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RESUMO 

O reconhecimento dos valores patrimoniais em cursos d’água é imprescindível para 

conservar, valorizar e gerir os sistemas fluviais. A avaliação e classificação de um rio ou 

segmento de rio como geopatrimônio fluvial é uma tarefa transdisciplinar, visando 

entender os elementos naturais na ótica sistêmica, onde as esferas bióticas, abióticas e 

humana interajam. O geopatrimônio fluvial se caracteriza não por trechos de rios 

comuns, mas de rios com aspectos singulares em termos de geodiversidade, científicos, 

histórico-culturais, ecológicos, serviços geossistêmicos, qualidade ambiental e de 

paisagens com alta qualidade cênica. Nesse contexto, a presente tese tem como objetivo 

principal desenvolver uma metodologia para a identificação e classificação dos valores 

patrimoniais dos cursos d’água e seu entorno, por meio de um protocolo sistematizado. 

O protocolo desenvolvido apresenta vinte e um critérios de diferentes valores e um 

protocolo secundário que avalia o estado de conservação do sistema fluvial. Os critérios 

foram aplicados e testados em dois trechos na bacia do Rio São Francisco, o trecho 1 

corresponde a bacia o Rio Cipó e o trecho 2 corresponde ao Rio São Francisco desde a 

represa de Três Maria até a Barra do Guaicuí. Ambos os trechos pertencem a Lei de 

Rios de Preservação Permanente, Lei 15082/2004, e o trecho 2 possui a Lei nº 

14.007/2001, que declara o trecho mineiro do rio São Francisco patrimônio cultural, 

paisagístico e turístico do Estado. Após aplicação do protocolo e das notas obtidas para 

cada segmento de rio, utilizou-se um método de auxílio a decisão que foi capaz de 

classificar o geopatrimônio fluvial em quatro classes de relevância: extrema, alta, média 

e baixa. De acordo com cada classe é proposto ações para a conservação dos segmentos 

de rios avaliados. Os resultados demonstraram que é possível criar um protocolo de 

classificação do geopatrimônio fluvial, que entenda o sistema fluvial de acordo com 

seus diferentes valores e que seja aderente à realidade desses ambientes. 

 Palavras-Chave:  Geopatrimônio Fluvial, Análise Integrada, Rio. 
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ABSTRACT 

The recognition of property values in watercourses is essential to conserve, value 

and manage river systems. The evaluation and classification of a river or river segment 

as river geoheritage is a transdisciplinary task, aiming to understand the natural 

elements from the systemic perspective, where the biotic, abiotic and human spheres 

interact. The river geoheritage is characterized not by stretches of common rivers, but 

by rivers with unique aspects in terms of geodiversity, scientific, historical-cultural, 

ecological, geosystemic services, environmental quality and landscapes with high scenic 

quality. In this context, the main objective of this thesis is to develop a methodology for 

the identification and classification of the property values of the watercourses and their 

surroundings, through a systematized protocol. The protocol developed presents twenty-

one criteria of different values and a secondary protocol that assesses the conservation 

status of the river system. The criteria were applied and tested in two stretches in the 

São Francisco River basin, stretch 1 corresponds to the Cipó River basin and section 2 

corresponds to the São Francisco River from the Três Maria dam to Barra do Guaicuí. 

Both sections belong to the Law of Rivers of Permanent Preservation, Law 15082/2004, 

and section 2 has Law No. 14,007/2001, which declares the mining section of the São 

Francisco River cultural, landscape and tourist heritage of the State. After applying the 

protocol and the notes obtained for each river segment, a decision aid method was used 

that was able to classify the river geoheritage into four classes of relevance: extreme, 

high, middle and low. According to each class, actions are proposed for the 

conservation of the segments of evaluated rivers. The results showed that it is possible 

to create a protocol for classification of river geoheritage, which understands the river 

system according to its different values and that is adherent to the reality of these 

environments. 

Keywords: River Heritage, Integrated Analysis, River.    
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

A identidade de um território se reconhece pelos registros a partir dos processos 

naturais e culturais que se desenvolvem ao longo de sua história. Nesse sentido, a 

integração do patrimônio ambiental e do patrimônio cultural, confere a um território o 

que se pode reconhecer como a sua essência (FERRÃO e BRAGA, 2015). 

Historicamente, o desenvolvimento das sociedades se dá junto aos rios, inicialmente 

para necessidades de consumo e viabilização da agricultura e posteriormente para o 

favorecimento das trocas comerciais e para escoamento das produções (SARAIVA, 

1999). Em sua obra, Mia Couto (2005) se diz nascido num “chão fluvial”, pois todos 

nós estamos ligados a uma “água natal”. Dessa forma, diversas comunidades usam os 

cursos d’água como elemento condutor e construtor de seu crescimento. Como exemplo 

pode-se citar comunidades hidráulicas tais como o rio Nilo, no Egito, que deu vida ao 

Império Antigo (REZENDE FILHO, 2011). Os povos mesopotâmicos se aproveitavam 

dos benefícios oferecidos pelos rios Tigre e Eufrates. Na Ásia os rios também foram 

fundamentais para a organização dos dois países mais populosos do mundo, os chineses 

organizaram sua vida social e econômica em torno dos rios Amarelo e Yang-Tsé, a 

Índia se estruturou com base nos rios Indo e Ganges (REZENDE FILHO, 2011; 

NAPOLITANO, 2013). E no Brasil, os rios foram as artérias de comunicação entre os 

povos e da exploração do território. 

Os sistemas fluviais compreendem os cursos d’água, os elementos e processos do 

leito, margens e entorno (SCHUMM, 1977), sendo seus componentes, em sua 

totalidade, elementos da geodiversidade, apresentando tanto valores científicos, quanto 

valores culturais, históricos, estéticos, religiosos, paisagísticos, educativos e turísticos. 

Todos esses valores estão associados aos serviços da geodiversidade e podem compor o 

geopatrimônio de uma determinada região (PIEKARZ, 2011; SALAMUNI et al., 2013; 

OLIVEIRA et al., 2017).  

A importância dos rios supera a função ecológica e de manutenção da vida, possui 

também significado social. Nesse sentido, os sistemas fluviais tanto no âmbito dos 

estudos das ciências naturais quanto no âmbito da proteção e gestão devem ser pensados 

para além da visão utilitarista e de recursos. Atualmente, embora saberes diversos 

(políticos, econômicos, ecológicos, ambientais, filosóficos, literários e 
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poéticos) sejam mobilizados para entender a complexidade dos rios e sirvam como pano 

de fundo para políticas públicas, como destacam Vidal e Gandara (2015), do ponto de 

vista legal não existe uma abordagem holística que trate os sistemas fluviais, tais como 

quedas d´água, afluentes, leito, foz e nascentes) como elementos da geodiversidade a 

serem protegidos, por terem significado e importância para manutenção das relações 

naturais e da sociedade e para compreensão dos processos naturais atuais e pretéritos.  

No que tange aos recursos hídricos, ou seja, no entendimento de que os rios, seus 

canais, suas margens são locais e substâncias passíveis de utilização como recursos para 

sociedade, existe um arcabouço legal bem consolidado, a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (BRASIL, 

1997). A referida política está baseada em fundamentos modernos de gestão de recursos 

hídricos, tais como: a água como bem de domínio público; a gestão dos recursos 

hídricos de forma descentralizada e com a participação do Poder Público, dos usuários e 

das comunidades. Além disso, conta com instrumentos de gestão, incluindo a outorga, a 

cobrança e o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água e requisitos de qualidade associados (BRASIL, 2000; BRASIL, 

2005), que subsidiam a utilização racional e integrada dos recursos hídricos.  

Entretanto, apesar da existência de instrumentos legais para a gestão de aspectos 

quantitativos e qualitativos das águas, existe a necessidade de enxergar os ambientes 

fluviais para além da água, como elemento integrador de diferentes parâmetros, 

possibilitando verificar e assegurar o real estado do meio e suas relações (ZALEWSKI e 

ROBARTS, 2003). 

Algumas iniciativas e instrumentos de proteção do patrimônio, como o 

tombamento, realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –

IPHAN, são complementares aos instrumentos da política de gestão de recursos hídricos 

e da política ambiental, por meio da classificação como patrimônio hídrico (RIBEIRO 

et al., 2013). Em grande medida, em relação as paisagens culturais e nos bens naturais 

protegidos, a água é um elemento dominante e tem papel fundamental na valorização 

dessas áreas. Contudo, não há ferramentas e instrumentos legais específicos que 

observem a diversidade dos sistemas fluviais e todos os seus componentes com vistas a 

sua proteção.  
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Neste contexto, Minas Gerais apresenta duas leis relacionadas à proteção e 

reconhecimento patrimonial de alguns trechos de rio, a Lei nº 14.007, de 4/10/2001, que 

declara o trecho mineiro do rio São Francisco patrimônio cultural, paisagístico e 

turístico do Estado e dá outras providências (MINAS GERAIS, 2001) e a Lei 15082, de 

27/04/2004, sobre os rios de preservação permanente, designando cinco trechos de rios 

em Minas Gerais. São eles: (i) - o rio Cipó e afluentes; (ii) – trecho do rio São 

Francisco, que se inicia imediatamente a jusante da barragem hidrelétrica de Três 

Marias e vai até o ponto logo a jusante da cachoeira de Pirapora; (iii) - os rios Pandeiros 

e Peruaçu; (iv) – trecho do rio Jequitinhonha e seus afluentes; (v) – trecho do rio Grande 

e seus afluentes (MINAS GERAIS, 2004). 

Diante da extensa malha fluvial e da relevância de alguns rios para o Estado, 

como o rio São Francisco, as referidas legislações contemplam uma parte pouco 

significativa dos rios mineiros, além de não apresentar procedimentos e critérios 

técnicos, nos documentos relacionados a criação das leis, sobre as características 

naturais, históricas, culturais e socioeconômicas. Os critérios em que se basearam as 

indicações foram de natureza mais política e subjetiva, por vezes calcadas em 

argumentos de autoridade (argumentum ad verecundiam) em detrimento dos reais 

valores patrimoniais dos cursos d’água.   

A identificação dos elementos patrimoniáveis ao longo dos cursos d’água 

necessita de uma análise integrada na investigação longitudinal, transversal e temporal 

do segmento fluvial, uma perspectiva interdisciplinar desses dados. As pesquisas 

relacionadas aos sistemas fluviais devem, portanto, considerar as esferas (litosfera, 

biosfera, hidrosfera e atmosfera), os recursos, as relações, usos e os impactos sobre o 

ecossistema, além da esfera humana na concepção integrada (GEOLEARNING, 2006).  

Os sistemas fluviais apresentam uma grande diversidade biótica e abiótica de 

elementos no leito, nas margens e no entorno próximo, sobretudo nas zonas tropicais. 

Inserida na perspectiva dos cursos d’água e devido a sua importância como nível de 

base natural, as quedas d’água são elementos fluviais da geodiversidade que merecem 

destaque no contexto fluvial (OLIVEIRA, 2016). As quedas d’água são elementos 

especiais dentro do rio, com características cênicas exuberantes que normalmente são 

atrativos para o turismo, marcos de processos geomorfológicos, além do seu aspecto 

econômico fundamental para geração de energia elétrica. Porém, assim como a maioria 

dos elementos da diversidade fluvial, não existem leis específicas englobadas nas 
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resoluções ambientais, inclusive àqueles referentes aos recursos hídricos, para proteção 

das cachoeiras, inventários e levantamentos desses elementos e critérios para classificar 

sua relevância (OLIVEIRA, 2016). 

O tratamento dos sistemas fluviais do ponto de vista patrimonial pode contribuir 

para a valorização de produções culturais a ele associadas, das comunidades que vivem 

em seu entorno, fomentando a prática do turismo e contribuindo para sua conservação 

(RODRIGUES, 2019). O desafio das geociências no entendimento e inserção da porção 

fluvial, na concepção de geodiversidade e geopatrimônio, é pensar o rio como um 

elemento natural e cultural (GERMAN, et al., 2006; GEOLEARNING, 2006; SCHÜTT 

e FÖRCH, 2007; KOZLOWSKI, 2004, SIMIĆ, 2011; GRAY, 2013; RODRIGUES, 

2019).  

O reconhecimento dos valores relacionados aos sistemas fluviais e a abordagem 

sistêmica têm aumentado e gerado reflexões e críticas associadas aos impactos 

ambientais, pois as intervenções, sejam estruturais ou provenientes de alguma forma de 

exploração ao longo do rio e da bacia hidrográfica, refletem mudanças do padrão do rio, 

supressão da vegetação do entorno, destruição de habitats, comprometimento da 

qualidade das águas e de suas características físico-químicas atingindo o ecossistema 

como um todo (SARAIVA, 1999). 

O conjunto de funções fluviais deve ser valor a se proteger, haja vista os inúmeros 

serviços ecossitêmicos prestados. Para garantir que essas funções possam ser 

desenvolvidas corretamente, o sistema fluvial deve ter naturalidade (diversidade, 

complexidade, dinâmica hidrogeomorfológica) e continuidade (unidade, conectividade, 

espaço) (OLLERO, 2017; PEROTTI et al., 2019). A classificação dos valores da 

diversidade fluvial pode auxiliar na compreensão da relação entre as comunidades 

humanas e os rios, incluindo inventariação, levantamento histórico, ambiental, cultural, 

econômico e utilitarista dos elementos dos sistemas fluviais.  

 

1.1.  HIPÓTESE  

Os sistemas fluviais e a água podem apresentar valores da geodiversidade tão 

importantes que ultrapassam sua função utilitarista e/ou como recurso. Diante da 

relevância da diversidade fluvial a hipótese da pesquisa é que a água e demais 

componentes do sistema fluvial apresentam valores da geodiversidade de âmbito 
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natural, cultural, educativo e outros e devem ser passíveis de patrimonialização, a partir 

da análise integrada e holística dos elementos e suas interações. A classificação e o 

reconhecimento do geopatrimônio fluvial servem de apoio para instrumentos legais de 

proteção dos rios ou segmentos de rio com valores especiais. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Atualmente, observa-se uma tendência mundial de conservação dos sistemas 

fluviais por meio de esforços das ciências naturais para aprimorar e tornar sua análise 

mais multidisciplinar e consistente. O Brasil encontra-se pouco avançado nessa 

temática, tornando-se necessária e urgente participação de universidades e dos órgãos 

ambientais na efetivação e produção de estudos relacionados à conservação e 

recuperação dos cursos d’água de forma holística, para que o país consiga gerar 

ferramentas sólidas de gestão (RODRIGUES et al., 2010; OLIVEIRA et al; 2017, 

2018).  Nesse sentido, a conservação dos sistemas fluviais tem se tornado uma questão 

cada vez mais desafiadora para a sociedade.  

O valor dos rios e das quedas d’água é inquestionável, mas o reconhecimento 

como patrimônio natural e cultural é de suma importância para a permanência, 

manutenção e recuperação destes corpos hídricos (OLIVEIRA et al., 2017). A avaliação 

integrada e holística dos elementos dos sistemas fluviais contribui para o 

reconhecimento e classificação do geopatrimônio fluvial. A formulação de metodologia 

que avalie os valores associados aos segmentos de rio pode contribuir para medidas 

efetivas de geoconservação (inventário, proteção legal, valorização), além de ser um 

instrumento complementar para gestão integrada dos recursos hídricos e dos sistemas 

fluviais, colaborando com comitês de bacias, órgãos ambientais e sociedade.  

As estratégias, metodologias, protocolos e aplicações para reconhecer os valores 

patrimoniais associados a natureza são alternativas para sua conservação (BRILHA, 

2005; PEREIRA, 2006; GARCÍA-CORTÉS E CARCAVILLA URQUÍ, 2009; 

OLIVEIRA et al., 2017). Para geodiversidade a abordagem da natureza de maneira 

interdisciplinar é uma forma eficiente de não compartimentar as análises.  

Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo analisar os elementos dos 

sistemas fluviais de forma sistêmica e integrada, principalmente para rios, segmentos de 

rios e quedas d’água, demonstrando que podem apresentar valor patrimonial a eles 
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associados adotando-se os conceitos de geopatrimônio e medidas de geoconservação 

para esses elementos. Para isso, desenvolver uma metodologia para a identificação e 

classificação dos valores patrimoniais dos cursos d’água e seu entorno, por meio de um 

protocolo sistematizado.  

Como objetivos específicos, buscar-se-á: 

 Reconhecer os elementos naturais e culturais associados ao Rio São Francisco 

em Minas Gerais, área de estudo deste trabalho, através do relato e registro de 

naturalistas e estudiosos do século XIX e XX. 

 Desenvolver metodologia de potencialidades de ocorrência de quedas d’água, a 

fim de auxiliar na identificação dos valores associados aos segmentos de rios e 

no inventário das quedas d’água em Minas Gerais. 

 Propor um protocolo para reconhecimento e classificação de relevância do 

geopatrimônio fluvial, a partir do levantamento de critérios geológicos, 

geomorfológicos, culturais, estéticos, turísticos, científicos, educativos e 

ambientais.  

 Aplicar e testar o protocolo desenvolvido em dois trechos previstos pelas Leis nº 

14.007, de 4/10/2001; n° 15082, de 27/04/2004 na Bacia do São Francisco, pra 

apoiar e subsidiar tecnicamente a legislação vigente. 

 Enquadrar os segmentos avaliados de acordo com classificação de relevancia do 

geopatrimônio fluvial proposto e desenvolvido: Extrema, Alta, Média e Baixa. 

Sugerir medidas de conservação para cada classe. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

O presente trabalho encontra-se organizado em 7 capítulos, incluindo os capítulos 

introdutório e de considerações finais. O trabalho apresenta um capítulo de revisão geral 

dos temas abordados ao longo da tese e um capítulo geral de caracterização da área 

comum a todos os capítulos. Os resultados serão apresentados em capítulos individuais, 

contendo suas respectivas metodologias e resultados. (Figura 1). O capítulo 1 reservado 

à introdução, hipótese, os objetivos, justificativa e a estrutura de capítulos do trabalho.  
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O segundo capítulo apresenta a revisão bibliográfica geral que embasa todos os 

capítulos, em que os temas principais são: geodiversidade, geoconservação, serviços 

geossistêmicos, quedas d’água, geopatrimônio, inventário e medidas de 

geoconservação, cursos d’água, leis e iniciativas, métodos e inventários e geopatrimônio 

fluvial. Esta etapa embasou todas as demais da tese e, de modo geral, se estendeu até o 

fim do trabalho. Além dos relatos de viajantes, estudiosos e naturalistas que estiveram 

em Minas Gerais nos séculos XIX e XX e produção do mapa de potencialidade de 

quedas d’água estão nos capítulos 4 e 5, respectivamente.  

O terceiro capítulo apresenta a caracterização da área de estudo, comum a todos 

os resultados. A bacia do Rio São Francisco em Minas Gerais é apresentada de forma 

geral com geologia, geomorfologia, solo, clima, hidrografia e aspectos socioculturais. 

Dentro do contexto da bacia do São Francisco, duas áreas foram selecionadas para 

aplicação das metodologias propostas no trabalho. A área 1: Rio Cipó e seus afluentes 

diretos, rio reconhecido pela Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004 como de Rio de 

Preservação Permanente. A área 2: trecho do Rio São Francisco da Represa de Três 

Marias até a Barra do Guaicuí, reconhecido pela Lei (14007, de 04/10/2001) como 

patrimônio cultural, paisagístico e turístico de Minas Gerais, e pela Lei nº 15.082, de 27 

de abril de 2004 de Rio de Preservação Permanente. Segundo esta lei, o trecho do São 

Francisco como rio de Preservação Permanente vai de logo a jusante da represa de Três 

Marias até a cidade de Pirapora. Os trechos dos rios selecionados serão abordados neste 

capítulo 3, porém os detalhes de cada segmento avaliado dentro dos trechos previstos 

por lei serão explorados na descrição dos pontos nos capítulos 5 e 6, respectivamente.  

O quarto capítulo aborda o Rio São Francisco com viés histórico, por meio dos 

relatos de alguns naturalistas e estudiosos dos séculos XIX e XX que passaram pelo rio 

e por Minas Gerais. O capítulo é composto por dois artigos: o primeiro publicado no 

Anuário do Instituto de Geociências da UFRJ, diz respeito aos elementos patrimoniais 

do Rio São Francisco na Serra da Canastra, no segmento da nascente histórica até a 

cachoeira Casca d’Anta. O segundo artigo, formatado para submissão, contém 

principalmente transcrição e relatos de cada autor nas expedições, descrevem as 

características do Rio São Francisco, os projetos do Império para o desenvolvimento do 

país, os usos potenciais e o modo de vida dos ribeirinhos. 

O quinto capítulo demonstra que as quedas d’água são elementos especiais na 

diversidade fluvial, no intuito de conhecer e contribuir com o inventário desses 



 
 
 

25 
 

elementos da geodiversidade. Apresenta-se a proposição de uma metodologia para 

identificar áreas com potencialidade de ocorrência de quedas d’água no Rio Cipó. A 

metodologia tem a intenção de ser uma ferramenta tanto para inventário quanto para a 

gestão do território, tendo em vista que o único inventário robusto sobre as quedas 

d’água de Minas Gerais é datado de 1914. O capítulo é um artigo em fase de submissão. 

O sexto capítulo apresenta a metodologia da proposição de critérios para avaliação 

e classificação integrada dos sistemas fluviais bem como aplicação em campo, sistema 

de pontuação e auxílio a decisão, critérios relevantes, proposição de classes e 

recomendações de ações. Este capítulo apresenta também o protocolo de classificação 

do geopatrimônio fluvial principal e os critérios do estado de conservação além das 

descrições de cada critério. Posteriormente exibe a descrição dos segmentos de 

aplicação do protocolo nos rios Cipó e São Francisco. Em alguma medida aspectos 

sobre a caracterização da área serão retomados na descrição dos pontos de coleta e 

aplicação do protocolo. Por fim, o capítulo traz a classificação final dos segmentos após 

aplicação do auxílio a decisão e a discussão da classificação do geopatrimônio fluvial. 

As características levantadas em cada segmento apresentam de forma direta e indireta 

relação com os capítulos anteriores. 

O sétimo capítulo desenvolve uma discussão geral em relação aos resultados de 

cada capítulo, demonstra uma reflexão das abordagens do trabalho. Apresenta também 

as considerações finais da tese, com análise crítica, as limitações encontradas e as 

principais contribuições e sugestões para estudos futuros. 
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Figura 1 - Fluxograma de organização da tese. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. SISTEMAS FLUVIAIS: USOS, UTILIDADES E ABORDAGENS AO 

LONGO DA HISTÓRIA  

A água é um dos principais elementos que permitem a manutenção da vida. Ao 

longo da história a disponibilidade dos recursos relacionados aos sistemas fluviais 

marca o desenvolvimento e permanência das civilizações. O uso da água pelas 

civilizações proporcionou alimento, transporte, desenvolvimento econômico e qualidade 

de vida, mas, por outro lado, impactou os cursos d’água com a sua má utilização, 

gerando danos para os usuários e para o meio ambiente. 

Os rios, desde as civilizações mais antigas, são relatados como elementos de 

organização do espaço, unindo ou separando territórios, e também por meio de vertentes 

místicas e sagradas. As intervenções sempre ocorreram para permitir diversas 

utilizações pela humanidade, mas a magnitude e relevância das modificações recentes 

são mais significativas que as remotas (SARAIVA, 1999).  

As ações humanas provocam drásticas modificações e impactos, negligenciando a 

conservação dos sistemas fluviais. Os estudos relacionados aos rios têm uma longa 

história, que inicia com o avanço da hidráulica e hidrologia nos séculos XVII e XVIII. 

Os sistemas fluviais sofrem modificações oriundas das técnicas da engenharia fluvial, 

principalmente no século XIX. A partir do século XX, o foco é da hidrologia, tratando 

os rios com um viés econômico muito forte, como as construções de barragens, eclusas, 

retificação para navegação e estudos de saneamento (RODRIGUES, 2009).  

No Brasil, a Portaria GM-0013 de 15 de janeiro de 1976 da SEMA1 estabeleceu as 

primeiras classificações para os corpos d’água superficiais (BRASIL, 1976). Somente a 

partir da década de 1980 os estudos relacionados a bacias hidrográficas começaram a 

abordar as questões ecológicas dos corpos d’água (SCHWARZBOLD, 2000; 

ZALEWSKI, 2015). A biodiversidade e os ecossistemas aquáticos na abordagem da  

 
1 SEMA: Secretaria Especial de Meio Ambiente. 
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qualidade da água passaram a ter relevância reconhecida como bem natural e precursor 

de sustentabilidade na Agenda 21 2(TUCCI et al., 2000) 

As ações antrópicas podem alterar, com intensidades variadas, toda a dinâmica 

hidrológica de um trecho fluvial ou da bacia hidrográfica. Para Allan (1995), a 

ocupação das bacias hidrográficas e os diferentes usos da água transformam os atributos 

físico-químicos e ambientais dos corpos d’água, mas também alteram as características 

das margens e entorno, existindo poucos rios que ainda mantem as condições naturais 

preservadas. 

2.1.1. Dimensões dos Sistemas Fluviais 
 

Os sistemas fluviais compreendem os cursos d’água, os processos, a dinâmica 

fluvial e o entorno Schumm (1977) (Figura 2), todos os componentes do sistema são 

elementos da geodiversidade e apresentam valores ecológicos, científicos, ambientais, 

estéticos, econômicos, culturais, religiosos e turísticos. Os sistemas fluviais são cursos 

d’água naturais de águas continentais, a rede de drenagem pode apresentar fluxo perene 

ou intermitente, que desaguam em outro rio, lago ou mar (SUGUIU e BIGARELLA, 

1990). 

 

Figura 2 - Componentes dos Sistemas Fluviais. Fonte: Modificado de brenoamarante/aula-
de-hidrografia-do-brasil, 2011. 

 

 
2 Agenda 21:  é uma Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. 
Realizada no Rio de Janeiro em 1992. 



 
 
 

29 
 

As relações e interações das esferas relacionadas aos cursos fluviais por vezes 

podem parecem confusas. Os rios são marcados por irregularidades, obstáculos, 

incertezas, dinamismo e resiliência, não sendo previsíveis os resultados relacionados 

aos canais, entorno e vertentes que pertencem ao sistema. As menores alterações e 

oscilações relacionadas aos sistemas fluviais afetam todo contexto, os sistemas de 

entrada, saída, estoque de energia e matéria, morfologia, desníveis, níveis de base e 

equilíbrio do ciclo hidrológico, o sistema fluvial tem caraterísticas autorreguladoras, que 

almejam o equilíbrio e a manutenção (OLLERO, 2017).  

O sistema fluvial pode ser entendido nas suas diferentes dimensões e elementos. 

Segundo Amoros e Petts (1993) e Ferrer et al., 2005, o sistema fluvial é composto por 

diferentes ecossistemas e suas interações:  

 Dimensão longitudinal: corresponde ao gradiente a montante-jusante que segue 

o percurso das correntes de água das cabeceiras aos grandes coletores fluvial. 

Longitudinalmente, o rio nasce numa região de altimetria mais elevada 

(cabeceira) e vai se modificando ao receber os afluentes, ao atravessar diferentes 

terrenos geológicos, até chegar ao mar. Está estruturado em seções que podem 

diferenciam-se por suas características geomorfológicas e hidrológicas 

(AMOROS e PETTS, 1993; FERRER et al., 2005).   

 Dimensão transversal: engloba a diversidade de ecossistemas em interação 

dispostos em mosaico: cursos funcionais principais e secundários, braços 

mortos, paleocanais, áreas pantanosas, matas ciliares, ecossistemas terrestres das 

ilhas fluvial e várzea, etc. Transversalmente o rio é todo o seu espaço inundável, 

às vezes com vários quilômetros de largura. É resolvido em bandas, sendo o 

mais simples a estrutura de canal secundária ou planície de inundação canal-

corredor ribeirinho (AMOROS e PETTS, 1993; FERRER et al., 2005).   

 Dimensão vertical: se refere à estratificação dos ecossistemas de superfície 

(terrestre e aquática) e subterrânea do aquífero aluvial. Todos eles, gerados e 

fortemente influenciados pela dinâmica fluvial, operando em várias escalas, 

tanto de origem natural, quanto por impactos diretos ou indiretos das atividades 

humanas. Verticalmente o rio tem elementos superficiais e subterrâneos 

interligados, com água, sedimentos e organismos vivo sob o canal (AMOROS e 

PETTS, 1993; FERRER et al., 2005).    
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 Dimensão temporal: inclui todas as mudanças que ocorrem em várias escalas, 

tanto de prigem natural quanto causado por impactos diretos ou indiretos das 

atividades humanas. Temporariamente o rio atende mudanças contínuas em seu 

fluxo circulante, sua carga sedimentar, seus processos de erosão, sua forma em 

planta e dimensões, etc (AMOROS e PETTS, 1993; FERRER et al., 2005).   

 

Os sistemas fluviais são marcados pela alta diversidade natural (OLLERO, 2017), 

além dos recursos e serviços prestados para a humanidade. As funções culturais e 

turísticas são cruciais para a manutenção e perpetuação de civilizações com os 

elementos da geodiversidade fluvial são a espinha dorsal do território (GRAY, 2013; 

OLLERO, 2017). Todas essas funções e relações são essenciais a natureza e apresentam 

valores patrimoniais de níveis distintos. Não existe um rio igual a outro.  

Os sistemas fluviais podem ser avaliados dentro de duas proposições, uma 

tradicional, relacionada aos estudos hidrológicos, biológicos, engenharia e usos 

econômicos e a outra menos convencional que aborda os significados e valores dos 

elementos abióticos, culturais e sociais ao logo do rio. Esta última pode ser considerada 

como grande quebra de paradigma das ciências naturais. 

As variadas funções dos ecossistemas fluviais tropicais não são completamente 

conhecidas, em consequência da heterogeneidade e complexidade das interações 

bióticas e abióticas (CALLISTO et al., 2002). A deterioração desses ecossistemas é 

cada vez mais evidente, e medidas de conservação e gestão têm sido necessárias para 

sua recuperação. Contudo, as avaliações, sejam elas quantitativas ou qualitativas,  

desmembradas de parâmetros dos sistemas fluviais não são efetivas nos processos de 

gestão, recuperação e conservação, visto que se apoiam principalmente em análises 

biológicas e ecológicas. 

Sabe-se que a qualidade do meio físico (abiótico) define o potencial biológico de 

um rio (SOUTHWOOD, 1977), pois a fauna e flora aquáticas dependem diretamente 

dos aspectos físicos. Dessa forma, toda complexidade e diversidade dos sistemas 

fluviais devem ser consideradas, como os aspectos hidrológicos geomorfológicos, 

ecológicos, sedimentológicos, físicos, químicos e biológicos dos cursos d’água 

(ZALEWSKI e ROBARTS, 2003; ZALEWSKI, 2015), para fornecer informações sobre 

o bem estar de um rio, inclusive biológico.  
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A criação de mecanismos interdisciplinares que envolvam e entendam os 

processos intrínsecos a esses ambientes visando sua integração é necessária. As ciências 

ambientais precisam quebrar paradigmas para evoluir, e gerar uma visão holística para 

os ecossistemas fluviais e aquáticos (ZALEWSKI, 2015).  

Zalewski (2015) propõe a quebra de paradigmas com o conceito de ecohidrologia, 

avaliando de forma mais sustentável e integrada à biodiversidade dos cursos d’água. A 

complexidade de uma bacia é uma questão desafiadora para gestão dos recursos 

hídricos, incluindo os planos de gestão das bacias hidrográficas. Basicamente, cada 

bacia hidrográfica possui uma hierarquia específica relacionada com a geomorfologia, 

clima, cobertura vegetal, fatores biológicos, culturais, demográficas e econômicas. 

Como consequência, os problemas ambientais relacionados são altamente complexos e 

abrangentes, que são agravados pelo fato de que cada bacia hidrográfica é geralmente 

única e as decisões necessitam de uma ampla consulta multidisciplinar (ZALEWSKI, 

2015). 

Apesar de existir a preocupação de integrar a diversidade dos elementos fluviais 

nas análises ditas holísticas, pode-se dizer que a geodiversidade e as medidas de 

geoconservação ainda são incipientes ou inexistentes nessa abordagem. As avaliações 

contempladas pela visão da ecohidrologia e ecomorfologia apresentam uma análise 

ecológica e biológica mais ampla voltada para os sistemas fluviais, como a inserção de 

alguns elementos de caráter físico, mas não há ainda uma abordagem que compreenda 

critérios focados nos elementos da geodiversidade e seus valores patrimoniais.  

Um exemplo importante da análise sistêmica dos corpos d’água é o trabalho de 

tipificação dos rios de Minas Gerais, desenvolvido pelo Ferreira et al., (2017). A 

tipificação é o agrupamento de corpos d'água com características geográficas e 

hidrológicas semelhantes, a fim de determinar as condições ecológicas, para estabelecer 

os termos de referência e comparar classificações do estado ecológico entre os grupos 

com características semelhantes (MELO et al., 2016). Tipificar ambientes aquáticos 

representa uma simplificação esquematizada de determinadas condições, sendo uma 

síntese de diversos corpos de água que ocorrem na natureza. As características abióticas 

e bióticas são fundamentais e estão relacionados à estrutura morfológica, propriedades 

da água e às biocenoses presentes (MELO et al., 2016, FERREIRA et al., 2017). Este 

trabalho possui as mesmas premissas e qualidade adotadas pela União Europeia, sendo 
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parte de uma estratégica para se conhecer o estado de degradação dos rios e demais 

corpos de água em Minas Gerais. 

A aplicação do conhecimento tradicional é imprescindível, mas a abordagem 

transdisciplinar é um caráter de emergência nas ciências naturais, e nos ambientes 

fluviais não é diferente. Entender um rio, seu leito, suas margens, suas peculiaridades 

físicas e seu contexto social é a única maneira de compreende-lo como um elemento 

integrador e detentor de valores patrimoniais culturais, da biodiversidade e da 

geodiversidade. 

 

2.2. GEODIVERSIDADE E TEMAS CORRELATOS 

2.2.1 – Geodiversidade e Geopatrimônio 

A geodiversidade compreende os aspectos abióticos (geológicos, 

geomorfológicos, hidrológicos e pedológicos) da Terra, fundamentais para a 

compreensão e a gestão de ambientes, que contêm um componente natural considerável. 

Além disso, guarda os testemunhos de um passado geológico bem como todos os 

processos naturais que atuam sobre as paisagens, modificando-as (BRILHA, 2005). 

Seus recursos também são de grande importância para a economia e para o 

desenvolvimento das sociedades, a partir da utilização e da transformação de bens 

minerais e energéticos. Diante dos usos econômico e patrimonial, a princípio 

conflitantes, é preciso buscar o equilíbrio entre a utilização e a proteção desses recursos 

naturais, tornando-se necessário atribuir relevância e definir quais elementos da 

geodiversidade precisam de cuidados especiais quanto a sua conservação.  

No panorama científico a geodiversidade é relativamente recente quando 

comparado com a biodiversidade. Pereira (2010) destaca que o avanço da conservação 

da geodiversidade foi mais lento comparado à conservação da biodiversidade. Este 

termo foi utilizado pela primeira vez no ano de 1993, na Conferência de Malvern sobre 

Conservação Geológica e Paisagística, no Reino Unido. O termo surgiu com o intuito de 

apresentar uma analogia com o termo biodiversidade enfatizando que a natureza é 

composta por elementos bióticos e abióticos (BORBA, 2011).  

Stanley (2001) define geodiversidade como “a ligação entre pessoas, paisagens e 

cultura; é a variação dos ambientes geológicos, fenômenos e processos que constituem 

essas paisagens, rochas, minerais, fósseis e solos, os quais sustentam a vida na Terra”. 
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Esse mesmo autor afirma que a biodiversidade faz parte da geodiversidade e traz o 

critério cultural para o conceito de geodiversidade. O geógrafo inglês Murray Gray 

(2004) definiu a geodiversidade como “variedade natural de aspectos geológicos 

(minerais, rochas e fósseis), geomorfológicos (formas de relevo, processos) e do solo, 

incluindo suas coleções, relações, propriedades, interpretações e sistemas”. De forma 

geral a geodiversidade está relacionada diretamente com o que se pode entender como 

patrimônio natural abiótico.  

A geodiversidade também foi conceituada por Kozlowski (2004), onde “a 

variedade natural da superfície da Terra, referindo-se a aspectos geológicos e 

geomorfológicos, solo e águas superficiais, bem como outros sistemas gerados, como 

resultados de processos naturais (endógenos e exógenos) e atividade humana”. O 

conceito de geodiversidade de Kozlowski (2004) é um dos primeiros a incluir os cursos 

d’água como um dos elementos da geodiversidade e um dos componentes do 

geopatrimônio. 

Na literatura existem cientistas que defendem que a geodiversidade está 

diretamente relacionada com fósseis, rochas e minerais. Já outros acreditam na 

geodiversidade como um conceito mais amplo, que engloba gênese e processos 

(NASCIMENTO et al., 2008). Por sua vez, Sharples (2002) atenta para a importância 

de se diferenciar patrimônio geológico de geodiversidade. O patrimônio geológico tem 

forte e estreita relação com a geodiversidade, mas não deve tomá-los como sinônimos.  

Os locais com importância para geodiversidade são denominados de sítios de 

interesse geológico ou geomorfológico. Neste caso estão associados a formas de relevo 

de interesse especial (monumental, cênica, ecológica, pedagógica ou científica), ao qual 

um valor pode ser atribuído (PANIZZA, 2001). Esses locais integram os elementos 

abióticos do sistema natural [geológicos, geomorfológicos, climáticos, edáficos (solo), e 

hidrológico] em diferentes escalas, e são definidos de acordo com os seus valores 

científicos, culturais, educacionais, recreativas, e até mesmo econômicos (PANIZZA 

1990, 2001).  

A relevância da geodiversidade depende das interações entre as esferas 

constituintes do geossistema (atmosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera) (JOHNSON et 

al., 1997; BERTRAND, 2004; PEROTTI et al., 2019). Como ressalta Gray (2013), a 

geodiversidade não é apenas uma questão de características diferentes da Terra, mas 



 
 
 

34 
 

suas influências, estruturas, sistemas e contribuição para as paisagens. A complexidade 

da geodiversidade é um desafio para sua avaliação.  

Os elementos da geodiversidade podem apresentar importância e valores 

patrimoniais, porém segundo Gray (2004, 2013), nem toda diversidade apresenta 

necessidade de ser protegida ou conservada; a porção dos elementos abióticos 

(geodiversidade) que necessitam de atenção e proteção é o geopatrimônio (geoheritage). 

O Geopatrimônio representa a porção da geodiversidade dotada de valores de 

diferentes ordens que necessitam de conservação e proteção (REYNARD e BRILHA 

2018; RODRIGUES, 2019). Ele engloba diversos pontos notáveis da geodiversidade, 

como: patrimônio geológico, patrimônio geomorfológico, patrimônio espeleológico, 

patrimônio fluvial, patrimônio petrológico, patrimônio mineralógico, patrimônio 

hidrológico, patrimônio construído, patrimônio paleontológico, patrimônio mineiro, 

dentre outros (SERRANO e RUIZ-FLAÑO 2007; RODRIGUES, 2019). 

O patrimônio se define como o conjunto de bens que possuem valor por suas 

características peculiares e que necessitam de medidas especiais de conservação, pois 

deve ser mantido para as futuras gerações no melhor estado possível 

(GRANDGIRARD, 1997). O conceito de patrimônio ultrapassa a escala local e 

temporal (ALVARENGA, 2019). O geopatrimônio apropria-se do prefixo geo, uma vez 

que se pode considerar que está associado à teoria de Gaia postulada por Lovelock 

(1995), na qual o planeta, com seus constituintes vivos e não vivos, consiste num 

sistema inseparável de interações, que apresenta uma dinâmica integrada de 

funcionamento (RUCHKYS et al., 2018). Nesse sentido o geopatrimônio, apesar de 

estar ligado ao prisma da diversidade não viva da natureza, orienta para uma visão 

sistêmica da Terra.  

A conservação dos elementos da geodiversidade dotados de valores é atribuída 

pelas medidas de geoconservação, entendidas com uma reunião de estratégias e 

metodologias para a proteção efetiva do geopatrimônio, tanto pelas pesquisas científicas 

quanto pelos órgãos ambientais e de proteção do patrimônio (BRILHA, 2005; 

PEREIRA, 2006; ALVARENGA, 2019).  

Os riscos ao geopatrimônio são inúmeros. As atividades humanas certamente 

destroem, danificam ou impactam elementos ou locais de interesse da geodiversidade 

antes que ela possa ser estudada, descrita e inventariada. Essas atividades ou ameaças 



 
 
 

35 
 

incluem extração mineral, expansão urbana / desenvolvimento da terra, engenharia / 

gerenciamento costeiro e fluvial, atividades florestais / crescimento da vegetação, 

agricultura, recreação / pressão turística, coleta geológica ou atividade militar (GRAY, 

2013). 

Nesse sentido, os métodos qualitativos (inventários) e quantitativos (avaliação 

quantitativa e avaliação de relevância), são fundamentais para o reconhecimento ou até 

mesmo restauração do geopatrimônio, através de formas e processos, que consigam 

restabelecer uma naturalidade aos locais de interesse, por exemplo, restaurando rios, 

removendo obras de proteção costeira ou integrando antigas pedreiras de volta à 

paisagem (GRAY, 2013; PROSSER et al., 2018). 

Logo, o conhecimento é a chave para a manutenção da diversidade natural. Neste 

sentido, Gray (2004) ressalta que a falta de conhecimento é a maior ameaça ao 

geopatrimônio, pois o mesmo é composto por conjunto de locais ou elementos que 

possuem elevado valor científico e educativo e que devem ser valorizados e preservados 

pelo seu conteúdo, apresentando elementos que testemunhem a história da Terra.  

 

2.3. CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS FLUVIAIS 

2.3.1. Exemplos Nacionais e Internacionais de Avaliação Integrada e Conservação 
dos Sistemas Fluviais  

Assim como todos os outros componentes do geopatrimônio, os elementos 

fluviais estão expostos a diversas ameaças. As ameaças mais comuns são: à construção 

de obras de infraestrutura, como barragens para a construção de usinas hidroelétricas e 

contenção/disposição de rejeitos, além de abertura de cavas de mineração e dejeto de 

efluentes tóxicos urbanos e industriais. Todas essas atividades afetam de forma direta e 

indireta os rios. 

As ações humanas diversas vezes aceleram os processos naturais e, por isso, têm 

destruído muito do que é raro e importante no ambiente. Considerando que as alterações 

realizadas pela ação antrópica são inevitáveis, torna-se necessário estimular a 

conscientização a respeito dos recursos naturais e a partir disso tentar mitigar os 

impactos e as perdas.  

Conservar está diretamente ligado a uma forma de gestão sustentável e consciente 

do meio físico (BRILHA, 2005). Quando se trata de medidas de geoconservação de 
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sistemas fluviais e de bacias hidrográficas, os trabalhos e os exemplos são ainda mais 

reduzidos, pois a temática ainda é recente e está em desenvolvimento (KOZLOWSKI, 

2004; RODRIGUES, 2019).  Mesmo com as leis referentes às águas no Brasil, o 

entendimento e especificidade na legislação para a conservação dos elementos da 

geodiversidade dos cursos d’água e seu entorno não são direcionadas e específicas ou 

simplesmente não existem.  

No Brasil, na abordagem dos trabalhos relacionados à conservação da natureza, há 

uma forte tendência em priorizar a biodiversidade em relação a geodiversidade. Ao 

longo do século XX diversos instrumentos relacionados à proteção do patrimônio 

natural foram implementados em várias escalas, mas na realidade ainda são poucas as 

iniciativas legais relacionadas ao geopatrimônio no território nacional. 

Uma das mais importantes formas de proteção do patrimônio natural é 

regulamentada pela Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), n° 

9.985, de 18 de julho de 2000, que através do art. 225, incisos I, II, III e VIII, estabelece 

critérios e normas para a elaboração e gestão das unidades de conservação. No entanto 

apenas um artigo faz referência direta ao patrimônio natural abiótico: “proteger as 

características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 

arqueológica, paleontológica e cultural”. (Art.4. SNUC, 2000).  

As categorias de unidades de conservação previstas no SNUC são: proteção 

integral e uso sustentável. A primeira categoria apresenta como característica principal a 

manutenção dos ecossistemas sem alterações causadas por influência humana, admitido 

apenas o uso indireto dos atributos naturais. Com tal característica, seu principal foco é 

a proteção, na maioria delas sequer permite atividades que envolvam consumo, coleta, 

dano ou destruição dos recursos naturais. Já a segunda categoria possui como objetivo 

reunir a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos, conciliando a 

presença humana nas áreas protegidas. 

As categorias de unidades de conservação citadas acima têm como prioridade a 

classificação e proteção da biodiversidade. Desta forma, as categorias passíveis de 

enquadrar o geopatrimônio são: Parque Nacional, Monumento Natural, Área de 

Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Na esfera estadual e 

municipal, a classificação do patrimônio poderá ocorrer de acordo com a lei do local 

onde o patrimônio está inserido (NASCIMENTO et al., 2008). 
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Assim como grande parte do geopatrimônio, no Brasil alguns elementos da 

geodiversidade estão inseridos em unidades de conservação, não sendo apresentados 

critérios específicos legais de conservação. Inegavelmente grande parte dos elementos 

da geodiversidade não está protegida pelo seu real valor científico, cultural, econômico 

e estético, mas estão diluídos entre os objetos de valor biológico (LIMA, 2008). Ainda 

elencando os instrumentos indiretos para a conservação do geopatrimônio podemos 

citar também o Decreto nº 80.978, de 12 de dezembro de 1977, que torna pública a 

Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972, e 

os instrumentos operados pelos órgãos de proteção ao patrimônio cultural, tais como o 

tombamento, a garantia e a declaração como paisagem cultural (RIBEIRO et al., 2013). 

No que se refere especificamente aos elementos da diversidade fluvial, 

principalmente cursos d’água e quedas d’água, o tombamento pode ser uma medida 

adotada para a proteção. Vale ressaltar que o termo tombamento advém do sistema 

jurídico português que define o verbo tombar ao ato de tombar, registrar ou inventariar 

bens. O ato de tombar é determinado pelo inciso III do artigo 23 da Constituição 

Federal de 1988, no sentido de que seja comum à União, aos estados e aos municípios, 

devendo-se ainda mencionar o inciso IX do artigo 30 dessa Carta Magna, que trata da 

competência do município para proteger o patrimônio histórico-cultural local 

(RIBEIRO, 2010). 

Logo, o tombamento é uma forma de acolher o papel social da propriedade, 

protegendo e conservando o patrimônio privado ou público, por meio da atuação dos 

poderes públicos, tendo em vista seus aspectos históricos, artísticos, naturais, 

paisagísticos e outros relacionados à cultura, para desfrute das futuras e presentes 

gerações (MACHADO, 2007). A valia do tombamento para os bens naturais é possível 

tanto pelo prescrito na Constituição Federal e na legislação quanto pelo critério de 

relevância que aquele bem possa ter para a sociedade (RIBEIRO, 2010). 

Levando em consideração a dimensão, a diversidade natural e a rica rede 

hidrográfica, o Brasil tem um número inexpressivo de tombamentos e ferramentas 

específicas para conservação de corpos d’água, rios e quedas d’água. O entendimento 

dos sistemas fluviais como patrimônio já existe. São exemplos de avaliação, 

conservação, legislação e gestão integrada dos recursos naturais pelo mundo.  
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Algumas iniciativas, legislações e pesquisas não estão diretamente apoiadas nos 

conceitos de geodiversidade, geoconservação e geopatrimônio, mas todas estão 

pautadas na análise sistêmica dos rios, englobando critérios físicos, ambientais e sociais, 

a fim de conservar e gerir os ecossistemas fluviais para as futuras gerações (Tabela 1). 

As leis e procedimentos jurídicos nos exemplos mundiais podem ser divididas em dois 

grupos, os que tem relação direta e participação da sociedade e comunidades ribeirinhas 

nas tomadas de decisão ou formulação de leis, e o grupo, que inclui o Brasil, onde as 

leis são formuladas e pautadas em decisãoes com viés político (Tabela 1). As leis 

existentes no Brasil muitas vezes não têm a percepção holística do geopatrimonio 

fluvial ou são pouco fluídas para entender as realções naturais e sociais dos sistemas 

fluviais. Além das atribuições legais exsitem iniciativas com aparatato técnico-científico 

no entendimento dos sistemas fluviais (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Iniciativas mundiais para avaliação, classificação da geodiversidade fluvial. 
 

PROCEDIMENTO INICIATIVAS PAÍS DESCRIÇÃO 

 
Proteção apoiada 

em análises e 
critérios científicos: 
avaliação integrada 

 

 

Canadian Heritage 
Rivers System 

(CHRS 
Canadá 

Reconhecimento nacional aos excelentes rios do 

Canadá e incentiva sua gestão de longo prazo a 

conservar seus valores naturais, culturais e recreativos 

para o benefício e desfrute dos canadenses, agora e no 

futuro. O CHRS celebra a importância dos rios para os 

povos indígenas, exploradores, viajantes e colonos, 

para a indústria e a economia, para a paisagem, para o 

meio ambiente e para o bem-estar. Nomear e classificar 

os segmentos como rio patrimônio. (CHRS, 2018).  

 

American 
Heritage Rivers 

Initiative (AHRI) 

Estados 
Unidos 

AHRI foi criada em 1997 pela Ordem Executiva 

13061, com três objetivos:  proteção ambiental e 

recursos naturais, revitalização econômica, e 

preservação histórica e cultural. Organizações 

comunitárias em rios designados estão fazendo a 

diferença com projetos para restaurar os habitats 

fluviais, fortalecendo as economias locais, celebrando a 

história e cultura regional, ensinando manejo de bacias 

hidrográficas, e reconstruir o orgulho da comunidade 

(AGI, 2016). 

 
Programa de Ríos 

Patrimoniales, 
Ríos de Alto 

Valor Natural y 
Ríos 

Porto Rico 

Criado pela Lei n° 180-2014 em 29 de outubro de 

2014. O programa tem como objetivo reconhecer o 

valor patrimonial dos rios, integrando natureza e o 

acervo cultural ao longo dos rios, além de identificar o 
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Recreacionales estado atual dos rios e seu valor patrimonial, para 

buscar ferramentas e medidas que priorizem a proteção 

e restauração do valor funcional dos cursos d’água 

(MARRERO, 2016). 

 

Iniciativas 
científicas de 

conservação dos 
sistemas fluviais 

Patrimônio 
hidrológico/fluvial 

Portugal 

Trabalhos abordando a água e seus elementos como 

patrimônio, inclusão do patrimônio hidrológico na 

gama do geopatrimônio (SARAIVA, 1999; PEIXOTO 

E CARDIELOS, 2016; RODRIGUES, 2019; 

PEREIRA- RAMOS, 2019). 

Ecossistema 
fluvial 

Espanha 

Os trabalhos desenvolvidos na Espanha buscam 

classificar os rios em diferentes óticas, mas 

colaborando sempre para a visão integrada do 

ecossistema fluvial (OLLERO, 2000; CARCAVILLA 

et al., 2009; ORTEGA E DURÁN, 2010; OLLERO, 

2017). 

Patrimônio 
hidrológico 

Itália 
Avaliação da geodiversidade e recursos hídricos no 

Geopark UNESCO Sesia Val Grande (Itália) 

(PERROTI, et al., 2019). 

Gestão integrada Alemanha 

Os pesquisadores alemães são fundamentais para 

análise e gestão integrada das bacias hidrográficas e o 

estudo da geosfera no âmbito fluvial (BECK etal., 

2004, FÖRCH and SCHÜTT 2004; GERMAN, 2006; 

GERMAN et al., 2007). 

Elementos fluviais 
reconhecidos 

como patrimônios 
mundiais pela 

Unesco 

Mundo 

Lagos (Chade, Cazaquistão, Quênia, Austrália, China, 

Palu, França Rússia, Botswana, Senegal, Romenia); 

Vales (Etiópia, Cuba. México, Nepal, Alemanha, 

Mongólia, Estados Unidos); Áreas Úmidas (África Do 

Sul); Rios (Filipinas, Peru, Brasil. Argentina, China, 

Honduras); Quedas D’água (Brasil, Zâmbia). 

Sítios 
relacionados aos 

sistemas 
reconhecidos ou 
indicados pela 

SIGEP 
(2002,2009, 

2013). 

Brasil 

Complexo Lagunas Centro-sul catarinense (SC); 

Canyon do Rio Sergi, BA (SC); Canyon do Guartelá, 

(PR); Lagoa Dourada (PR) Parque Nacional do Iguaçu 

(PR); Poço Encantado (BA); Furna do Buraco do Padre 

(PR); Gruta do Lago Azul (MS); Itaimbezinho e 

Fortaleza (RS,SC); Canyon do Talhado (MG); 

Cachoeira Casca D’Anta (MG); Cachoeira de Santa 

Bárbara (PR); Água Quentes de Caldas Novas (GO); 

Ponte das Lajes e Encontro das Águas (AM); 

Cachoeira do Rio das Almas (GO); Marmitas do Rio 

Carnaúba (RN); Lençóis Maranhenses e Delta do 

Parnaíba (MA); Canyon do Xingó (SE-AL); Baías do 

Pantanal; Serra da Água Fria e Vizinhanças (MG); 

Serra do Sincorá (BA); Lagoa Salgada (RJ); Tufas 

calcárias da Serra da Bodoquena (MS); Morro do Pai 

Inácio (BA); Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros (GO); Carste de Lagoa Santa (MG); Gruta 

do Centenário (MG); Caverna do Vale do rio Peruaçu 
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(MG); Lapa dos Brejões – vereda Romão Gramacho 

(BA); Monte Roraima (RR); Pico de Itabira 

(MG);Morro da Pedra Rica, Grão Mogol (MG) 

Barrancas fossilíferas do Arroio Chuí (RS). 

Pesquisas e 
trabalhos 

acadêmicos sobre 
diversidade fluvial 

Brasil 

- Potencial geoturístico das quedas d’água de 

Indianópolis/MG (BENTO, 2010).  

- Avaliação dos Recursos Hídricos no Âmbito da 

Geodiversidade: aplicação ao Estado do Ceará 

(ARAÚJO, 2016). 

- A tipificação dos corpos d’água é um exemplo da 

análise ecossistêmica dos corpos d’água. As 

características abióticas e bióticas são de fundamental 

importância e estão relacionados à estrutura 

morfológica, propriedades da água e às biocenoses 

presentes (FERREIRA et al., 2017). 

- Criação de um protocolo de classificação de 

relevância de quedas d’água, os critérios foram 

extraídos de uma consulta a especialistas de diversas 

áreas (técnica Delphi). O protocolo foi validado em 20 

quedas ao longo do Estrada Real/MG (OLIVEIRA, et 

al., 2017). 

 -Conservação do Complexo Geopaisagístico Serra da 

Canastra, Minas Gerais: Contribuições Metodológicas 

do Direito Sob o Signo Da Integração (ALVARENGA, 

2019). 

Leis e decretos 
desprovidos de 
sustentação ou 

participação social 

Tombamentos e 
Unidades de 
conservação 

 

Brasil 

- Cachoeira de Argenita: tombamento foi feito pelo 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de 

Ibiá/MG. 

- Cachoeira do Prata: Patrimônio Histórico e Artístico 

Estadual, no Estado de Mato Grosso. 

- Cataratas do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu: 

patrimônio natural tombado pela UNESCO (1986).  

- Cachoeira de Iauaretê: lugar Sagrado dos Povos 

Indígenas dos Rios Uaupés e Papuri no Estado do 

Amazonas. Inscrição no Livro de Registro dos Lugares 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN).  

- Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões – 

AM: tombado pelo IPHAN em função da 

excepcionalidade e do alto valor paisagístico do 

fenômeno. 

- Parque Nacional do Jaú (AM), patrimônio da 

humanidade (UNESCO, 2008). O Parna do Jaú foi 

reconhecido como Sítio do Patrimônio Mundial Natural 

e Reserva da Biosfera pela Organização das Nações 

Unidas pela Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e 
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integra o Sítio de Ramsar Rio Negro. 

- Corpos hídricos tombados no Brasil (IPHAN):  Lagoa 

Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro/RJ, a Grutas do 

Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida em 

Bonito/MS, Lugares sagrados dos Povos do Xingu em 

Sagihengu 

Kamukuwaká/MT. 

- Tombamento estadual da Bacia Hidrográfica do Rio 

Jequitinhonha e a sua declaração como monumento 

natural foram instituídos pelo art. 84 dos Atos das 

Disposições Transitórias da Constituição do Estado de 

Minas Gerais de 1989. 

- Conjunto Paisagístico e Arquitetônico do Parque das 

Águas de Caxambu foi tombado pelo Estado de Minas 

Gerais por Decreto do executivo n.° 40.288, datado de 

01 de março de 1999.  

- Sistemas de lagos Parque Estadual do Rio Doce 

(1944). 

- Lei 14.007, de Minas Gerais (2001). Declara 

patrimônio cultural, paisagístico e turístico o trecho do 

Rio São Francisco que banha o território mineiro. 

- Rios de Preservação Permanente em Minas Gerais: 

Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004. São considerado 

rios de preservação permanente “os cursos d'água ou 

trechos destes com características excepcionais de 

beleza ou dotados de valor ecológico, histórico ou 

turístico, em ambientes silvestres naturais ou pouco 

alterados”. 

- Nascente do Rio São Francisco no Parque Nacional 

da Serra da Canastra (1972). 

- A legislação do estado do Amazonas institui o 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC 

(Lei Complementar 53, de cinco de junho de 2007) 

inclui entre as unidades de conservação de uso 

sustentável a categoria de Rio Cênico (artigo 15 o, item 

IX e artigo 25). 

- O Estado do Mato Grosso estabelece como Unidade 

de Uso Sustentável o Rio Cênico (artigos 9°e 27º, Lei 

9502, de 14 de janeiro de 2011, que institui o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação).  

- Tombamento estadual do Conjunto paisagístico das 

Cachoeiras do Tombo da Fumaça, Salto da Divisa 

(IEPHA, 1999). 

- Conjunto Arquitetônico da Pampulha em Belo 
Horizonte, título de Patrimônio Cultural da 
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Humanidade (UNESCO, 2016). 

- Rio Carioca (RJ) é o primeiro curso d’água urbano do 
País a se tornar Patrimônio Cultural. O título foi 
conferido através de tombamento feito pelo INEPAC 
(2019) (Instituto Estadual de Patrimônio Cultural). 

- Lei 1.526/2020 Institui o Patrimônio Hídrico no 
Município de Visconde do Rio Branco/MG. O Projeto 
prevê a conservação dos aspectos naturais, físicos e 
culturais relacionados aos corpos hídricos do 
município. 

Patrimônio 
hidrológico 

Sérvia 
Estudos e classificação do patrimônio hidrológico na 

Sérvia. Estudos relacionados a legislação do país 

(SIMIĆ, 2011; SIMIĆ et al., 2012, 2014). 

Legislação apoiada 

em tradições e 

culturas das 

sociedades 

 

Natureza com 

status de pessoa 

jurídica 

 

Equador 

No Equador, o artigo 71 da Constituição de 2008 

afirma que a natureza “tem direito ao respeito integral 

por sua existência e pela manutenção e regeneração de 

seus ciclos de vida, estrutura, funções e processos 

evolutivos”. isso significa que todas as pessoas, 

comunidades, povos e nações podem exigir que as 

autoridades equatorianas apliquem os direitos natureza 

(O'DONNEL & TALBOT-JONES, 2018. 

Bolívia 

Concede direitos positivos à natureza - isto é, direitos a 

algo específico (restauração, regeneração, respeito). 

Segundo resolve a questão da legitimidade da maneira 

mais abrangente possível: concedendo-a a todos 

(O'DONNEL & TALBOT-JONES, 2018). 

Nova 

Zelândia 

O Rio Whanganui, na Nova Zelândia recebeu o status 

legal de pessoa. A lei da Nova Zelândia também 

designa os representantes do rio: um comitê composto 

de representantes da comunidade indígena, garantindo 

qualquer modificação drástica ou irreversível na calha 

e nas margens (TANASESCU, 2017; O'DONNELL e 

TALBOT-JONES, 2018). 

Índia 

Na índia os rios Ganges e Yamuna estão usando os 

direitos legais como uma ferramenta para gerenciar 

saúde dos rios e dos recursos hídricos (TANASESCU, 

2017; O'DONNELL & TALBOT-JONES, 2018). 

 

Dos exemplos apresentados o programa canadense apresenta maior efetividade, os 

rios têm tratamento patrimonial de forma emblemática. Desde 1984 há um Sistema de 

Rios Patrimônio (Canadian Heritage Rivers System – CHRS) que propõe a nomeação 

de cursos d´água a partir de seus valores naturais, ecológicos, econômicos, turísticos, 

culturais e recreativos. Promove junto a comunidade a conservação e a gestão dos rios 
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mediante esforços contínuos na preservação da sua integridade e dos valores 

patrimoniais que justificam seu tratamento especial (CHRS, 2018).  

Indubitavelmente os ambientes naturais necessitam de conhecimento técnico 

cientifico das áreas de interesse e de ferramentas legais que legitimem esses 

geopatrimônio. A falta de legislação específica advém principalmente do 

desconhecimento da sociedade e da gestão pública, sobre a relevância da fração abiótica 

da natureza. Por esse motivo, diversos locais e recursos naturais de alta relevância estão 

sofrendo interferências irreversíveis, como o exemplo das Sete Quedas no Paraná, 

exemplo de geoextinção (BOTELHO, 2018). A geodiversidade dos sistemas fluviais 

está ameaçada de diferentes formas, em múltiplas escalas e em graus distintos, podendo 

ser evidenciada desde a destruição das margens, afloramentos, quedas d’água até a 

degradação completa da bacia hidrográfica. 

Notoriamente existem ações para entendimento dos elementos da diversidade 

fluvial, tanto legais quanto acadêmicos. As pesquisas e ações para avaliação e 

classificação dos cursos d’água de forma integrada estão ganhando força, entretanto se 

torna essencial aprimorar os estudos, as metodologias e as técnicas referentes à 

manutenção do patrimônio fluvial nacional e mundial. As ações governamentais para a 

proteção dos sistemas fluviais devem ser mais técnicas e efetivas, não averiguando ou 

protegendo somente um componente do rio. Esse trabalho se propõe exatamente a esse 

papel: de contribuir com as pesquisas sobre a análise holística e integrada dos sistemas 

fluviais e conservação do geopatrimônio fluvial.  

 

2.4. GEOSSISTEMA:  APLICAÇÃO NA ANÁLISE DOS SISTEMAS FLUVIAIS 

O desenvolvimento sustentável da natureza se estabelece e evolui com a análise 

integrada dos elementos naturais e dos recursos. Nesse sentido, incorporar e entender o 

conceito de geossistema na manutenção da vida e quebrar paradigmas nas ciências 

naturais se faz indispensável na mitigação das degradações no Planeta (KOZLOWSKI, 

2004). 

No final da década de 1930, as pesquisas iniciaram uma ótica sistêmica, o 

trabalho da Teoria Geral dos Sistemas do biólogo Ludwig von Bertalanffy em 1937 foi 

o principal motivador (GUERRA, 1978; MEIRA e SILVA, 2019). Somente na década 

de 1960 foi elaborado o método geossistêmico com o intuito de acrescentar a dimensão 
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espacial às concepções sistêmicas (ROSOLÉM e ARCHELA, 2010; MEIRA e SILVA, 

2019). A definição do termo geossistema foi fornecida pelo russo Viktor Borisovich 

Sotchava (1962), que o trata como a conexão dos componentes naturais de forma 

homogênea ou sistemas dinâmicos abertos hierarquicamente organizados, incluindo o 

componente humano (SOTCHAVA, 1977, apud CAVALCANTI, 2010).  

O geossistema pode resultar em diferentes paisagens, com distintos níveis de 

evolução e diferentes escalas (CHRISTOFOLETTI, 1999). A visão geossitêmica é um 

campo de investigação também da geografia, devido ao dinamismo e interações dos 

componentes biogeográficos, físicos, econômicos e sociais que compõe a paisagem e 

sua organização (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Dentro do contexto geográfico, as discussões sobre geossistema foram se 

transformando a partir do conceito inicial de Sotchava (1977). Segundo Bertrand 

(2004), o geossistema é resultado da interação do potencial ecológico (clima, hidrologia, 

geomorfologia), da exploração biológica (vegetação, solos, fauna) e da ação antrópica. 

A porção natural diz respeito aos processos e dinâmicas tectônicas, climáticas, 

diversidade de formas de relevo, regimes de drenagem superficial e subterrânea. A 

porção biológica refere-se à organização ecológica da fauna e flora, bem como suas 

interações para formação dos solos. As ações culturais, história humana, expressões 

sociais, interesses políticos, demandas econômicas e intervenções, obras e atividade 

diversas estão relacionadas a porção antrópica (CAVALCANTI, 2014).  

Nesse contexto, pode-se dizer que a abordagem no âmbito sistêmico, 

considerando as trocas de energia e funcionamento dos elementos que compõem o 

geossistema é o ponto chave para a avaliação dos elementos da geodiversidade, 

reduzindo a compartimentação das pesquisas atribuída aos elementos da natureza, 

permite uma análise completa e dinâmica (MONTEIRO, 2000). As esferas se 

sobrepõem e interagem através do tempo em toda superfície terrestre, não existindo 

delimitação de atuação, mas zonas de transição e interfaces (CHRISTOPHERSON, 

2012) (Figura 3). 
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Figura 3 - Relação das principais esferas da Terra, incluindo a esfera humana. 
Área branca representa abrangência da geodiversidade nas interações do geossistema.  

Fonte: Autor. 
 

Os elementos da geodiversidade fluvial e os valores relacionados aos sistemas 

fluviais controlam os processos (geomorfológicos) que ocorrem nas encostas, e no leito 

dos rios (erosão, transporte e sedimentação), e os movimentos das águas (SCHUMM et 

al., 2002). No curso d’água, os aspectos e interações das esferas podem determinar 

diferentes características ao longo do curso e em seu entorno, por exemplo, o tipo de 

solo, as alterações no solo, água, qualidade da água, morfologia, biota, disponibilidade e 

transporte de sedimentos, regime, fluxo, qualidade ambiental e serviços geossistêmicos 

(Figura 4). 

Um sistema de normas e ações, bem como um modelo de interação das variáveis, 

deve ser criado para alcançar uma avaliação da geodiversidade e também em termos de 

serviços de ecossistêmicos (GRAY, 2018). Em certa medida todos os ecossistemas têm 

sua origem ligada ao estágio geológico e geomorfológico (HJORT et al., 2015).  

Os serviços ecossistêmicos “são os benefícios (bens e serviços) que as pessoas 

obtêm dos ecossistemas/ natureza/ avaliação completa e gerenciamento cuidadoso para 

sustentar e melhorar o capital natural para garantir que esses serviços continuem 

disponíveis para as gerações futuras.” (CBD, 1992). Diante da importância da 

geodiversidade para os serviços ecossistêmicos e a partir da classificação da Avaliação 
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de Ecossistemas do Milênio de 20053, Gray (2013) destacou os serviços geossistêmicos 

com significado diretos para geodiversidade composto por 5 serviços (regulação, 

suporte, provisão, cultural e conhecimento) e 25 bens e processos, a fim de demonstrar a 

gama de bens e serviços abióticos.  

Sem a geodiversidade muitos serviços ecossistêmicos essenciais não existiriam, 

como por exemplo: fornecimento de água doce, regulação da qualidade da água e do ar, 

formação do solo e outros. Todos os processos e produtos que ocorrem num rio ou 

numa bacia hidrográfica estão relacionados as trocas e dinâmicas relacionadas a esses 

ambientes e seu entorno. 

 

 
Figura 4 - Representação das possíveis interações entre as esferas nos sistemas fluviais. 

Fonte: Autor. 
 

Considerando a relevância e complexidade dos sistemas fluviais para a natureza, 

manutenção da vida e como recurso, todos os serviços geossistêmicos elencados por 

Gray (2013) e Gray et al., (2013, 2018) têm relação direta com os ambientes fluviais 

apresentando bens e processos relacionados a esses ambientes (Tabela 2). Os serviços 

 
3 Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MA) é um programa de pesquisas sobre mudanças ambientais e 
suas tendências para as próximas décadas, mais especificamente a avaliação compreensiva global sobre 
os principais ecossistemas mundiais. O estudo teve como foco os serviços dos ecossistemas, 
nomeadamente o uso e depredação dos recursos naturais do planeta. (MMA, 2018). 
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relacionados aos sistemas fluviais conferem valores mais amplos aos do geopatrimônio 

para a sociedade, além do capital natural exclusivo oriundo da geodiversidade (GRAY, 

et al., 2013). 

Tabela 2 - Serviços geossistêmicos relacionados aos cursos d’água. 
 

SERVIÇOS 
GEOSSISTÊMICOS 

BENS / PROCESSOS EXEMPLOS SISTEMAS FLUVIAIS 

REGULAÇÃO 

 

Processos atmosféricos e 
oceânicos 

ciclo hidrológico 

Processos terrestres regulação climática, processos geomorfológicos, 
regulação do risco natural, regulação da erosão, 

pedologia 

Regulação de inundação infiltração, diques de rio, dunas de areia, planícies 
de inundação 

Regulação da qualidade da 
água 

filtros naturais como solo e rocha, indicadores 
biológicos 

 

SUPORTE 

 

 

Disposição de habitat 
fauna e flora aquáticas e do entorno 

Terra e água como 

plataforma para atividade 

humana 

construção das civilizações e suas atividades 

Aterro e armazenamento 
armazenamento de água em aquíferos, lagos, 

reservatórios 

PROVISÃO 
 

Alimentos e bebidas 
água doce, água mineral, reservatórios, pesca 

Nutrientes e minerais 
plantações e cultivos 

Combustível 
hidrelétrica 

Materiais de construção 
areia e cascalho 

Produtos ornamentais pedras preciosas, metais preciosos e semipreciosos 

CULTURAL E 
CONHECIMENTO 

 

Qualidade ambiental contemplação da natureza, paisagens terapêuticas e 
recreativas 

Geoturismo e lazer geoturismo, cachoeiras, recreação, esporte 
aquáticos 

Significados culturais, 
espirituais e históricos 

locais sagrados, cultos e rituais (rios, lagoas, 
cachoeiras, nascentes) 

Inspiração artística artesanatos, literatura, música, pintura 

Desenvolvimento social atividades sustentáveis de cultivos, preservação de 
nascentes, plantio de mata ciliar 
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História da Terra 

 

evolução da vida, extinção, origem das formas de 
relevo, paleontologia 

História da pesquisa identificação de inconformidades, fósseis 

Monitoramento e previsão 
ambiental 

 

pesquisas sobre qualidade da água, habitat, clima e 
poluição, evolução relevo, nível de base, capturas 

fluviais e outros 

Educação e emprego 

 

educação ambiental, guia de viagens, turismo, 
emprego em unidades de conservação e geoparques 

 

2.5 – SISTEMAS FLUVIAIS COMO GEOPATRIMÔNIO 

O sistema fluvial está estruturado em bacias hidrográficas e redes de cursos de 

rios. Um curso d’água (rios, ribeirões, riachos, ravinas, canal efêmero, afluente, 

córregos, regos) não é necessariamente um fluxo contínuo de água, como muitas vezes 

definido, não se resume a um canal com água, morfologia e características 

padronizadas. Um canal fluvial é um sistema múltiplo e complexo, que tem seu fluxo 

variável, pode não carregar água continuamente (rios temporários, ravinas, rios 

efêmeros), mas suas funções são as mesmas de um grande rio ou um rio perene. A 

interpretação de um rio é uma questão escalar, que se altera em cada trecho e nunca é 

estática (SCHUMM, 1977; OLLERO, 2017). 

Como se não bastasse, os sistemas fluviais prestam outros serviços importantes 

para os seres humanos, como funções estéticas, territorial como uma espinha dorsal, 

cultural, experiencial ou emocional. Todo este conjunto de funções fluviais é eficiente 

para o planeta e devem ser valores para proteger. Para garantir que todas essas funções 

possam ser desenvolvidas corretamente, o sistema fluvial deve ter naturalidade 

(diversidade, complexidade, dinâmica hidrogeomorfológica) e continuidade (unidade, 

conectividade, espaço) (OLLERO, 2017). 

De acordo com Simić (2011) o patrimônio hidrológico é parte da diversidade 

hidrológica de uma área, que diante da abundância, características e elementos, se 

destaca por sua importância (valor). Ele se reflete no meio ambiente, nos recursos, nos 

estudos científicos e educacionais, socioculturais e estéticos. 

A proteção do geopatrimônio fluvial não se caracteriza como mais um ponto da 

proteção da água, mas um segmento em destaque na proteção da natureza (geossistema), 
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pois a água é um dos principais elementos naturais e deve ser visto com componente 

fundamental da natureza, não somente como recurso (DELPHIM, 2013; BELIJ e 

SIMIĆ, 2011).   

O geopatrimônio fluvial na perspectiva deste trabalho se qualifica a partir da 

análise integrada dos elementos da diversidade fluvial (geodiversidade e biodiversidade 

fluvial) e dos serviços geossistêmicos e seus bens e processos, caso existam no rio ou 

segmento de rio analisado. A partir da análise holística, a aplicação de protocolos e 

metodologias para classificar e definir os elementos da diversidade fluvial que 

apresentam valores patrimoniais (valores científicos, paisagísticos, cênicos, culturais, 

turísticos, ecológicos, físicos, educativos, econômicos e outros), possibilitando designar 

elementos e valores que podem compor o geopatrimônio fluvial (Figura 5).  

 

 

Figura 5 - Esquema da análise integrada para identificação do geopatrimônio fluvial.  
Fonte: Autor. 

 

Os elementos que compõem o geopatrimônio fluvial têm diversos significados; a 

água doce se configura como o maior patrimônio cultural da Terra. Sob diversos 
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aspectos a água se configura como um dos principais elementos do planeta (DELPHIM, 

2013). Os significados da água e suas formas de manifestação são muitos, como: chuva, 

orvalho, nascentes, rios, cachoeiras, lençóis freáticos, afloramentos, lagos, cavernas, 

vapor, gelo, nuvens. A água em suas diferentes formas e estado físico, apresenta 

simbologias diversas (DELPHIM, 2013). 

A rede fluvial pode ter significado cultural e histórico para algumas comunidades 

e, ao mesmo tempo, serem significativos em termos de, por exemplo, processos 

geomorfológicos fluviais para a comunidade científica. Nestes casos, tais cursos d’água 

podem configurar-se como geopatrimônio fluvial. 

Do ponto de vista cultural a água apresenta diversas interpretações universais, 

regionais e locais, tanto pelo simbolismo da origem da vida quanto aos diferentes usos e 

comportamentos culturais da sociedade sobre a água. A água é elemento primordial para 

a mitologia. Para os antigos hindus tudo era água. A visão bíblica relata a importância 

da água, em Gênesis a vida vegetal e animal só surge após a distribuição devida de água 

pelo planeta, pois se trata de um elemento vital. Na filosofia, a água é cara as reflexões e 

estudos, para Heráclito “nunca nos banharemos duas vezes no mesmo rio: na segunda 

vez não seremos mais os mesmos e o rio também terá mudado”. Para os artistas, 

pintores, poetas a água é fonte de inspiração e expressão em suas obras. A visão mística 

e religiosa da água é bastante conhecida, pois a água simboliza a vida, purificação, 

imortalidade, ou seja, todo seu significado imaterial. Todas essas formas de expressão e 

simbologia da água tem importância cultural tanto do ponto de vista material quanto 

imaterial. Por isso a abordagem desse elemento e de todos os ambientes em que ele se 

manifesta precisa se avaliada de forma multidisciplinar (DELPHIM, 2013). 

O geopatrimônio fluvial pode ser entendido ou abordado no conceito geral de 

patrimônio e também no conceito de patrimônio na abordagem da geoconservação. O 

conceito de patrimônio cultural brasileiro engloba também sítios naturais, pois não há 

legislação específica para o patrimônio natural. A Constituição de 1988 estabelece no 

seu Artº 216 que:  

 

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de 
criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as 
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obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico “(BRASIL, 1988).  
 

Esse conceito apesar de amplo não define com clareza critérios para o patrimônio 

natural nem biótico nem abiótico; ele permite uma visão geral do que é patrimônio.  

A luz da geodiversidade podemos entender o geopatrimônio por locais e 

elementos da geodiversidade que devem ser valorizados e conservados pelo seu 

conteúdo, sendo eles testemunhos da história da Terra e com significativo valor 

(PEREIRA, 2006). Segundo Rodrigues e Fonseca, (2007), o geopatrimônio é 

“constituído por todo o conjunto de elementos naturais abióticos existentes à superfície 

da Terra (emersos ou submersos) que devem ser preservados devido ao seu valor 

patrimonial” 

A água e a diversidade fluvial são englobadas dois conceitos de patrimônio. O 

conceito de patrimônio definido pela Constituição traz o entendimento genérico do 

termo, a importância para a humanidade diante das suas diferentes expressões e usos. 

Por seu lado, o patrimônio a partir dos processos e estudos da geodiversidade 

apresentam características e métodos específicos para seu reconhecimento. Além disto, 

aponta os valores necessários para que um dado sítio ou elemento seja reconhecido 

como um patrimônio implicando na adoção medidas para geoconservar. 

No presente trabalho a abordagem da geodiversidade fluvial e a identificação de 

pontos com valores patrimoniais está relacionada tanto com os rios e seus segmentos 

quanto para as quedas d’água. Esses dois elementos que estão diretamente ligados - rios 

e quedas d’água – serão avaliados e analisados dentro da perspectiva dos seus diferentes 

valores e seus inúmeros significados.  

Delphim (2013) aborda os rios e cachoeiras dentro do prisma do estado de 

consciência de significados culturais e simbólicos que um ser humano tem ao 

contemplar as águas: 

“O perene fluxo das águas dos rios simboliza a vida, a fertilidade, a morte e a 
regeneração física e espiritual. A existência, uma condição precária, célebre e 
fugaz, é comparada ao fluxo da água que se esvanece como corrente de água 
que nunca passarão duas vezes pelo mesmo lugar. Os rios têm por destino 
desaguar em águas ainda maiores, as águas do mar, do vasto e desconhecido 
oceano.” (DELPHIM, 2013 p.16). 
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“As cachoeiras, sob um ponto de vista universal, simbolizam a permanência de 
forma em contraponto à mutação da matéria. Seu caráter dinâmico e 
impermanente contrasta com a impassibilidade da montanha e dos rochedos. 
Quando a água despenca da montanha, seu corpo, até então uno e contínuo é 
despedaçado e se estilhaça em gotas, tornando-se dinâmico e passageiro. As 
cachoeiras são como o cinema, no qual a rápida sucessão dos quadros fixos, 
quando submetidos a uma sequência de movimentos mais rápidos do que nossa 
capacidade de percepção, cria a impressão de uma cena contínua. 
Manifestações puramente ilusórias, na qual as gotas d’água se substituem umas 
as outras e se renovam a cada fração de segundos, gerando a impressão de um 
corpo único. As cachoeiras unem a nuvem à espuma, como elas puramente 
feitas de água e ar. São uma centelha, como um fogo líquido e passageiro que 
logo se perde, desprendendo um vapor como fumaça. Para muitas culturas, 
povos e religiões, as cachoeiras assumem profundos significados, servindo de 
morada a entidades imateriais, criaturas mágicas e legendárias que acumulam 
as energias sutis que fluem das águas. Para outros, são dotadas de uma alma 
própria.” (DELPHIM, 2013 p.16). 
 

No Brasil, a gestão dos recursos hídricos e dos ambientes fluviais ainda não 

alcançou a abordagem holística. Nesse sentido a identificação, inventariação e 

classificação do patrimônio fluvial, são peças chave para compor uma ferramenta mais 

aplicável aos estudos sobre o tema e para melhorar os processos de gestão. Entender os 

ambientes fluviais como sistema, ou melhor, como um ecossistema complexo (Figura 

2), que possui bens e serviços relacionados a biodiversidade e a geodiversidade, 

colabora para restauração desses ambientes, elaboração de leis que reconheçam a 

importância patrimonial, desenvolvimento econômico para as comunidades locais, 

mitigação de impactos e outras ações. 

Os serviços ecossistêmicos são o paradigma atual para demonstrar o valor dos 

sistemas naturais, para deixar claro o quanto eles trazem para os seres humanos, 

benefícios que sabemos serem infinitos e incalculáveis. Diante do exposto, a dinâmica 

fluvial é a principal fonte de serviços e a garantia de que todos os serviços cheguem ao 

seu destino. A dinâmica é riqueza, transporte e expansão das múltiplas funções fluviais, 

que para nós são oferecidas como serviços (OLLERO, 2017). 

A rede hidrográfica se configura como uma das principais infraestruturas naturais 

do planeta, sendo responsável pela conectividade de diferentes paisagens. A dinâmica 

fluvial, dinâmica hidrológica de inundação, geomorfológica da erosão, transporte e 

sedimentação interligam todo o espaço fluvial em suas dimensões longitudinal, lateral, 

vertical e temporal (OLLERO, 2017). As pesquisas relacionadas entre geodiversidade e 
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água, ambientes fluviais ou hidrologia estão se tornando componentes fundamentais 

para avaliação sistemática da própria geodiversidade, contribuindo para não setorização 

das geociências e os recursos hídricos (PEROTTI, et al., 2019). 

Nesse sentido, o reconhecimento e a valorização dos elementos da diversidade 

fluvial no âmbito patrimonial são uma conexão natural magnífica do valor científico 

(geológico, geomorfológico, ecológico, biológico) e os valores adicionais (cultural, 

estético, religioso, social, histórico, econômico e serviços geossistêmicos) compondo o 

geopatrimônio fluvial. 

 

2.6. QUEDAS D’ÁGUA:  ELEMENTO ESPECIAL DA GEODIVERSIDADE 

FLUVIAL  

As quedas d’água consistem no desnível notável do leito do rio, onde as águas 

vertem verticalmente de uma dada altura. Elas têm origem a partir de um substrato 

rochoso de grande dureza, degraus tectônicos, erosão glacial em vales estreitos, etc. São 

muitas vezes aproveitadas para obter energia elétrica (INFOPEDIA, 2020). 

O termo Knickpoint é comumente utilizado nos estudos de geomorfologia fluvial, 

e se define com secções íngremes no perfil longitudinal de um curso de água, marcados 

por mudanças abruptas de declividade no perfil do canal de um rio em curto trecho. É 

também denominado ruptura de declive (GOUDIE, 2004). A disposição espacial dos 

knickpoints é um indicador importante para a interpretação da incisão da rede fluvial e 

da evolução das paisagens dissecadas pela erosão fluvial (PHILLIPS et al., 2010). 

Nesse sentido, a análise e interpretação sobre a distribuição dos knickpoints nos cursos 

d’água constitui uma tarefa fundamental nos estudos relacionados a evolução da 

paisagem, tornando um método essencial nos estudos de geomorfologia fluvial 

(SCHUMM et al.,2002). 

Além de sua importância para a geomorfologia fluvial, os knickpoints podem 

contribuir para os estudos relacionados à geodiversidade, principalmente aos voltados 

para a diversidade fluvial. Os rios são elementos geomórficos que permitem visualizar 

estruturas, ao nível de superfície do terreno, criadas a partir de processos tectônicos, da 

história mais recente do Planeta, modificando as feições locais e permitindo a realização 

de estudos das causas delas, a morfotectônica (SALAMUNI et al., 2013). A ruptura de 
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relevo é um dos registros mais claros na superfície e pode ser caracterizada por notáveis 

anomalias de drenagem (nesse caso traduzidas por quedas d’água, saltos ou cascatas). 

Normalmente, são caracterizados pelos knickpoints, que, conforme a diferença da 

quebra de relevo, do volume e fluxo de água e da energia oferecem efeitos paisagísticos 

extraordinários. Nesse sentido, as quedas d’água podem ser consideradas como 

geossítios (SALAMUNI et al., 2013). Segundo Piekarz (2011), a quebra de relevo é um 

tipo de modificação na paisagem, indicativo de eventuais geossítios, apto a preservação 

e/ou uso para o geoturismo, ou seja, ela é relevante comogeopatrimônio. 

Como já mencionado, a geomorfologia fluvial é imprescindível para os estudos de 

evolução da paisagem, pois investiga os processos e formas diretamente relacionados 

com a ação dos rios, que é o agente principal nos processos de erosão, transporte e 

sedimentação (CRISTOFOLETTI, 1980). Nesse contexto, nota-se que os principais 

formadores do relevo em ambiente fluvial são a sedimentação e erosão. No caso das 

quedas d’água, os processos erosivos são protagonistas. 

As quedas d’água são formas erosivas de grande complexidade e ainda com 

poucos estudos. O entendimento das diferentes formas, dinâmica, origem ainda é um 

desafio para a geomorfologia fluvial. A classificação e terminologia também 

apresentam dificuldade e divergência. As quedas d’água podem ser chamadas de 

cachoeiras, cascatas, saltos, cataratas, tombo e outros; no entanto,  não existe consenso 

para as diferentes nomenclaturas, e muitas vezes são utilizadas como sinônimos 

(BENTO, 2010). 

Segundo Cristofoletti (1980), a queda d’água é um “local onde a água do rio cai 

de maneira subvertical, descolando-se da rocha do leito [...] cataratas e cachoeiras são 

usadas como termos sinônimos.” As quedas também podem ser entendidas como o local 

onde o curso d’água é muito vertical, e pode ser considerado mesmo que salto, 

cachoeira, catarata (FÓRUM NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DO BRASIL, 2009). De acordo com Guerra e Guerra (2009), as 

cachoeiras são queda d’água presente no curso de um rio, originada pela formação de 

um perfil longitudinal e sua ocorrência pode se derivar de falhas, dobras, erosão 

diferencial e diques. O mesmo dicionário define quedas d’água como um degrau 

presente no perfil longitudinal, onde ocorre a interrupção na continuidade do declive, 

em que as quedas d’água, cachoeiras, catadupas, cataratas e corredeiras são variedades 

de salto. Ou seja, uma denominação genérica para essas terminologias é o conceito de 
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salto, que engloba todos os tipos de desnivelamento ou degraus presentes em um perfil 

longitudinal de um rio. 

A presente pesquisa adotará o termo genérico queda d’água, para todos os 

desníveis no perfil longitudinal de um rio - cachoeira, cascata, catarata, salto e outros – 

independente da região, origem e litologia. Nesse sentido, podem-se destacar dois tipos 

principais de quedas d’água de acordo com sua formação: 

1. Quedas d’água de origem erosiva (erosão diferencial): segundo Christofoletti 

(1980), podem ser localizadas sobre camadas horizontais ou com suave 

inclinação ou sobre barras rochosas verticais. 

2. Quedas d’água de origem erosiva (exceto erosão diferencial): ocorrem devido a 

descontinuidades do próprio maciço rochoso de mesma litologia 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 

A litologia nem sempre ajuda a explicar a formação das quedas d’água ou 

Knickpoints. Nesse sentido, Larue (2008) aponta que os fatores mais importantes para a 

existência de quedas d’água são a mudança no nível base e a movimentação tectónica. 

No contexto geológico em que se desenvolveu seus trabalhos, no Maciço Central da 

França, Larue defende que a tectônica pode explicar, em grande parte, a desigual incisão 

fluvial ao longo do espaço e do tempo. 

Recentemente os estudos relacionados às quedas d’água estão se desenvolvendo 

de forma multidisciplinar, as pesquisas estão indo além da geologia e geomorfologia, os 

estudos ligados à geodiversidade estão direcionando as quedas d’água para a 

perspectiva da geoconservação e do geoturismo (BENTO, 2010, OLIVEIRA, 2016). As 

quedas de água, além da grande beleza cênica, são locais onde é possível visualizar os 

tipos litológicos, permitindo a interpretação e o entendimento dos processos formadores 

não só da geologia como da geomorfologia, sendo excelentes atrativos geoturísticos 

(BENTO, 2010). 

 

2.6.1. Exemplos Mundiais de Quedas D’água 
 

As quedas d’água são elementos da geodiversidade com esplendor e beleza ímpar, 

compõem cenários e paisagens naturais propícios para a contemplação. As belas quedas 
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d’água estão representadas nas artes, cultura, religião e tradição dos povos; seus 

significados e usos são atemporais. As quedas d’água, dentro do processo industrial 

passaram a ser conhecida como a “hulha branca”, tamanha sua importância para geração 

de energia elétrica, como por exemplo, Senna (1914). 

 Em todo mundo as quedas d’água são contempladas e utilizadas de várias 

formas. Nesse sentido, a Word Waterfall Database (WWD) criou uma base de dados 

mundial de quedas d’água, onde o objetivo principal é fornecer um registro das quedas 

d’água de todo mundo. No site da WWD (www.wordwaterfalldatabase.com), 

encontram-se informações a respeito da altura, largura, localização, volume, com a 

avaliação das quedas d’água. Porém não existe uma classificação definitiva. 

Atualmente, a WWD realizou o World's Top 100 Highest Rated Waterfalls, onde as 

maiores quedas d’água do mundo estão elencadas contendo a posição, altura e 

localização, além de conter algumas informações sobre a queda. No entanto, os critérios 

para esse ordenamento de relevância ou ranking não são objetivos, pois a WWD usa 

diferentes classificações de maiores quedas d’água, tanto pela altura total quanto pela 

largura e volume de água. Não existe um ranking que leva em consideração todas as 

características da queda.  

Qualificar quedas d’água não é uma tarefa fácil, pois o componente cênico é por 

vezes subjetivo, mas com critérios claros e objetivos é possível fornecer uma base de 

comparação coerente. A Word Waterfall Database faz comparações de acordo com as 

medições e avaliação dos usuários, criando um inventário mundial de quedas d’água. 

Classificações e iniciativas como essa reforçam o valor patrimonial das quedas d’água e 

secundariamente, demonstram a necessidade de ferramentas que auxiliem no inventário 

desses elementos. 

Em 2020, as quedas d’água do Brasil aparecem na WWD em diversas categorias, 

reforçando o potencial patrimonial dos elementos da diversidade fluvial nacional. As 

quedas brasileiras estão entre as 10 quedas do mundo nas categorias: mais bem 

avaliadas do mundo no critério largura e volume (Tabela 3). No entanto, muito desse 

patrimônio não existe mais; quedas como a Sete Quedas (Paraná), Salto do Urubupungá 

(Mato Grosso), Cachoeiras Patos e Marimbondos (Rio Grande/São Paulo) foram todas 

suprimidas por empreendimento hidroelétricos ou bastante modificadas como Paulo 

Afonso (Bahia), também sugerindo geoextinção (BOTELHO, 2018). 
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A WWD através do seu método de classificação e do seu banco de dados fez uma 

lista das 100 principais quedas d’água do mundo ainda existentes. A tabela 3 apresenta 

as 10 primeiras colocadas nesse ranking.  

 

Tabela 3 - Lista das 10 quedas d’água mais bem avaliadas do mundo, pelo volume, altura 
e largura. 

 

QUEDA D'ÁGUA ALTURA 
(Metros) 

LOCALIZAÇÃO 

1- Cataratas do Iguaçu  82 Brasil/Argentina 
2- Kaieteur Falls 226 Guiana 
3- Victoria Falls 105 Zimbabwe 
4- Catarata Gocta  771 Amazonas, Peru 
5- Sutherland Falls  580 Nova Zelândia 
6- Virginia Falls 90 Canadá 
7- Cascada de Ventisquero Colgante  549 Chile 

8- Kerepakupai Merú 807 Bolívia/Venezuela 
9- Cascada de San Rafael  131 Equador 
10-  Cerberus Falls 475 Canadá 

Fonte: Modificado WWD (2020). 

No Brasil existem poucos inventários e bancos de dados relacionados às quedas 

d’água. Apesar de serem elementos abundantes da diversidade fluvial e muito 

conhecidos e utilizados, faltam levantamentos sistemáticos para as quedas. Esse 

trabalho tem o intuito de contribuir com o levantamento e inventários de quedas d’água. 

A metodologia apresentada (capítulo 5) se propõe a ser uma ferramenta de gestão do 

território para municípios, órgãos públicos de gestão e meio ambiente e para iniciativa 

privadas. 

2.7. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS VALORES 

PATRIMONIAIS DOS SISTEMAS FLUVIAIS 

Dentre os estudos referentes aos elementos da geodiversidade, os métodos de 

avaliação são substanciais desafios. As metodologias para avaliação e caracterização da 

geodiversidade são uma questão fundamental, assim como é fundamental para as 

geociências e seus desdobramentos. As pesquisas relacionadas a geodiversidade 

necessitam de intensa observação geomorfológica, medições, trabalhos minuciosos de 

escala, caracterização e classificação. São evidentes o grau de subjetividade e 

dependência da experiência e conhecimento do avaliador (observador). Nesse sentido, 
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os métodos e técnicas relacionados à geodiversidade são desafiadores, pois a análise em 

diferentes escalas espaciais e temporais é tarefa difícil, principalmente quando se trata 

de áreas com grande complexidade de paisagens (ZWOLINSKI et al., 2018). 

O mapeamento e a modelagem são importantes nas pesquisas relacionadas a 

geodiversidade, pois fornecem aos mapas dimensões informacionais, analíticas e visuais 

completamente novas (ZWOLINSKI et al., 2018). No entanto, somente o mapeamento 

ou a modelagem de cenários não nos permite identificar e selecionar os valores 

relacionados a determinado elemento ou local. No reconhecimento do geopatrimônio é 

necessário um esforço interdisciplinar para essa avaliação, tendo em vista que os valores 

relacionados ao um local de interesse para geodiversidade podem ser científicos, 

educacionais, econômicos, culturais, estéticos e outros, além dos usos relacionados.  

Para Zwolinski et al., (2018), a modelagem de sistemas ambientais colabora com 

a redução da carga de campo em alguns casos e favorecem o processo de inventariação. 

O capítulo 5 desta tese, demonstra a aplicação prática da modelagem auxiliando no 

inventário das quedas d’água e no reconhecimento do geopatrimônio fluvial.  Buscando 

desenvolver uma metodologia de potencialidade de ocorrência de quedas d’água. 

A criação e implementação de inventários sistemáticos bem estruturados é a 

ferramenta chave para identificação geopatrimônio. Os protocolos e inventários devem 

conter critérios claros e bem adaptados a cada tipo de valor, a fim de permitir uma 

seleção imparcial de locais com o menor grau de subjetividade possível (REYNARD e 

BRILHA 2018). 

A construção de um inventário segundo Lima et al., (2010), necessita atender 

alguns passos principais: o valor, a escala, o tema e o objetivo. A construção dos 

inventários tem que levar em conta qual valor deve ser atribuído aos elementos de 

geodiversidade que vão ser selecionados, ou seja, o valor está intimamente relacionado 

ao uso potencial dos geossítios, essencialmente os usos científico, educacional, turístico 

e recreativo. A escala diz respeito à dimensão da área de investigação (uma bacia, um 

segmento de rio, uma área protegida, um geoparque, um município, um estado, um país, 

um continente, etc.). O tema a ser inventariado diz respeito, por exemplo, a inventariar 

todo o patrimônio geológico da área, ou apenas um componente parcial do mesmo, 

como um afloramento ou quadro geológico específico, etc. Por fim, o objetivo do 

inventário está relacionado à sua finalidade, que pode consistir de uma estratégia 
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nacional de geoconservação, um projeto geoturístico ou um programa educacional 

(LIMA et al., 2010). 

A etapa seguinte é selecionar os locais com potencial para geopatrimônio, a partir 

de uma avaliação e revisão de artigos científicos, mestrados e doutorados na área do 

inventário, guias de campo de pesquisas científicas, avaliação sistemática dos 

profissionais que estão realizando o inventário. Os inventários podem ter diferentes 

escalas, tanto locais quanto nacionais. Para isso os critérios devem ser método 

sistemático, utilizando critérios próprios e com a participação da comunidade 

geocientífica, e não o resultado de uma escolha individual, muitas vezes controlada por 

emoções pessoais (REYNARD e BRILHA 2018). O capítulo 4 desta tese demonstra que 

os registros históricos podem colaborar para o conhecimento sobre a geodiversidade e 

para o inventário de elementos da diversidade fluvial, a partir de cartografia histórica, 

relatos e descrições de estudiosos e naturalistas por Minas Gerais. 

A avaliação numérica de um geossítio é um passo importante para apoiar 

estratégia de geoconservação. A avaliação numérica da capacidade dos locais de apoiar 

usos científicos, educacionais e geoturísticos / recreativos, juntamente com o seu risco 

de degradação dos locais, é vital para permitir que os gestores definam prioridades. 

Obviamente, locais com alto potencial para um determinado tipo de uso e com alto risco 

de degradação devem ter uma prioridade maior no planejamento de manejo 

(REYNARD e BRILHA 2018). Para Prosser et al., (2018), os resultados da avaliação 

numérica são uma ferramenta importante para apoiar uma gestão adequada do local que 

é um passo crucial de qualquer plano de ação de geoconservação ou desenvolvimento 

de geoturismo (NEWSOME e DOWLING, 2018). O objetivo de uma avaliação 

quantitativa é diminuir a subjetividade associada a qualquer procedimento de avaliação, 

particularmente quando entre dezenas ou centenas de sítios, os gestores precisam decidir 

em quais sítios seus recursos devem ser aplicados. Apesar de muitos métodos 

publicados sobre a avaliação numérica de sítios, até agora não há método aceito geral. 

Geralmente, os métodos quantitativos baseiam-se em vários critérios e respectivos 

indicadores, aos quais diferentes escores ou parâmetros podem ser atribuídos (BRILHA, 

2018). 

Diversos métodos de inventários e avaliações quantitativas foram publicados ao 

longo dos últimos anos, principalmente relacionados ao geopatrimônio, por exemplo, 

Alexandrowicz e Kozlowski, 1999; Brilha, 2005, 2016; Bruschi e Cendrero, 2005, 
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2009; Cendrero, 1996, 2000; Coratza e Giusti, 2005; Díaz-Martínez e Díez-Herrero, 

2011; Fassoulas et al., 2012; Fuertes-Gutiérrez e Fernández-Martíınez, 2010; García-

Cortés e Carcavilla Urquí, 2009; Grandgirard, 1995, 1996, 1999; Lapo et al., 1993; 

Panizza, 1999, 2001; Panizza et al., 1995; Parkes e Morris, 1999; Pereira e Pereira, 

2010, 2012; Pereira et al., 2006, 2007 ; Pralong e Reynard, 2005; Progeo, 1992; 

Restrepo, 2004; Reynard, 2009; Reynard et al., 2007; Reynard e Coratza, 2013; 

Reynard et al., 2007, 2016; Rivas et al., 1997; Sellier, 2016; Serrano e González-

Trueba, 2005; White e Mitchell, 2006; Wimbledon, 2012; Wimbledon et al., 1995, 

1999). De modo geral, os métodos são baseados em um conjunto de critérios que 

pretendem reduzir a subjetividade, sempre associados ao procedimento de seleção de 

objetos naturais. É importante observar que é obrigatório fazer uma reflexão final sobre 

os resultados das avaliações quantitativas dos geossítios. Como não existem critérios 

infalíveis e indicadores totalmente objetivos, o coordenador do inventário do geossítio 

deve realizar uma discussão sobre a coerência das pontuações finais (REYNARD e 

BRILHA 2018).  

O capítulo 6 desta tese utiliza-se da formulação de um protocolo sistematizado 

para reconhecer os elementos com valor patrimonial ao longo dos segmentos de rios 

analisados. O protocolo busca fazer uma avaliação objetiva e multidisciplinar dos 

sistemas fluviais, auxiliando no inventário dessas áreas bem como na classificação do 

geopatrimônio fluvial através de um método quantitativo proposto. 

A abordagem horizontalizada dos rios e segmentos de rio possibilita avaliar os 

elementos e suas interações. A indicação de elementos da diversidade fluvial como 

geopatrimônio pode auxiliar na tomada de medidas de geoconservação, fundamentada 

no inventário; proteção legal; valorização (RUCHKYS et al., 2018). 
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CAPÍTULO 3 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

3.1. BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO/MG: REGIÃO FISIOGRÁFICA DO 

ALTO SÃO FRANCISCO 

Com 2.830 quilômetros de extensão o Rio São Francisco percorre os estados de 

Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Goiás e o Distrito Federal, 

contemplando aproximadamente 504 municípios. (CBHSF, 2004). A área de estudo 

corresponde a porção do alto curso doRio São Francisco, em Minas Gerais. 

 
Localização 

Em uma área em torno de 640.000 km², a Bacia do Rio São Francisco é a  maior 

bacia hidrográfica inteiramente contida no território brasileiro, cobrindo diferentes 

regiões com climas, vegetação e morfologia variados. A nascente do Rio se encontra na 

Serra da Canastra, ao Sul do estado de Minas Gerais, fluindo na direção Norte-Sul em 

direção aos estados da Bahia e Pernambuco. Em seguida o fluxo muda de sentido, 

vertendo para Sudeste, até desaguar no oceano Atlântico (MANETA et al., 2009). 

 

De acordo com o  CBHSF - Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco - 

(2004) a bacia é subdividida em 4 regiões fisiográficas, alto, médio, submédio e baixo, 

Minas Gerais abriga o Alto São Francisco - das nascentes na Serra da Canastra (MG) 

até a cidade de Pirapora (MG); o Médio São Francisco - de Pirapora (MG) até Remanso 

(BA); as demais porções estão no estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas 

(Figura 6). A área da bacia na porção do estado de Minas Gerais, onde é o foco do 

presente trabalho, é de 236.452 km2, o que contempla cerca de 40% da área total, mas, 

possui aproximadamente 75% do escoamento superficial do rio, compreendendo todo o 

Alto e parte de Médio São Francisco (CBHSF, 2004).  
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● Alto São Francisco (16% da área da bacia): Corresponde à região compreendida 

entre a nascente do rio principal, na serra da Canastra, estado de Minas Gerais, e a 

confluência com o rio Jequitaí. 

● Médio São Francisco (63% da área da bacia): É o trecho de maior extensão, da 

confluência com o rio Jequitaí à barragem do Sobradinho. 

● Submédio São Francisco (17% da área da bacia): estende-se da barragem de 

Sobradinho até à barragem de Xingó. 

● Baixo São Francisco (4% da área da bacia): Corresponde ao trecho a jusante de 

Xingó até a foz no oceano Atlântico.  

 

 

  

Figura 6 - Localização da bacia do Rio São Francisco.  
Fonte: Pereira, 2018. 
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Hidrografia 
 

No estado de Minas Gerais a bacia hidrográfica do São Francisco é dividida em outras 

sub-bacias, indicadas na figura 7. No entanto, as bacias de Paracatu e Urucuia possuem 

parcela dentro de Goiás, enquanto as do Verde Grande, São Francisco 3 e Carinhanha 

possuem parcela de suas respectivas áreas no estado da Bahia. 

 

Figura 7 - Unidades hidrográficas de referência e divisão fisiográfica da Bacia do Rio São 
Francisco no estado de Minas Gerais. Em destaque estão os rios e segmentos de rio de 

preservação permanente  
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O São Francisco nasce na Serra da Canastra, mais especificamente no Parque Nacional 

Serra da Canastra, local fortemente controlado pela estrutura geológica e litologia, com 

altitude aproximada de 1350m. A Serra é um importante divisor hidrográfico entre as bacias 

dos rios Paraná e São Francisco. O Parque Nacional da Serra da Canastra foi criado em 1972 

e que abrange partes de seis municípios distintos, dentre eles São Roque de Minas, Vargem 

Bonita, Capitólio, Delfinópolis, Sacramento e São João Batista do Glória (ALVARENGA, 

2019). 

A porção mineira do Rio São Francisco corresponde a aproximadamente a 72% dos 

recursos hídricos da bacia. Os afluentes mais importantes pela contribuição de águas são os 

rios Paracatu, Urucuia e Carinhanha, pela margem esquerda, e Pará, Paraopeba, das Velhas, 

Jequitaí e Verde Grande, pela margem direita (Figura 7). As principais enchentes do rio são 

formadas pela área a montante de Pirapora, pelos rios Paracatu, das Velhas e Urucuia, que 

possuem contribuição significativa na bacia do São Francisco (MMA, 2006). 

O Rio das Velhas é o maior afluente do São Francisco, com uma área de drenagem 

29.173 km² e uma extensão de 801 km (CBHRV, 2015). O rio nasce na região de Ouro Preto 

e deságua no município de Várzea da Palma -MG. A porção do Alto Rio das Velhas é 

importante por estar inserida no Quadrilátero Ferrífero, região de excepcional importância 

econômica e ambiental para o país, onde se destaca a grande explotação do minério de ferro. 

A Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas compreende a mesorregião metropolitana, onde estão 

municípios como Belo Horizonte, Ouro Preto e Sete Lagoas.  

Em toda bacia o potencial hidrelétrico do São Francisco é bastante aproveitado, com 

diversas usinas hidrelétricas instaladas ao longo de seus principais rios (PEREIRA, et al., 

2007). Dentre as várias usinas hidrelétricas da bacia cabem ser destacada a Represa de Três 

Marias, uma das maiores do Brasil, localizada na porção central do estado, ainda no Alto São 

Francisco. Esta retém em média 5 milhões de m³ de volume d’água, produzindo quantidade 

substancial de energia, em média 396 Megawatts-hora. Além da importância energética 

contribui com o controle de enchentes, irrigação, saneamento urbano e navegação na região 

(CEMIG, 2006).  

 
Geologia 
 

As rochas que compõem o substrato rochoso drenado pela bacia hidrográfica do Rio 

São Francisco, em seu alto e médio curso, se situam no contexto do Cráton do São Francisco 
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e em suas faixas marginais leste e oeste. Em Minas Gerais, a leste se localiza a Faixa Araçuaí, 

parte remanescente do Orógeno Araçuaí, enquanto à oeste está a Faixa Brasília remanescente 

do Orógeno Brasília, ambos de idade proterozoica.  

Os principais afluentes do Rio São Francisco têm suas nascentes localizadas nas rochas 

da Faixa Brasília à oeste, na Faixa Araçuaí à leste e nas rochas expostas na porção meridional 

do Cráton do São Francisco, onde o escudo encontra-se exposto. Aí, as nascentes se 

encontram essencialmente em rochas que conformam as serras do Quadrilátero Ferrífero e 

arredores, de idade paleoproterozoica e arqueana (ENDO et al 2020). Porém, boa parte dos 

rios da bacia drenam rochas proterozoicas do Grupo Bambuí e da Formação Jequitaí e 

fanerozoicas dos grupos Santa Fé, Areado, Mata da Corda e Urucuia (ALKMIM, 2018). 

Em menor proporção ocorrem sobre os terrenos mais antigos coberturas de areia, argila, 

cascalho. Existem também coberturas detrito-lateríticas ferruginosas do Paleogéno/Cenozóico 

(CBHSH, 2015).   

 

Geomorfologia 
 

A Bacia do São Francisco tem sua geomorfologia condicionada pela natureza das rochas 

aflorantes e pela ação tectônica no Brasil, associada com as condições climáticas e a ação do 

tempo. Aproximadamente 50% da bacia está em domínio neoproterozóico, principalmente do 

Cráton São Francisco, que afloram na porção Mineira. As rochas na área do cráton possuem 

natureza granítica e metamórficas que passaram por diferentes processos e resultaram 

depressões, chapadas, serras, planaltos, patamares e tabuleiros (CBHSF, 2015) (Figura 8).  

As Serras são frequentes, tanto na porção do alto e médio São Francisco, por exemplo, 

o Espinhaço Meridional e Setentrional, serras do Quadriláterro Ferrífero, Serra da Canastra, 

entre outras. Uma característica comum dentre as serras citadas acima é a orientação de 

movimento que sofreram durante o evento geológico Brasiliano, que tem duas orientações 

preferenciais NNW-SSE e NNE-SSW (SAADI, 1995). 
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Figura 8 - Compartimentos do relevo Bacia do São Francisco.  
Fonte: CBHSF, 2015. 

As depressões são caracterizadas pelo rebaixamento repentino do relevo e são, 

geralmente, planas, mas também podem ser onduladas. Elas representam cerca de 40% da 

bacia e se concentram no Alto e Médio São Francisco (CBHSF, 2015). As planícies 

normalmente estão associadas ao curso do rio, caracterizando regiões de aplainamento e 

deposição de sedimentos. No São Francisco na porção mineira elas são extensas e ricas. Os 

principais tipos de relevos na bacia do São Francisco na área de estudo estão representados na 

tabela 4. 

 

Tabela 4 - Relevos predominantes no Alto e Médio São Francisco. 
 

Unidades de relevo 

Alto São Francisco 

Depressão do alto-médio Rio São Francisco 41% 

Chapadas do Rio São Francisco 13% 
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Planalto Centro-sul 13% 

Serra do Espinhaço 8% 

Depressão de Belo Horizonte 6% 

Serra da Saudade 6% 

Serra do Quadrilátero 4% 

Serra da Canastra 3% 

Corpos d’água 2% 

Planície do Rio São Francisco 2% 

Patamares do Rio São Francisco/Tocantins 1% 

Fonte: Modificado INDE, 2014. 

 

Clima 

Devido a extensão da bacia e os territórios por onde ela passa, o clima da bacia do São 

Francisco é bastante complexa e variante ao longo do ano, além de possuir outros fatores 

relevantes que a influenciam, como distância até o mar, cobertura vegetal, efeito de 

continentalidade e sistemas atmosféricos associados. (CBHSF, 2015). No geral, os tipos de 

clima predominantes em toda a bacia são derivados do Tropical e Árido. Nas poções mineiras 

da área de nascente e Alto São Francisco os climas predominantes são tropical úmido e 

temperado de altitude (MMA, 2006). A porção do alto São Francisco apresenta precipitação 

média anual superior a 1.000 mm e temperaturas mais baixas que outras porções da bacia 

(Tabela 5) (MMA, 2006). 

 

Tabela 5 - Principais características climáticas do Alto São Francisco. 
 

Características Alto São Francisco 

Clima 
Tropical úmido e temperado de 

altitude 

Precipitação média anual (mm) 2.000 a 1.100 (1372) 
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Temperatura média 23 

Fonte: Adaptada de ANA/SPR e Programa de Ações Estratégicas – PAE 

(ANA/GEF/PNUMA/OEA). 

Solo 

A Bacia do Rio São Francisco apresenta diferentes tipos de solos, Latossolos, Neossolos 

e Cambissolos, com distribuição de 35,3%, 26,5% e 15,8%, respectivamente (Figura 9). Os 

Plintossolos e afloramentos de rochas são encontrados em porcentagem de aproximadamente 

0,2% (EMBRAPA, 2006). Os principais solos encontrados no Alto São Francisco são os 

Cambissolos 36,6%, Latossolos 31,1%, Neossolos 10,6% (CBHSF, 2015). 

A relação entre solo e recursos hídricos na bacia é muito importante tanto pela 

disponibilidade dos recursos quanto pela manutenção e uso sustentável. Os solos tem relação 

direta com as recargas, infiltração, exfiltração, filtragem de poluentes, escoamento e 

inundações. Os usos múltiplos, por exemplo, retenção aquífera, ocupação industrial e 

agrícola, pecuária e irrigação na bacia do São Francisco precisa levar em conta todas essas 

carateristicas e relações.  

O solo na bacia também representa o potencial agrícola ao longo da bacia, as regiões 

fisiográficas compreendidas em Minas Gerais apresentam bom potencial agrícola no médio 

São Francisco e regular ou baixo na área do Alto São Francisco (MMA, 2002). 
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Figura 9 - Tipos de solo na Bacia do São Francisco.  

Fonte: CBHSF, 2015). 
 
Vegetação 
 

A Bacia São Francisco abrange relativamente os grandes biomas brasileiros, a na porção 

da cabeceira existem fragmentos de mata atlântica, o Alto São Francisco é 

predominantemente marcado pelo Cerrado, o médio também predomina o cerrado, mas 

apresenta algumas áreas da Caatinga. Segundo o MMA (2011), Cerrado (57,2%) e Caatiga 

(39,5%) são os biomas predominantes em toda bacia. Existem ao longo da bacia vegetações 

representantes de outros domínios como veredas nas nascentes e no médio curso e matas 

ciliares ao longo do percurso do rio. Vale ainda ressaltar a presença de vegetação 

característica da Mata Atlântica na cabeceira, ao sul de Minas Gerais, e áreas de transição 

entre Caatinga e Cerrado (CBHSF, 2015). 
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O bioma Cerrado tem importância singular no território brasileiro, apresenta 

diversificada fauna e flora mundialmente reconhecida, com 12.356 espécies que ocorrem 

espontaneamente e uma flora vascular nativa com 11.627 espécies (Mendonça et al. 2008). O 

Cerrado abriga as nascentes do São Francisco, Amazônica e Prata, três grande bacia 

hidrográficas. Além da importância para os recursos hídrico o Cerrado é um dos dois hotspots 

de biodiversidade nacionais (IBAMA, 2015). 

 

3.2 – RIOS DE PRESRVAÇÃO PERMANENTE NA BACIA DO SÃO FRANCISCO 

No contexto da Bacia do Rio São Francisco foram selecionados dois trechos para 

execução das metodologias propostas. A escolha dos trechos se justifica pela presença de duas 

legislações existentes em Minas Gerais relacionadas ao reconhecimento e medidas de 

conservação relacionadas a cursos d’água:  

 Lei 14007, de 04/10/2001, que reconhece o Rio São Francisco como patrimônio 

cultural, paisagístico e turístico de Minas Gerais. 

 Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004, considera rios de preservação permanente “os 

cursos d'água ou trechos destes com características excepcionais de beleza ou dotados 

de valor ecológico, histórico ou turístico, em ambientes silvestres naturais ou pouco 

alterados”. 

A denominação legal de um rio como de preservação permanente tem como objetivos: I 

- manter o equilíbrio ecológico e a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos e marginais; II - 

proteger paisagens naturais pouco alteradas, de beleza cênica notável; III - favorecer 

condições para a educação ambiental e a recreação em contato com a natureza; IV - 

proporcionar o desenvolvimento de práticas náuticas em equilíbrio com a natureza; V - 

favorecer condições para a pesca amadorística e desenvolver a pesca turística. 

Ficam proibidos, nos rios de preservação permanente: I - a modificação do leito e das 

margens, ressalvada a competência da União sobre os rios de seu domínio; II - o revolvimento 

de sedimentos para a lavra de recursos minerais; III - o exercício de atividade que ameace 

extinguir espécie da fauna aquática ou que possa colocar em risco o equilíbrio dos 

ecossistemas; IV - a utilização de recursos hídricos ou execução de obras ou serviços com eles 

relacionados que estejam em desacordo com os objetivos de preservação. 

Até o momento, foram decretados como rios de preservação permanente: 
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 o rio São Francisco, no trecho que se inicia imediatamente a jusante da barragem 

hidrelétrica de Três Marias e vai até o ponto logo a jusante da cachoeira de 

Pirapora;   

 o rio Cipó;  

 o rio Peruaçu;  

 o rio Pandeiros;  

 o rio Jequitinhonha e seus afluentes, no trecho entre a nascente e a confluência com o 

rio Tabatinga;  

 o rio Grande e seus afluentes, no trecho entre a nascente e o ponto de montante do 

remanso do lago da barragem de Camargos; 

  um trecho do rio Tijuco, bacia do rio Paranaíba. 

As áreas específicas do presente estudo são dois trechos de rios na Bacia do São 

Francisco. Ambos os trechos utilizados para aplicações das metodologias propostas no 

presente trabalho. são declarados Rios de Preservação Permanente na Lei nº 15.082, de 27 de 

abril de 2004. Essa lei estipula um tipo de unidade de conservação não existente no Snuc, 

(2000).  

O primeiro trecho avaliado é o Rio Cipó e seus afluentes diretos até a confluência com o 

Rio Paraúna. O Rio Cipó é reconhecido pela Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004 como Rio 

de Preservação Permanente (Figura 10 a). O segundo trecho é o segmento do Rio São 

Francisco, entre a Represa de Três Marias e a Barra do Guaicuí, reconhecido pela Lei 14007, 

de 04/10/2001 e, pela Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004 como Rio de Preservação 

Permanente da represa de Três Maria até Pirapora (Figura 10 b). Os dois trechos de rios 

apresentam muitas características e valores ambientais, geomorfológicos, geológicos e 

socioculturais. 
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Figura 10 - Trechos dos Rios de Preservação Permanente avaliados.  

a) Trecho 1 - Rio Cipó. b) Trecho 2 - Rio São Francisco da Represa de Três Maria até Pirapora. 
 

 

3.2.1. Caracterização do Trecho 1: Rio Cipó 

A área de estudo neste trecho está localizada principalmente na porção do Alto São 

Francisco, mas especificamente na porção da Bacia do Rio das Velhas. O Rio Cipó nasce no 

Parque Nacional da Serra do Cipó (PARNA-Cipó), seu curso está localizado entre o Planalto 

Residual de Baldim e a Escarpa Ocidental do Espinhaço Meridional (GONTIJO, 1993; 

REZENDE E SALGADO, 2011). A unidade Escarpa Ocidental do Espinhaço Meridional 

marca o limite oeste da Serra do Cipó, correspondendo à frente de empurrão gerada durante a 

Orogênese Brasiliana, que forma o contato estrutural entre a faixa de dobramentos Araçuaí e a 

borda sudeste do Cráton do São Francisco (SAADI et al., 2002). 

O Espinhaço Meridional é uma feição imponente, segundo Saadi et al., (2002); a 

escarpa de linha de falha é sustentada por quartzitos do Grupo Macaúbas e do Supergrupo 

Espinhaço (Formação Córrego dos Borges). Sua formação configura um planalto irregular de 

primeira magnitude no relevo brasileiro, moldado pelos cursos fluviais sobre rochas 

metassedimentares meso e paleoproterozóicas, com distinção morfotectônica entre as porções 

meridional e setentrional (SAADI, 1995). A cadeia do Espinhaço atua como divisor de águas 
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de várias bacias hidrográficas, entre as quais as dos rios São Francisco, Jequitinhonha e Doce 

(RODRIGUES et al., 2005). 

O vale do Rio Cipó na porção leste abrange a porção meridional da Serra do Espinhaço 

(SdEM), sustentada principalmente pelas rochas quartzíticas paleo/ mesoproterozóicas do 

Supergrupo Espinhaço. Nela encontram-se as seguintes unidades do Supergrupo Espinhaço; a 

Formação Sopa-Brumadinho, composta por quartzitos, raros metapelitos e 

metaconglomerados polimíticos; Formação Galho do Miguel, representada por quartzitos, 

geralmente puros; Formação Santa Rita, formada porrochas clásticas de granulação fina, 

incluindo filitos, metassiltitos e quartzitos sericíticos; Formação Córrego dos Borges , 

composta por quartzitos laminados, de tonalidade acinzentada (ICMBIO, 2009). 

Na porção oeste do Vale do Rio Cipó, ocorre o contato da faixa Araçuaí e o Cráton do 

São Francisco. O Grupo Bambuí é o principal grupo aflorante nesta área, representado por 

três formações, a Formação Sete Lagoas, formada essencialmente por calcários e mármores; a 

Formação Serra de Santa Helena, composta por metapelitos laminados; Formação Lagoa do 

Jacaré que é formada por calcários, por vezes oolíticos e mármores, com metassiltitos no topo. 

Na área abrangida pelo curso principal do Rio Cipó até sua confluência com o Rio das Velhas, 

inclusive no sopé do Espinhaço, os calcários se encontram bastante deformadas pela tectônica 

de empurrão, que sobrepôs os quartzitos do Supergrupo Espinhaço às rochas pelíticas e 

calcárias dos grupos Bambuí e Macaúbas (ICMBIO, 2009). 

A região da Serra do Cipó é caracterizada por diferenças altimétricas significativas, 

entre 800m e 1.800 metros – sendo a maior elevação o pico do Breu (IBAMA, 1989). O rio 

Cipó, que representa a principal drenagem dentro da área do PNSC, é formado pela união dos 

ribeirões Mascate e Bocaina, e drena para o rio das Velhas, bacia do rio São Francisco.  

Devido ao relevo acidentado, grande parte dos riachos localizados acima de 800 metros 

é caracterizada por fundo pedregoso e pela presença de muitas cachoeiras e corredeiras, 

alternando poços e pequenas quedas d’água. Cachoeiras maiores, como a Farofa e a Braúnas, 

são encontradas na vertente da bacia do São Francisco (VIEIRA et al., 2005). 
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3.2.2 Caracterização do Trecho 2: São Francisco (da Represa de Três Marias até Barra 
do Guaicuí) 

A área de estudo neste trecho está localizada principalmente na porção do Alto São 

Francisco. O trecho analisado considera a hidrografia imediatamente após a Represa de Três 

Marias até a confluência com o Rio das Velhas, na Barra do Guaicuí.  

Este trecho do Rio São Francisco localiza-se na porção sudoeste do Cráton São 

Francisco, com rochas de idades neoproterozóicas, bordejada pela Faixa Brasília, a oeste e 

sul, e Faixa Araçuaí, a leste. As unidades neoproterozóicas e as coberturas fanerozóicas da 

bacia sedimentar do São Francisco são as principais rochas presentes na área (ALKMIM, 

2018). 

A bacia sedimentar do São Francisco compreende a porção sul do Cráton do São 

Francisco e o Grupo Bambuí é a unidade principal da bacia, com rochas carbonáticas 

alteradas, dividido nas Formações Carrancas, Sete Lagoas, Samburá, Serra de Santa Helena, 

Serra da Saudade, e Três Marias (ALKMIM, 2018). Na porção oeste da bacia, encontram-se 

rochas dos grupos Mata da Corda e Areado entre os rios Paracatu e São Francisco, compostos 

por arenitos, siltitos, folhelhos e conglomerados. A porção central apresenta sedimentos 

neogênicos e quaternários compondo os terraços e várzeas dos rios São Francisco e das 

Velhas (MMA, 2006). 

Os principais litotipos do Grupo Bambuí que afloram na região entre Três Marias e a 

Barra do Guaicuí são: arenitos, calcários e arenitos conglomeráticos. Na área de Pirapora e 

Buritizeiro a predominância são arenitos arcoseanos da Formação Três Marias (BAGGIO 

FILHO, 2020). 

O trecho analisado está compreendido em uma área de morfologia complexa, desde 

espigões da Cordilheira do Espinhaço até superfícies topo aplainadas das chapadas do oeste 

mineiro e colinas da depressão São Franciscana (CPRM, 1977; RIBEIRO, 2010).  

As chapadas são mais presentes nos municípios de Pirapora e Buritizeiro e circundam a 

planície aluvial do Rio São Francisco. Da planície até o topo das chapadas as variações 

altimétricas são de 450 metros a 950 metros. 

A porção de Três Marias é caracterizada pelas colinas policonvexas sustentadas pelos 

lamitos e arenitos arcoseanos da Formação Três Marias.  
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O topo das chapadas é formado pelos arenitos do Grupo Areado na região nordeste de 

Três Marias, e parcialmente dissecadas pelas cabeceiras de drenagem, formando os anfiteatros 

das veredas (RIBEIRO, 2010). 

As características relativas a geomorfologia fluvial regional apresentam três divisões 

principais. A porção a montante e imediatamente a jusante da Represa de Três Marias, o perfil 

é predominantemente erosivo, com trechos de corredeiras e encaichoeirado. Em seguida o 

perfil é característico de ambiente deposicional, com a presença de ilhas e trechos de canal 

meandrante até o nível de base constituído pela Cachoeira de Pirapora. A jusante da ruptura 

de declive de Pirapora, o São Francisco retorna ao seu padrão meandrante com terraços 

extensos até a confluência com o Rio da Velhas (RIBEIRO, 2010). 

As barras fluviais ao longo do São Francisco são formadas principalmente pela ação do 

escoamento sobre os sedimentos do leito do rio.  
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CAPÍTULO 4 

RIO SÃO FRANCISCO: DIVERSIDADE FLUVIAL E VALORES 
PATRIMONIAIS 

4.1. Geodiversity as part of Heritage Rivers: The Example of São Francisco, River of 

National Unity - Along the Stretch its River Source to the Casca d’Anta Waterfall4 

A territory’s identity is recognized by the register of natural and human processes 

through time. Therefore, integrating environmental and cultural heritage defines the essence 

of a territory (Ferrão & Braga, 2015). Historically, progress of society has close relation to 

rivers, initially by fishing and agriculture viability and subsequently by favoring commercial 

trades and production flow. The writer Mia Couto (2005) defines herself as born in ‘fluvial 

ground’ since we are all tied to a ‘waterland’, and that is the reason why many communities 

use rivers as conductor elements and support for growth. Good examples come from the 

waterside communities developed along the Egyptian Nile River, which allowed the 

flourishment of the Old Egyptian Empire. Also, the Mesopotamians took advantage of the 

benefits from the Tiger and Euphrates rivers. Asian rivers were as well, fundamental to the 

organization of some of the most populous countries in the word; whereas Chinese arranged 

social and economic live around Yellow and Yang-Tsé rivers, India development was based 

on Indo and Ganges rivers. 

Rivers are abiotic geodiversity elements of the landscape along with soils, rocks, caves 

and mountains. As components of geodiversity with closer relation to society, river relevance 

often transcends its functional values and gain heritage meaning attached to cultural, 

scientific, esthetic, educational, and touristic aspects – tying them to the geoheritage concept. 

Although is possible to find numerous rivers where there is a strong connection between 

local hydrography, nature, and culture, within Brazilian territory such rivers are not addressed 

through the heritage approach. Brazilian legislations protect rivers by different legal 

apparatus, which, in general, approach water quality for supply and recreational water quality 

assessment (RODRIGUES e CASTRO, 2008). 

Nowadays whereas different areas (politics, economy, ecology, environment, 

philosophy, arts…) dedicate to comprehend river complexity and background public policies 

 
4 Artigo publicado no Anuário de Geociências da UFRJ.  
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(VIDAL E GANDARA, 2015), from the juridical angle there is no holistic approach on rivers 

and its elements (waterfalls, tributaries, river beds, outlets and headwaters). Hence, handling 

rivers by the heritage approach can contribute to the promotion of its cultural assets and 

waterside communities through tourism also playing a role to river conservation. Equally, 

Ferrão e Braga (2015) highlight water as the essential element of cultural landscape – 

understood as the focus of human-environment interrelations (natural and cultural assets). 

Within the Brazilian territory, Minas Gerais State is highlighted for its vast fluvial 

network. Therefore, State government decided which rivers and river stretches should be 

protected by law. The protected rivers are listed on the ‘Lei Sobre os Rios de Preservação 

Permanente’ (law 15,082 from 27/04/2004). Nonetheless, there is no specific law that 

establishes procedures, criteria and means to the eligibility of the rivers and river stretches to 

permanent protection due to natural, historical, cultural and socioeconomical characteristics. 

Thereof the present paper aims to identify the set of elements and places of fluvial 

heritage interest, based on geodiversity values (cultural, educational, scientific) proposed by 

Gray (2004; 2013), besides environmental (PEREIRA, 2006) and touristic values (BRILHA, 

2005). To do so, São Francisco River was analyzed along a 17 km stretch between its river 

source and the Casca D´Anta waterfall in the Parque Nacional da Serra da Canastra 

boundaries (Figure 11). São Francisco River runs for about 2,800 km from its headwaters to 

its outlet (SILVA, 2017). 
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Figura 11 - Geology and location of the Canastra Range National Park (CRNP) in the Minas 
Gerais and Brazilian context (left) 

 

4.1.1. Rivers and Geoheritage 
 

Geodiversity comprises Earth abiotic aspects (geology, geomorphology, hydrology and 

pedology), fundamental to comprehension and management of the land. Besides, it helps to 

preserve geological past heritage as well as natural landscape evolving processes, which 

continuously shape Earth’s morphology (BRILHA, 2005). Natural resources are also 

important to economy and social progress, from the utilization and transformation of minerals 

and energetic assets (BRILHA et al., 2018). Although economic and heritage uses are 

conflicting at first is essential to seek for equilibrium between uses and protection of natural 

resources. To do so is vital to define relevance and geodiversity elements which need 

conservation. 

Geoheritage represents geodiversity segment quantitatively associated to different 

demands of conservation and protection, i.e., geoheritage is a value carrying definition to 

identify specific elements of diversity selected to geoconservation (BRILHA, 2018). Along 

with other nature components, elements of geodiversity exhibit several degradation levels, 

hence emerging the need of conserving them. Assigning values to geodiversity aspects is 
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important to identify and classify geoheritage elements. Values related to geodiversity are 

intrinsic, cultural, esthetic, functional, scientific and didactic (GRAY, 2004; 2013). 

Several categories of heritage can be distinguished: geomorphological (landforms), 

petrological (rocks), mineralogical (minerals), paleontological (fossils), among others. Rivers 

and fluvial features, such as waterfalls, are fundamental in the context of the 

geomorphological heritage. Natural heritage also embraces a set of assets or areas with 

remarkable historical, environmental and cultural importance, which must be preserved for 

the future generations (GRANDGIRARD, 1997). 

Earth’s fluvial networks account for some 1,2 billion channels and even so, there are no 

identical rivers. Also, rivers have different functionalities for the society. All this diversity 

constitutes a paramount and priceless heritage, characterized by very intricate dynamics, 

diversity and geomorphic, ecologic, environmental, and landscape complexity (OLLERO, 

2017). According to Ollero (2017) regardless functional relevance, better or worse ecological 

and scenic quality, channels, rills, gullies and rivers connect spaces and ecosystems and can 

be considered as the bigger and better green infrastructure anywhere in the planet. 

Furthermore, fluvial heritage is not about common rivers, but rather rivers with singular 

aspects in terms of geological, geomorphological, historic and cultural values, ecology, and 

landscapes with high scenic quality. Fluvial heritage must consider the group of elements with 

different orders of values both along rivers and in their surroundings. 

In this perspective there are some papers and software addressing the concept river 

heritage, which corroborate to identify and classify fluvial heritage, as well as the restauration 

and conservation of rivers and their biotic and abiotic elements (Brilha, 2005; Gray, 2013; 

Ahri, 2016; Chrs, 2018). Established in 1984 the Canadian Heritage Rivers System (CHRS) is 

a national conservation program of Canadian rivers. The CHRS recognizes nationally rivers 

with good environmental quality and promote the long-term management in order to preserve 

natural, cultural and recreative values to the benefit and enjoyment of the population, for the 

present and future generations (CHRS, 2018). Other examples can be cited, like the American 

Heritage Rivers Initiative (AHRI) in the United States, a cooperative for conservation. In this 

initiative, the community engages to protect and maintain the natural environment, the 

economy and the local heritage. The AHRI was created by the Executive Order 13061 from 

1997 and has three objectives: i) environmental and natural resources protection; ii) economy 

revitalization; iii) historical and cultural preservation (AHRI, 2016). 
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Heritage rivers are defined as rivers or river stretches which ecological conditions are 

maintained close to original in order to maintain complexity of the native flora and fauna 

(MARRERO 2016). These rivers are subject of restrictive rules regarding future interventions 

that may affect fluvial systems and aquatic ecosystems. Restauration works are then based on 

nature ecologic and geomorphic principles. 

Evaluation and classification of fluvial heritage is a transdisciplinary task, in which 

biotic, abiotic and cultural characteristics complement each other, allowing a holistic and 

integrated evaluation. Individually, rivers have a vital function although the analysis on river 

channels must extrapolate this concept and integrate ecological, socioeconomical, and 

geoconservation definitions of the aquatic environments. The term ‘River Heritage’ has the 

objective of bringing such integrated approach where all the elements within a fluvial segment 

coexist and complement each other, in such a way that protection policies are effective and 

complementary, never excluding. 

 

4.2. Materials and Methods 

 

Initially, in order to attain the proposed objectives a bibliographical revision on some 

key-definitions to the research such as geodiversity, geoconservation, geoheritage, heritage 

river was performed. Equally, historical maps and documents along with descriptions of 

naturalists were considered. 

The later step consisted in a previous selection of elements and sites with their 

correlated geodiversity values along a 17 km section of the São Francisco River, from its 

headwaters to Casca d’Anta waterfall as proposed by Gray (2013). Sites of interest were 

selected based on (i) scientific; (ii) economic; (iii) cultural; (iv) esthetic; (v) environmental; 

(vi) educational; (vii) touristic values.  

Fieldwork was carried to assess the conservation status, describe and photograph the 

sites, determine and classify fluvial heritage of the selected sites. The last step consisted in 

integration of literature and field data of the selected sites according the geodiversity values, 

present use, conservation status and acknowledgement of fluvial heritage values from the São 

Francisco River water source to the Casca d’Anta waterfall and its surroundings. 

 



 
 
 

81 
 

 

4.3. Results and Discussion 

 

Geodiversity values (GRAY 2004) were analyzed for the following elements/sites: 

(Figure 12): Landscape set of the Canastra Range (Figure 13); São Francisco River headwater 

(Figure 14); Curral de Pedras ‘Rock Stable’ (Figure 15); Casca D’Anta waterfall (Figure 16); 

Nesting area of the Mergus octosetaceus (Figure 17); Diamond mining (Figure 18); Canastra 

cheese, a regional landmark included as an example of immaterial cultural heritage (Figure 

19). 

 

 

Figura 12 - Elements and points with values for the geodiversity along the São Francisco river 
stretch between historic headwater and the Casca d’Anta waterfall 
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Figura 13 - Tableland within National Park of the Canastra Range. 
Picture by: Luciano J. Alvarenga. 

 

Scientific values: The Canastra range consists in a complex geological array with a set of 

hills and tablelands whose rocks were formed during geological events dating back to the 

Proterozoic (CHAVES et al., 2008; 2009). The area is marked by kimberlite intrusions and 

sedimentary deposits with diamond occurrence.  Canastra range locates in a morphoclimatic 

transition zone between the Tropical-Atlantic half-orange shaped hills covered with tropical 

forests domain and Hinterland Tropical Plateaus covered with Cerrados (Brazilian savannah) 

and gallery forests domain (AB’SABER, 2003). Considering morpho-structural 

compartmentation of the Meridional part of the São Francisco Craton and the Upper São 

Francisco catchment by Saadi (1991), the Canastra Range locates within marginal uplifted 

plateaus compartment. The author also relates Canastra summits with the South American 

Surface, an extensive erosion surface evolved afterwards Cretaceous sedimentation (NAZAR, 

2018). 

The typical landscape of the Canastra range is composed by two main segments: Canastra 

Tableland and alternating tablelands, hillslopes and valleys.  Canastra Range has a remarkable 

importance for the regional hydrodynamics, and it arises as a major water divide along the 

Brazilian plateau between the Paraná and São Francisco watersheds (SILVA, 2017). At the 

Canastra Range, geological, geomorphological and hydrological complexity, along with the 

occurrence of diamond in primary rocks provide a priceless scientific value to the area. 

Esthetic values: locally, scenic beauty refers to relief, rivers, waterfalls, wide grasslands, 

local fauna and flora. The landscape set of the Canastra Range invites to contemplation – all 

the magnificence, diversity and complexity of the Canastra are reported and mapped from 
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centuries now.  Saint-Hilaire, one of 19th Century main naturalists, in his expeditions to 

Minas Gerais (1847, 1975) describes the morphological exuberance of the Canastra Range: 

“Déjà,  avant  d'arriver  à  Formiga,  j'avais  aperçu,  à  l'horizon,  la  Serra  da Canastra. Cette 

montagne, qui, semblable à un immense coffre, présente, dans le lointain, sa masse imposante, 

paraît alors isolée, mais il n'en est réellement pas ainsi. Elle fait partie de la Serra das 

Vertentes, c'est-à dire, comme on l'a vu tout à l'heure, de ce plateau élevé ou cette chaîne qui, 

du côté de l'ouest, borde le bassin du S. Francisco.” (SAINT-HILAIRE 1847 p. 180). 

The quartzites from the Canastra Group also play an important role to the scenic beauty of the 

area, on which abrupt escarpments were formed along the plateau borders with a diversified 

relief in its inner part. Canastra shows different landscapes, generally defined by their 

topographic aspects, surface materials and vegetation types (NAZAR, et al., 2017). 

Touristic value: Canastra range region has a natural predilection for tourism, due to its 

natural and cultural attractions. Within the Canastra Range National Park (CRNP), touristic 

activities are regulated, and include trekking, river bathing and waterfalls, nature 

contemplation, and wildlife observation. Cities and populations near the CRNP have found 

alternatives for the development, which results in social and economic benefits for the region, 

as job creation, diversification of economic activities besides assisting the visitor’s demand of 

the region and the park (MMA, 2005). 

Environmental value: the CRNP was created in 1972, and preservation of the São Francisco 

headwaters was one of the driving reasons, and that is why many of the landscapes described 

by Saint Hilaire remain almost untouched along the Canastra Range. The park’s area 

embraces the Cerrado biome  with influence of  the  Atlantic  Forest  biome, and therefore is 

the habitat for several species like canários-da-terra (land canaries), tucanos (toucans), 

seriemas (Cariama cristata), carcarás (Caracara plancus) and the micos (capuchin monkeys), 

and rare species like the pato mergulhão (Mergus octosetaceus), onça parda (Puma concolor), 

tatu-canastra (Priodontes maximus), lobos-guará (Chrysocyon brachyurus), tamanduá-

bandeira (Myrmecophaga tridactyla), veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus) which are 

part of the rich local fauna, besides more than 10,000 vegetal species identified on the 

Cerrado Biome.  
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Figura 14 - Historic headwater of the São Francisco river. 
Picture by: Luciano J. Alverenga. 

 

Cultural value: São Francisco river valley have strong cultural and historical assets. 

Originally, Caetés indians named the river ‘Opará’ (river that looks like a sea, in the 

indigenous language). Nonetheless, Américo Vespúcio wanted to pay homage to the saint of 

humility and nature and therefore, he named such natural beauty São Francisco river. Its 

headwaters are described by many naturalists and travelers that visited the region in the 19th 

century. Saint-Hilaire, one of the most iconic naturalists, made same important descriptions 

about the Canastra Range and the surroundings the São Francisco headwaters. 

In 1975, after the park creation, a small monument was built to symbolic demarcate the São 

Francisco headwater, although there are several small streams that form the river. Regarding 

the immaterial heritage, the symbolic headwater of the São Francisco river is a place know by 

the local population and was used along the years for religious and cultural manifestations 

(MMA, 2005). São Francisco River is known as “the river of national unity”, due to its 

importance, extension and reconnaissance within Brazilian territory. In the 19th century, 

Brazil counted on the indispensable contribution of travelers, chroniclers, naturalists and 

engineers, which passed by and left a priceless legacy to the construction of national identity 

(CARVALHO, 2012). 

Educational Value: Canastra range is one of the most important water divides within 

Brazilian Territory and therefore São Francisco headwaters represents a place of interest for 

studies in elementary, high school, and university levels. Researches of different areas visit 

and study the region. Furthermore, fluvial ecosystems are complex and demand a holistic 
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approach in order to understand and preserve river dynamics, its fauna, flora and human 

aspects. Integrating São Francisco headwaters within the CRNP limits contributes to maintain 

the natural aspects integrity and provides more knowledge about hydrological aspects of the 

region for visitors and researchers. 

Touristic value:  São Francisco water source creates a natural interest area for the mystery of 

the origin national unity river. It also contributes to give a holy connotation to the place. In a 

wide-open landscape, a small and lonely water flow springs and originates São Francisco 

River which will cross the most diversified landscapes, integrating Cerrados, Caatingas and 

tropical forests. Furthermore, the power of its waters generates electricity for a great part of 

Brazilian population (LICCARDO e MENDES, 2001). 

Environmental value: river headwaters are very heterogenous environmental systems 

products of regional and local biotic and abiotic conditions. In fact, São Francisco has many 

headwaters and the historical water source is one of them. Particularly, the source chosen as 

São Francisco’ historic water source is located on a hydromorphic grassland – a very fragile 

environment which demands special attention not be degraded (MMA, 2005). 

 

Figura 15 - Curral de Pedras. 
Picture by: Adriana Diniz. 

 

Cultural value: the Curral de Pedras is a cultural expression of neighboring areas along the 

São Francisco riverbanks dating back to the 19th century. The structure of the Curral 



 
 
 

86 
 

represent a construction based on the dry joint “junta seca” method, which was locally 

developed to confine the cattle, troops, muleteers rest, aside from represent local geodiversity 

since they were built with quartzite rocks and outcrops. The Curral de Pedras is one of the few 

evidences of the human occupations in the region before the creation of the CRNP (MMA, 

2005; ALVARENGA et al., 2018). 

Touristic value:  the Curral de Pedras is one of the CRNP attractions accessed through the 

park’s main road. The rocks constitute a great and well-preserved round shaped two-ambient 

enclosure. The place is part of the basic itinerary departing from gate 1. This itinerary starts at 

the visitor’s center and pass through São Francisco historic source, the Curral de Pedras up to 

the higher section of the Casca d’Anta waterfall. Despite it is a very visited place and a must-

stop point at the CRNP, it does not have signs or explanatory panels for the visitors. 

 

Figura 16 - Higher section (left) and lower section (right) of Casca d’Anta waterfall. 
Picture from Blog Ademir Carosia e Daniel Duarte. 

 

Esthetic value: the Casca d’Anta waterfall locates along the Canastra Range borders and 

constitutes a scenery of paramount landscape beauty. Such exuberance and beauty were 

registered by Saint Hillaire 1847’ book “Les sources du rivière São Francisco”: 

“Depuis longtemps je savais confusément qu'il existait dans cette montagne ou dans son 

voisinage une cascade fort remarquable, mais personne n'avait pu me donner, à cet égard, 

aucun renseignement bien précis. [...]Enfin, après une marche extrêmement pénible, nous 
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parvînmes au pied de la Cachoeira da Casca d'Anta, que nous découvrions déjà depuis long 

temps. [...]   Nous nous enfonçâmes dans un bois, et bientôt nous commençâmes à entendre le 

bruit  de  la  cascade.  D’après des renseignements que l’on m’avait donnés quelques   instants   

auparavant,   je   savais   alors   qu'elle   tombait   du   côté méridional de la Serra da Canastra. 

Tout à coup j'en aperçus le sommet, et bientôt je la découvris tout entière, autant, du moins, 

qu'on peut la découvrir du lieu où nous étions. Ce spectacle nous arracha, à José Marianno et 

à moi, un  cri  d'admiration.  A  l'endroit  où  l'eau  tombe,  les  rochers  à  pic  de  la montagne  

s'abaissent  un  peu  à  leur  sommet  et  laissent  voir  une  crevasse large et profonde qui, 

formant un zig zag, nous parut se prolonger dans les deux  tiers  de  leur  hauteur.  Du  point,  

encore  très-élevé,  où  s'arrête  la crevasse, s'épanche majestueusement une bellenappe d'eau 

dont le volume est plus considérable d'un côté que de l'autre. Le terrain qui s'étend incliné au-

dessous de La cascade est fort inégal ; un mamelon, couvert d'un gazon verdoyant, cache la 

partie inférieure de la nappe d'eau, et, sur le côté droit, descend vers elle un bois d'une teinte 

sombre. Telle est la source du Rio de S. Francisco.  [...]Je vais la peindre telle qu'elle s'offrit à 

mes regards, lorsque j'en fus aussi rapproché qu'il est possible. Au-dessus d'elle on voit, 

comme je l'ai dit, une large crevasse ; à l'endroit où elle tombe, les rochers forment une 

concavité   peu   sensible.   [...]   Je   ne   l'ai   point   mesurée ;   mais, d’après l'estimation 

probablement très-approximative de M. d'Eschwege, elle aurait plus de 667  pieds  anglais  

(203°',23)  (1).  Elle  ne  se  précipite  point  avec rapidité, mais elle présente une belle nappe 

d'eau blanche et écumeuse qui s'épanche lentement et qui semble formée par de larges flocons 

de neige. Ses  eaux  sont  reçues  dans  um  bassin  demi-circulaire,  bordé  de  pierres 

entassées sans ordre ; et de là, par une pente assez roide, elles s'écoulent pour former ce Rio 

de S. Francisco qui a près de 700 lieues de cours et reçoit une foule d'autres rivières. En  

tombant, les eaux de la Cachoeira da Casca d'Anta font un bruit que l'on entend d'assez loin, 

et en même temps elles produisent  un  brouillard  extrêmement  fin,  que  l'air,  agité  par  

leur  chute, porte à une assez grande distance. [...]Pour sentir combien cet ensemble est 

ravissant, qu'on tâche de se représenter la réunion de tout ce qui charme dans   la   nature; le   

plus   beau   ciel,   des   rochers   élevés,   une   cascade majestueuse, les eaux les plus 

limpides, la verdure la plus fraîche, enfin des bois vierges qui présentent toutes les formes de 

la végétation des tropiques.” (Saint-Hilaire 1847, p. 180, 183, 187, 188). 

 

Touristic Value: with 186 m high, Casca d’Anta is the São Francisco River highest waterfall 

and one if its main geomorphic features; it is also one of the main attractions of the CRNP. 
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The waterfall is divided into two segments:  the upstream part has calmer waters and an ideal 

pool to bathing. Downstream, the first section of the fall reveals a unique beauty. Downwards 

the waters flow through a rocky canyon to a free fall, shaping the paramount Casca d’Anta 

waterfall, with a huge and deep pool. At the higher segment, there is an observation deck that 

overview the great fall, São Francisco river riffles and the Canastra valley. Both the higher 

and lower section of Casca d’Anta have gates and infrastructure for tourists like signs, trails 

and toilets, besides a mirador with wonderful views. 

Environmental value: the Casca d’Anta waterfall is described on the second volume of the 

Brazilian Commission of Geologic and Paleobiologic sites – SIGEP, as a site of geomorphic 

interest. Its importance grows bigger if the Canastra Range is understood as the cradle of the 

São Francisco, the river of national unity. Waterfalls are important elements of the 

geodiversity and therefore all waterfalls have special relevance (OLIVEIRA et al., 2017). 

Based on the waterfall relevance classification protocol proposed by Oliveira et al., (2017), 

Casca d’Anta is classified as a waterfall of extreme relevance. The referenced protocol 

evaluates the relevance of waterfalls based on criteria of environmental, esthetic, touristic, 

scientific and cultural orders (Table 1). 

 
Figura 17 - Mergus octosetaceus nest localization along the Canastra Range National 

Parkregion. 
Source: Silva (2016). 



 
 
 

89 
 

Scientific value: The CRNP presents great diversity of species, notable indices of endemism 

and rare species. The pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) is recognized as the Brazilian 

waters symbol and is the unique representant of the Mergini tribe (Anatidae Family) in the 

Southern hemisphere, critically endangered at global scale with circa 250 individuals (LINS et 

al., 2011, SILVA 2016). Between 2005 and 2015 17 nests of Mergus octosetaceus were found 

in the Canastra Range region along five different rivers (ten of these nests locate in São 

Francisco river whereas only three locate within the park). 

Environmental value: environmental and topographic conditions of Canastra range are 

conducive for the Mergus octosetaceus, as it is one of the few Brazilian birds adapted to rivers 

of mountainous regions. It is a species found in low densities along crystalline bedrock rivers 

with riffles and waterfalls at elevations up to 1.300 m, within areas of subtropical forests and 

Cerrados with gallery forests (SILVA, 2016). The Canastra range stands out as a key-area for 

the conservation of the Mergus octosetaceus for it shelters the bigger and better-known 

population of this species, besides minimal environmental conditions for survival and species 

maintainability. 

 

Figura 18 - Primary occurrence of Canastra-1 e Canastra-8 kimberlite provinces; Picture of 
Canastra I Mine - Samsul mineração. 

Source: Benitez (2009). 

 

Scientific value: the Canastra range is one of the four diamond provinces within Minas 

Gerais state. The Canastra Range diamond province encompasses the south terminal area of 

the Brasilia fold belt, surrounding western and southwestern borders of the São Francisco 
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Craton, close to its junction to the fold belt of the Rio Grande High, which defines the Craton 

limits to the south and southeast (BENITEZ, 2009). 

Kimberlitic intrusions are tectonically accommodated among the rocks of Canastra and 

Bambuí Groups, in close relation to the regional extension faults of NW-SE direction. 

Establishment of the mining competence of the Kimberlites Canastra-1 is a historic mark in 

the Brazilian geology as it refutes the hypothesis that kimberlites within the southwestern 

Minas Gerais State would be unproductive or already eroded (BENITEZ, 2009). 

Within high São Francisco River diamond district which is almost equivalent do the 

“Canastra Region Diamond region” several diamond mining areas based on alluvial deposits 

are identified. The main areas locate along Vargem Bonita, and Samburá rivers, tributaries of 

São Francisco, whilst three others, along Santo Antônio River (Rio Grande watershed), 

Quebra Anzol, and Misericordia are tributaries of Paranaiba river (BENITEZ e CHAVES, 

2007; BENITEZ, 2009). 

Economic value: the area is economically relevant for it embraces the first diamond mine 

proven to be a primary rock font within high São Francisco River. The mines locate in the 

cities of São Roque de Minas (Kimberlites Canastra-1), and Delfinópolis (kimberlites 

Canastra-8) (BENITEZ, 2009). Diamond mining has always had remarkable importance 

along Canastra Range, and more than five thousand people worked in the area around 1940. 

Diamonds from Canastra Range province are one of the Brazilian’s most valuable for its 

octahedral rocks of elevate purity level and gemology colors known in the trade market as 

Canastra-type Diamond (BENITEZ e CHAVES, 2007, BENITEZ, 2009). 

 

Figura 19 - Cities with production stamp; Canastra cheese. 
Source: Emater (2004). 
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Cultural value:  Considered as Brazilian immaterial heritage by the IPHAN (National 

Artistic and Historic Heritage Institute) (IPHAN, 2008), the Canastra Cheese from Minas 

Gerais state is handmade and has an exclusive 150 years-old formula with admirers all over 

the globe. In his descriptions from visits to the Minas Gerais state Auguste Saint-Hilaire 

(1847, 1975) described the cheese consumption and the high quality of this product, referring 

to it as component of the region sociability, as cuisine ingredient and as a trade product. 

“[...] Aussitôt qu'on a tiré le lait, on y met de la présure, et il caille à l'instant; on donne La 

préférence à celle de capivara (cabiais) , lorsqu'il est possible de s'en procurer. On a des 

moules en bois d'environ 2 pouces de haut, dont le milieu présente un espace circulaire 

entièrement évidé, à peu près de la grandeur d'une assiette. Ces moules se placent sur une 

table étroite dont le plan est incliné. On les remplit de lait caillé, que l'on a eu soin de séparer 

en petits morceaux ; on presse avec la main cecaillé ainsi égrumelé : le petit-lait s'échappe, et 

il va tomber dans une gamelle placée au-dessous du bout de la table le moins élevé. A mesure 

que le caillé s'affaisse dans Le moule, on en remet de nouveau ; on recommence à presser, et 

l'on continue jusqu'à ce que le moule soit plein de caillé bien pressuré. On couvre de sel le 

dessus du fromage, et on le laisse ainsi jusqu'au soir; alors on le retourne, et on couvre l'autre 

côté de sel. Le lendemain, on expose le fromage à l'air dans un endroit ombragé; on a soin de 

le retourner de temps en temps , et il est fait avant l'espace de huit jours (SAINT-HILAIRE 

1847, p. 71-72). 

 

The aspect and the flavor of each cheese is unique due to its handmade production and the 

natural microclimate conditions of the area which yield the ideal conditions to the 

development of specific bacteria and the typical landscape of the Canastra range. 

Economic value: Habits, traditions, cultural manifestations and socio-economic relations 

have developed around the Canastra cheese. The Canastra Cheese production is one of the 

region main economic activities, especially on the rural area (MMA, 2005). Only seven cities 

(Bambuí, Delfinópolis, Medeiros, Piumhi, São Roque de Minas, Vargem Bonita and Tapiraí) 

earned the stamp for geographical indication title which gives the cheese produced in these 

cities the Canastra cheese authenticity stamp. Although the cheese production area does not 

match exactly the CRNP area, it corresponds to the park’s surroundings cities. 

After the overmentioned examples, the understanding of the geodiversity elements and their 

values along the analyzed stretch of the São Francisco River becomes clearer. The stretch 
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inside de PNCR is undoubtedly an important example of fluvial river heritage for it embraces 

different scenarios, values and functions of the same river (table 6). 

 

Tabela 6 - Relation between geodiversity values tied to the fluvial heritage. 
 

Analyzed Sites 
Geodiversity 

values 
Associated elements 

Landscapes set of Canastra Range 

Scientific 

Biotic and abiotic diversity 

Esthetic 

Touristic 

Environmental 

São Francisco river water source 

Cultural 

River maintainability 

Educational 

Touristic 

Environmental 

Curral de Pedras 

Cultural 

Troops and herd shelter 
Touristic 

Casca d’Anta Waterfall 

Esthetic 

Canastra Range 

symbol/visitation 
Touristic 

Ambiental 

Mergus octosetaceus nidification 

 

Scientific 

Species protection 
Ambiental 

Diamond Mining 

Scientific Diamond formation and 

occurrence (kimberlite + 

alluvial deposits) 

 

Economic 

Canastra Cheese Cultural Cheese production process 
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River heritage embraces geo and biodiversity elements, vital and social functions, 

therefore river values are given by the reconnaissance of such elements. Water stands out as 

the first element to study in a river, for is tied directly to the life preservation. 

Notwithstanding the heritage value of a river is beyond its bed and water sheet – it embraces 

all the river surroundings elements, i.e., rivers emerge as the bond between water, margin and 

communities. 

This paper aimed to reinforce the geodiversity values traditionally attached to the stretch 

between São Francisco river headwaters and the Casca d’Anta waterfall as well as recognize 

new ones. It is clear the need of expanding this type of analysis to other stretches of the São 

Francisco River and to other rivers. Attach heritage values to rivers and river stretches 

through identification of values helps protect river heritage by the proposition of more 

effective legislations and appropriate planning and management of hydric resources and 

fluvial environments, besides secure fluvial heritage for the future generations. 

São Francisco has cultural relevance and its importance goes beyond common water uses 

(navigation, energy generation and irrigation). From its headwaters to its mouth, the river runs 

through cities, communities, cultures and rites, pass through several lithologies and 

landscapes and its richness is carved in its riverbed and margins. Recognition of São 

Francisco river heritage is the recognition of the own river in its essence and fundamental 

environmental and cultural functions. 

According to Minas Gerais state law 14007, from 04/10/2001 (ALMG, 2001) São 

Francisco River is acknowledged as cultural, landscape and touristic heritage of Minas Gerais 

State, and the river and is an area of permanent conservation after the law 15082 from 

27/04/2004 (ALMG, 2004). Some stretches are within conservation units as the case of 

Canastra Range National Park. Geological, morphological and biological aspects of the 

Canastra Range constitute legitim conditions of natural heritage, as they corroborated to 

create the CRNP and to indicate it as a Geopark for the Brazilian Geological Service (CPRM) 

(SCHOBBENHAUS e SILVA, 2012). Nevertheless, existing legislations do not present clear 

and specific criteria for the heritage recognition of rivers, and the real status of the São 

Francisco River shows the need of more effective instruments of management and 

conservation. 
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Initiatives and conservation efforts are necessary to complement existing legislations, besides 

favoring a holistic approach of the rivers. As complementary action to the CRNP, the cultural 

landscape official reconnaissance is suggested (ALVARENGA et al., 2018). The cultural 

landscape reconnaissance is a juridical instrument to protect the aspects of biodiversity, 

geodiversity and culture and furthermore helps to obtain the Geopark title from UNESCO 

(ALVARENGA et al., 2018). 

Foremost, identify fluvial heritage is to determine elements and factors related to 

physical, ecological, biological, and social equilibrium of rivers or river stretches. Although it 

is still a complex task due to its broad approach and integration to environmental sciences, a 

river is priceless, so recognize fluvial heritage is crucial to identify pressures and impacts in 

order to propose efficient conservation measures. 

The stretch of the São Francisco River within the Canastra Range National Park 

presents scientific, cultural, environmental, economic, and scenic values, and their 

identification corroborates to the recognition of river heritage, for it has some very singular 

aspects. Therefore, river heritage integrates the intrinsic importance of a river and its 

surroundings’ natural and cultural elements, besides representing the identity of the local 

communities and their social relations. 

 

4.4. RIO SÃO FRANCISCO: RELATO DE ALGUNS ESTUDIOSOS E 

NATURALISTAS5 

Em todo mundo, os rios, seus elementos e obstáculos são protagonistas em todos os 

períodos de conhecimento da humanidade, seja em relatos bíblicos, medievais, filosóficos, 

grandes civilizações mundiais. São elementos ímpares na descoberta, exploração e dominação 

de territórios, são secularmente explorados, transformados, utilizados e apreciados de formas 

diferentes. No território brasileiro não foi diferente. Desde a chegada dos portugueses, os rios 

são artérias viáveis de exploração e reconhecimento do mundo novo. A quantidade e 

diversidade da rede fluvial brasileira sempre impressionou e de certa forma aterrorizou os 

colonizadores.  

O São Francisco foi durante o século XIX o rio mais estudado do país devido sua 

importância para o desenvolvimento, considerando a priorização do uso para energia elétrica e 

 
5 Artigo formatado para submissão em periódico.  
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para a navegação (KIDDY, 2011). Essas pesquisas de cunho mais utilitaristas cotrataravam 

estudiosos com perfil mais prático ligado a engenharia. O século XX, por sua vez, foi 

marcado por visões políticas que atribuíam ao Rio São Francisco o potencial de modernizar o 

Brasil, por meio de projetos faraônicos. Nessa mesma época o São Francisco era cogitado 

para se tornar o maior gerador de eletricidade, e, não por coincidência, nesse período o rio 

ganhou o título de “Rio da Unidade Nacional” (KIDDY, 2011).  

Segundo Brasil (2009), as narrativas sobre o Rio São Francisco o apresentam como de 

águas “límpidas e abissais, turvas e transparentes, penetrantes e superficiais, agitadas e 

sonolentas, ondulantes e deslizantes, calorosas e refrescantes, vívidas e destruidoras, sombrias 

e luzentes, silenciosas e sonoras, rasas e transbordantes, livres e aprisionadas, unificantes e 

limitantes, lá vão elas, as águas do São Francisco” (BRASIL, 2009, p 11). O Velho Chico são 

muitos. Os viajantes e naturalistas, com suas descrições, tornam possível à compreensão do 

passado. Neste contexto, este capítulo objetiva reconhecer a partir da descrição e relatos de 

alguns naturalistas dos séculos XIX e XX os elementos da geodiversidade fluvial, 

identificando os valores ambientais, culturais, físicos, históricos e econômicos relacionados ao 

rio e seu entorno. Conhecer os sistemas fluviais é o ponto chave para reconhecer os valores 

singulares dos cursos d’água e poder elencar e classificar o que tem valor patrimonial. 

 

4.4.1. Elementos da diversidade fluvial: Relato de Estudiosos e Naturalistas em Minas 
Gerais - Brasil 

Nos séculos XIX e XX o Brasil contou com a contribuição indispensável dos viajantes, 

cronistas, naturalistas e engenheiros, que por aqui passaram e deixaram um inestimável 

legado para a construção da identidade nacional (CARVALHO, 2012). Os relatos são 

importantes para compreensão do passado. Porém, segundo Brasil (2009), não existem 

verdades absolutas nas narrativas, pois os naturalistas são de diferentes origens, formações 

contextos históricos e sociais. Ou seja, as percepções e relatos são instrumentos para a 

compreensão dos aspectos físicos e culturais do Rio São Francisco.  

Os naturalistas e estudiosos que passaram por Minas Gerais tinham olhares atentos a 

grande diversidade vegetal, animal, aspectos geológicos, geomorfológicos da paisagem, além 

de relatar cultura e costumes (Tabela 7). O valor patrimonial relacionado aos ambientes 

fluviais, entendido aqui como a relevância dos cursos d’água e das quedas d’água atribuídas 

nas narrativas contidas em seus escritos ou desenhos, é um ponto importante nos relatos e 
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documentos produzidos. Rios, lagos e cachoeiras eram sempre relatados, tanto com intuito de 

descrever e apreciar quanto com a intenção de intervenção para melhorar a navegação. 

Tabela 7 - Principais Naturalistas que passaram por Minas Gerais. 
 

NATURALISTAS 
PERÍODO NO 

BRASIL 
ATUAÇÃO NACIONALIDADE 

ALCIDE D’ ORBIGNY 1833- 1834 Naturalista Francês 

AUGUSTE SAINT-HILAIRE 1816-1822 Botânico Francês 

CHARLES JAMES FOX BUNBURY 1833-1835 Botânica e paleontologia Italiano 

EMMANUEL LIAIS 1858-1883 Botânico e astrônomo Francês 

FRANCIS DE LA PORTE, CONDE 

DE CASTELNAU 
1843-1847 Naturalista Inglês 

GEORGE GARDNER 1836-1841 Botânica Inglês 

GEORGE HEINRICH VON 

LANGSDORFF 
1822-1829 Médico e naturalista Rússia 

GEORG WILHELM FREIREYSS 1813-1825 Zoologia e botânica Alemão 

HEINRICH WILHELM 

FERDINAND HALFELD 
1825-1873 Engenheiro Alemão 

HERMANN BURMEISTER 1850-1852 Zoologia e geologia Prússia 

JOHANN BATIST VON SPIX, 

KARL FRIEDRICH PHILIPP VON 

MARTIUS 

1817-1820 Naturalista e botânico Alemão 

JOHANN EMANUEL POHL 1817-1821 Mineralogia e botânica Austríaco 

JOHN LUCCOCK 1808-1818 Comerciante Inglês 

MANUEL AIRES DE CASAL 1817 Geógrafo e historiador Português 

NELSON COELHO DE SENNA 1876-1952 Professor e Parlamentar Brasileiro 

RICHARD BURTON 1865-1868 Geógrafo e diplomata Inglês 

ROBERT WALSH 1828-1829 Naturalista e diplomata Norte Americano 

TEODORO SAMPAIO 1855- 1937 Engenheiro Brasileiro 

WIHELM VON ESCHWEGE 1810-1821 Geólogo Alemão 

Fonte: Modificada de Carvalho (2012). 

 

4.5. O QUE RELATAM ALGUNS DESTES VIAJANTES  

Para o presente estudo foram selecionados seis autores mais representativos nas 

expedições em Minas Gerais e na Bacia do Rio São Francisco, com obras e relatos mais 

direcionados à diversidade fluvial, são eles: 
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4.5.1. Auguste François Cesar Provençal De Saint-Hilaire (1816-1822) 

Saint-Hilaire era um estudioso e botânico francês, que permaneceu em território 

brasileiro por seis anos. Foi o naturalista que mais viajou pelo Brasil, realizou grandes 

jornadas pelas províncias do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. Sua passagem pelas cabeceiras do Rio São Francisco é um 

marco importante para Minas Gerais. Suas viagens tinham como objeto o estudo da flora 

brasileira, mas Saint-Hilaire caracterizou os aspectos naturais do Brasil e de Minas Gerais 

com maestria. Para o presente estudo a obra analisada foi Viagem as Nascentes do Rio São 

Francisco. 

A missão integradora do Rio São Francisco e a riqueza do sertão de Minas Gerais foram 

notadas por Saint-Hilaire, antes mesmo das expedições contratadas pelo Governo “Resta-lhe-

ão sempre gordas pastagens, terras férteis, e um rio que navegável em imensa extensão, 

estabelecerá úteis comunicações entre o país e o oceano” (SAINT-HILAIRE, 1938, p. 278). 

Ao longo dos seus vastos relatos o naturalista descreveu o Velho Chico com detalhes do seu 

comércio, suas diferentes regiões, costumes, comportamentos e suas lindas paisagens. A 

cachoeira Casca d’Anta recebeu um destaque especial em sua narrativa, tanto pela sua beleza 

quanto pela sua importância física e de identidade na Serra da Canastra. As quedas d’água 

representam mais que belas paisagens; são elementos dinâmicos na formação da paisagem e 

do relevo e ditam o equilíbrio do perfil de um rio, pois constitui seu nível de base natural. 

A Serra da Canastra e a Casca d’Anta foram relatadas pelo naturalista Saint-Hilaire em 

1819:  

“Já, antes de chegar a Formiga, tinha avistado, no horizonte, a Serra da 
Canastra. [...] Desde muito tempo sabia confusamente existir nesta montanha 
ou na sua vizinhança uma cachoeira muito notável, mas ninguém me tinha 
podido dar a esse respeito nenhuma indicação precisa. [...] Embrenhamo-nos 
na mata e dentro em pouco começamos a ouvir o barulho da cachoeira. [...] 
O espetáculo arrancou de José Mariano e de mim um grito de admiração. No 
ponto onde a água cai há uma depressão no cume do paredão de rochas, 
formando um sulco largo e profundo que vai descendo em ziguezague até 
uns dois terços da altura da pedreira, segundo nos pareceu. De um ponto 
ainda bastante elevado, onde termina a fenda, despeja-se majestosamente 
uma cortina de água, cujo volume é maior em um dos lados. O terreno que se 
estende abaixo da cascata é bastante irregular, e um outeiro coberto de 
verdejante relva esconde a parte inferior da cortina de água. Do lado direito 
desce até ela uma mata de um verde sombrio. É essa a nascente do S. 
Francisco. [...] Vou descrevê-la [a cachoeira Casca d’Anta] tal como 
apareceu aos meus olhos, quando dela me aproximei o máximo que era 
possível. Acima dela vê-se, como já disse, uma larga fenda na rocha. No 
ponto onde caem as águas as pedras formam uma concavidade pouco 
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pronunciada. [...] Não a medi, mas de acordo com o cálculo provavelmente 
bastante preciso de Eschwege, ela deve ter uns 203 metros, 
aproximadamente. [...] As águas caem numa bacia semicircular, rodeada de 
pedras amontoadas desordenadamente, de onde descem por uma encosta 
escarpada para formar o famoso Rio S. Francisco, que tem quase 700 léguas 
de extensão e recebe uma infinidade de outros rios. O estrondo que as águas 
da Cachoeira da Casca d’Anta fazem ao cair é ouvido de longe, e a névoa 
extremamente fina que elas produzem é levada a uma grande distância pela 
deslocação de ar causada pela queda. [...] Para ter uma ideia de como é 
fascinante a paisagem ali, o leitor deve imaginar estar vendo em conjunto 
tudo o que a Natureza tem de mais encantador: um céu de um azul 
puríssimo, montanhas coroadas de rochas, uma cachoeira majestosa, águas 
de uma limpidez sem par, o verde cintilante das folhagens e, finalmente, as 
matas virgens, que exibem todos os tipos de vegetação tropical” (SAINT-
HILAIRE, 1847/1975, p. 101, 103, 104, 105). 

 

Apesar das belas impressões e relatos fantásticos sobre o rio São Francisco, sua 

nascente, a Casca D’anta, as riquezas de Paracatu e sua água minerais de valor inestimável, 

Saint-Hilaire teve seus momentos não tão felizes e proveitosos na expedição. Muitas vezes, os 

mosquitos e o calor infernal faziam o naturalista ficar irritado, além de suas considerações 

bastante grosseiras sobre os ribeirinhos e suas instalações “alojamentos detestáveis e 

hospedeiros ignorantes e estúpidos” (SAINT-HILAIRE, 1975, p.119). O naturalista chamou 

atenção em alguns momentos para a falta de civilização dos locais. Mas nada como um dia de 

descanso e contemplação as margens do São Francisco para melhorar as impressões de Saint-

Hilaire “o céu era da mais bela cor de púrpura, o rio refletia essa cor brilhante, uma calma 

profunda reinava na natureza, algumas canoas pareciam voar sobre as águas e nem sequer 

enrugavam-lhe a superfície” (SAINT-HILAIRE, 1938, p. 328). 

 

4.5.2. Heinrich Wilhelm Ferdinand Halfeld (1825-1873) 

Halfeld foi um engenheiro alemão, oprimeiro contratado pelo Império. Sua expedição 

percorreu o rio São Francisco de Pirapora até a foz, no oceano Atlântico, nos anos de 1852 a 

1854. Sua expedição consistiu em levantar informações detalhadas sobre as comunidades ao 

longo do rio, atividades econômicas, condições de navegabilidade, obstáculos ao longo do rio, 

além de confeccionar uma cartografia minuciosa do Rio São Francisco, descrevendo o rio 

légua por légua (KIDDY, 2010, COSTA, 2016). Halfeld considerou o rio plenamente 

navegável, necessitando poucos gastos para ajustes no trecho que vai de Pirapora até Juazeiro, 

o que chamou de “rio limpo”. O estudo de Halfeld destacou obras e cálculos necessários para 

realizar a remoção de pedras, construção de diques e canais, retirada de troncos, retiradas de 
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ribanceiras e outros melhoramentos, desde a cachoeira de Pirapora até a cachoeira do 

Sobradinho (HALFELD, 1860). 

O relatório de Halfeld resultou no livro Atlas e Relatório Concernente a Exploração do 

Rio São Francisco: Desde a Cachoeira da Pirapóra Até O Oceano Atlântico1860. A 

cartografia apresentada é uma obra a parte. A figura 20 apresenta o encontro do Rio das 

Velhas com o Rio São Francisco e um detalhe em Pirapora, local onde se inicia suas 

sugestões de obras para navegação. A cartografia de Halfeld apresenta um nível de detalhe 

primoroso, com todos os obstáculos, detalhes sobre o entorno e a calha do rio. Embora tenha 

algumas críticas sobre ajustes cartográficos, o trabalho de Halfeld se tornou referência para as 

expedições e estudos posteriores. 

O engenheiro também apresenta em sua obra particularidades sobre a população local, o 

tipo de moradia, a atividade da pesca e a forma de conservar o peixe, o comércio local, além 

de relatos de violência sofridos por ele e sua equipe, e mais uma vez chamou atenção para a 

necessidade de levar civilização para o sertão do Brasil. Com o fim da expedição, Halfeld 

apresentou como resultado um resumo das observações, medidas e obras para viabilizar a 

navegação no São Francisco além de um orçamento detalhado dos custos. Os valores eram 

bastante elevados e superiores aos recursos do Governo, inviabilizando as obras e resultando 

no arquivamento do projeto (KIDDY, 2010; COSTA, 2016; CBHSF, 2019). 

 

Figura 20 - Carta inicial da expedição de Halfeld no São Francisco: a) Confluência do Rio das 
Velhas com o Rio São Francisco. b) Detalhe da cachoeira de Pirapora. 
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4.5.3. Emmanuel Liais (1858-1883)  

Liais foi um astrônomo francês, que iniciou sua expedição dois anos após os trabalhos 

desenvolvidos por Halfeld. Foi contratado pelo governo brasileiro para verificar as condições 

de navegação no Rio das Velhas até o Rio São Francisco. Sua viagem resultou no Livro 

Hydrographie du haut San-Francisco et du Rio das Velhas, em 1865. A obra é dividida por 

carta, onde consta a descrição do canal, perfis do rio, obstáculos, informações sobre 

navegação, cálculos de desobstrução e remoção de obstáculos, além de algumas considerações 

sobre os cálculos e valores estipulados por Halfeld (1860). 

O estudo de Liais, ao sugerir iniciar os melhoramentos pelo Rio das Velhas possibilitou 

a redução de custos para a navegabilidade na região. Além disso, o trabalho apresenta um 

caráter mais técnico do que o realizado por Halfeld, no que diz respeito aos detalhes do vale 

do São Francisco, e mais informações cartográficas e geográficas (Figura 21) (ROCHA, 

2004). 

O Rio São Francisco sempre apresentou interesse para os governantes brasileiros, pois é 

um canal direto do sertão com o mar. Por esse motivo estudos e expedições nesse rio foram 

financiados pelo Governo Imperial. Os relatos de Halfeld e Liais foram uns dos estudos mais 

relevantes realizados, pois serviram como base técnica para trabalhos futuros. O rio São 

Francisco sempre foi visto como um eixo fundamental para o progresso e desenvolvimento do 

país. Inegavelmente, os dois engenheiros tinham objetivos muito utilitaristas e progressistas 

para o velho Chico, foram contratados com esse intuito, porém algumas intervenções 

propostas eram irreversíveis e nocivas aos ecossistemas fluviais, tanto na sua estrutura (forma 

e dinâmicas) quanto nas questões biológicas e sociais. 
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Figura 21 - Detalhe do trecho da Cachoeira de Pirapora. Desníveis e obstáculos formadores da 
Cachoeira de Pirapora. 

  

4.5.4. Richard Francis Burton (1865-1869) 

O Capitão Sir Richard Francis Burton (1821 - 1890) foi um escritor, tradutor, linguista, 

geógrafo, poeta, antropólogo, orientalista, erudito, espadachim, explorador, agente secreto e 

diplomata britânico. Considerado uma das personalidades mais extraordinárias e fascinantes 

do século XIX. Suas expedições pela Ásia, Oriente Médio, América do Sul e África, onde 

buscava a nascente do rio Nilo, fizeram de Burton um grande naturalista e aventureiro. 

No Brasil, o naturalista passou pelas Províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O 

presente estudo utilizou o livro Viagem de Canoa de Sabará ao Oceano Atlântico (1977), pois 

apresenta um relato fantástico do Rio São Francisco começando a viagem pelo Rio das 

Velhas, apontando elementos com valores diversos ao longo do rio, Burton descreveu o rio: 

“Há algo de majestoso no aspecto do São Francisco, cujas águas turvas, aqui 
se elevando, ali se abaixando, acolá correndo em silenciosa grandeza, 
espalhadas pela brisa suave e refletindo o ouro e o azul do céu, assumem um 
aspecto enraivecido, triste e implacável quando algum obstáculo de 
excepcional importância barra seu caudaloso curso” (BURTON, 1869/1977, 
p. 319).  

A viagem se inicia em sete de agosto de 1867 em Sabará. O autor descreve 

características das pessoas, da economia, da biogeografia e dos rios e cachoeiras ao longo do 
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caminho. As cachoeiras e rápidos eram os maiores empecilhos e perigos para as viagens pelo 

rio. De Sabará até a Fazenda Jaguara, Burton não descreve grandes dificuldades para navegar 

e define cachoeiras: 

“Até Jaguara, o rio nos apresenta apenas águas quebradas, maretas e as 
correntezas, corredeiras e pontas de água. [...] O viajante, porém, ouvirá 
todos esses acidentes serem chamados de cachoeiras, que é um termo 
genérico, igualmente aplicado à pequena agitação das águas causada pela 
queda de uma árvore e a Paulo Afonso, a Rainha das Cachoeiras. [...] Até 
certo ponto, o fato tem razão de ser, pois a diferença de nível na maior parte 
dos rápidos é muito pequena, e só iríamos encontrar uma queda ou salto de 
verdade depois de chegarmos ao São Francisco. [...] A cachoeira 
propriamente dita é um lugar onde o rio contorna um morro ou irrompe 
através de uma montanha que projeta entre ele rochedos que provocam os 
rápidos. [...] No Rio São Francisco, a cachoeira é um obstáculo muito mais 
sério, porque é formada, ou do mais duro arenito, ou de granito maciço, 
cujas cristas têm comprimentos contados em decímetros, quando aqui o são 
em centímetros” (BURTON, 1869/1977, p. 39 ,40). 

 

As quedas d’água, rápidos e saltos são um paradoxo para o naturalista, despertam a 

contemplação e admiração, mas ao mesmo tempo provocam medo e pavor ao aventureiro 

Burton; a imponência e mistério das quedas d’água são muito relatadas e enaltecidas. Dando 

continuidade à viagem, Burton (1977), retrata os riscos das cachoeiras ao longo do rio das 

Velhas: 

“As cachoeiras perigosas do Rio das velhas são em número de dez, e todas 
exigirão algum trabalho, antes que se possa utilizar um rebocador no rio. São 
divididas em cachoeiras brabas (bravas), meio brabas e mansas. [...] 
Algumas vezes, a embarcação tem de ser arrastada por terra/; outras vezes, o 
piloto deve orientar-se pelo vértice do triangulo cuja base é a parte superior 
do rio e cujos lados são formados pela água encapelada que salta” 
(BURTON, 1869/1977, p. 40). 

Ao longo da viagem, além de suas próprias observações sobre os rios, as quedas d’água 

e suas margens, Burton recorre às considerações, observações e cálculos realizados por Liais 

(1865). Portanto, faz algumas ponderações em relação aos cálculos e soluções propostas por 

Liais, tanto para o Rio das Velhas quanto para o Rio São Francisco, mas também projetando 

modificações drásticas para melhorar a navegabilidade do rio São Francisco: 

“M. Liais esteve no Rio das Velhas de 10 de abril de a 3 de julho de 1862. 
[...] M. Liais sugere o estreitamento artificial do rio, entre Sabará e Roça 
Grande, especialmente. Nós, porém, descemos o rio com facilidade, no pior 
mês, em um barco que calava, carregado, pelo menos cinquenta centímetros. 
[...] M. Liais registrou, em maio, de Jaguara para baixo, uma profundidade 
constante de dois metros e nenhum perigo de entalhe, a não ser por falta de 
cuidado; minha experiência, porém, foi diferente” (BURTON, 1869/1977, p. 
19, 43, 44, 45). 
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Em sua última noite no Rio das Velhas, após muita aventura, admiração e trabalho, 

Richard Burton, transcreve um texto de um escritor brasileiro. O trecho de autor 

desconhecido, citado por Burton reflete claramente as impressões do próprio autor, que ao 

longo de seus relatos revela todo potencial de Minas Gerais, revelando sua fauna, flora, 

riquezas minerais, rios fartos e solo fértil. Assim como outros estudiosos e viajantes que por 

aqui passaram, Burton tem um olhar que admira e entende a natureza a ele exposta, mas que 

busca soluções para o desenvolvimento do território, da navegação com obras de engenharia 

ao longo do rio, dos obstáculos, das margens, da agricultura entre outros: 

“Lanço agora os olhos sobre o rio marcado por uma linha luminosa refletida 
do planeta Júpiter, depois para as margens cujas belas matas escondem as 
ricas planícies. O rio, uma via natural de navegação, desprezado pela arte e 
desprezando a arte, rico em mil espécies de produtos, fertilizando em seu 
curso sinuoso milhões de acres de terra, estava repleto de tudo, menos de 
vida humana; em suas margens silenciosas, aqui e ali, estava amarrada uma 
canoa, e de suas águas erguia-se o tronco com o qual o pecador solitário faz 
a sua vara, enquanto, a longos intervalos, uma casa de moradia e roças que 
ignoram a agricultura civilizada pontilhavam as margens revestidas de mata. 
Tanta miséria e tanta necessidade no Velho Mundo! Aqui tanta riqueza 
negligenciada, tanta coisa que poderia fazer uma vida feliz! Terras que 
produzirão todas as espécies de plantas e sementes lançadas ao seu seio, 
cardumes de peixes para alimentar os pobres, uma riqueza em pedras 
preciosas e minérios, uma via fluvial que se ligaria facilmente ao resto do 
mundo! Há de chegar, porém, o tempo, e o dia já se aproxima, em que os 
homens acorrerão a estas regiões desconhecidas, em que jardins, cais e obras 
de arte adornarão as margens do rio, em que cidades e aldeias cobrirão a 
planície, quando as vozes de um povo feliz serão ouvidas onde hoje o 
profundo silencio e a solidão só são perturbados pelos queixumes das 
pombas, pelos gritos das aves noturnas e pelo latido do cão selvagem. Assim 
seja” (BURTON, 1869/1977, p.153). 

A viagem segue até o encontro do Rio das Velhas com o Rio São Francisco, na Vila de 

Guaicuí: 

“Era impossível contemplar sem entusiasmo o encontro dos dois poderosos 
cursos d’água. O Rio das Velhas faz uma curva graciosa de nordeste quase 
que para oeste e, descendo por um trecho reto, com cerca de 183 metros de 
largura, mistura-se com o São Francisco, que vem de leste para recebê-lo” 
(BURTON, 1869/1977, p. 158). 

Um grande marco no Rio São Francisco, a Cachoeira de Pirapora foi visitada por 

Burton em 1867. O nome Pirapora, que segundo o autor significa o pulo do peixe era, depois 

da Cachoeira Casca d’Anta no início do rio, e de Paulo Afonso, a rainha das Cachoeiras, o 

acidente mais importante do médio São Francisco. Após nove horas de viagem e muito 

trabalho Burton avistou a Cachoeira, e sua descrição demonstra a imponência e importância 

da queda: 
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“Pirapora era diferente de tudo que havíamos visto até então; é um artigo 
superior em qualidade, como em quantidade. É na verdade, em parte, uma 
cachoeira de verdade, dividida em duas seções; mas tínhamos caminhado 
muito para ver uma coisa pequena, e tivemos medo de pensar o que Paulo 
Afonso seria realmente” (BURTON, 1869/1977, p. 169). 

No ponto da Cachoeira de Pirapora, o Rio São Francisco atravessa uma massa rochosa, 

que formam saliências contínuas e pedras isoladas. Por isso, os canoeiros preferem passar na 

época de cheia, pois reduz o perigo (Figura 22). Halfeld e Liais propõem em seus relatórios 

obras de engenharia para suavizar o desnível e facilitar a navegação; “Liais calcula e extensão 

total do obstáculo de Pirapora em um quilômetro e a diferença de nível em 3,55 metros. Isso 

daria uma velocidade de apenas 3 a 4 metros por segundo” (BURTON, 1977, p. 176). Não é 

impossível remover a cachoeira, mas a obra seria cara e demorada, e o Brasil não realizaria tal 

obra. 

 

 

 

Figura 22 - Cachoeira de Pirapora - Rio São Francisco - Minas Gerais (1911): Funcionários da 
Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Fonte: Retirada Mendes (2016). 
 

O cenário hoje é bem diferente; a Cachoeira de Pirapora não existe mais do modo 

relatado pelos naturalistas. Em meados de 1901 foi implementada a Ponte Marechal Hermes, 

construída no local da cachoeira, ligando Pirapora e Buritizeiro. A ponte tem quase 1 km, foi 

inaugurada em 1922. Até o final da década de 1960 essa ponte era utilizada para transporte de 

produtos manufaturados até a cidade de Pirapora, além de ser um local utilizado para 

recreação e turismo (Figura 23). Em 1985 a ponte foi tombada pelo decreto estadual n.º 
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24.327. Atualmente a Ponte Marechal Hermes está desativada e muito deteriorada; apenas é 

possível fazer a travessia a pé ou de bicicleta e motocicleta. Infelizmente, o aspecto do Velho 

Chico está muito diferente. 

 

Figura 23 - Cachoeira da Pirapora. 
Fonte: Retirada Hatem (2019). 

 

Richard Burton segue sua expedição para o baixo São Francisco. O naturalista viaja 

para o norte de Minas Gerais até alcançar a Bahia, onde segue pelas cidades hoje submersas 

de Pilão Arcado e Sento Sé, além de relatar a Cachoeira de Sobradinho, suprimida pela 

construção da represa de Sobradinho. A viagem termina na rainha das cachoeiras do Rio São 

Francisco, a Cachoeira de Paulo Afonso (Figura 24), suprimida em 1949, para construção do 

Complexo Hidroelétrico e Paulo Afonso. 
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Figura 24 - Cachoeira de Paulo Afonso: 1 - Cachoeira de Paulo Afonso na década de 30; 2 - 
Complexo Hidroelétrico de Paulo Afonso. 

Fonte: Retirada João de Souza Lima (2019). 
 

As narrativas de Burton são documentos importantes para a percepção do patrimônio 

fluvial do São Francisco, ao longo dos séculos XIX e XX o rio passa por importantes e 

irreversíveis transformações. A supressão de quedas d’água, as alterações na calha do rio nos 

trazem atualmente surpresas desagradáveis quando ao estado do rio. As intervenções são 

necessárias e inevitáveis, porém a não preocupação com os elementos de forma integrada e 

indissociáveis, como é nos ambientes fluviais, geram desequilíbrios graves para a vida do rio 

e do seu entorno. 

 

4.5.5. Teodoro Fernandes Sampaio (1855-1937) 

Teodoro Sampaio era um engenheiro civil, membro do Instituto Histórico Geográfico 

de São Paulo e deputado federal. Em julho de 1879 iniciou junto com uma equipe de 

engenheiros da Comissão Hidráulica uma expedição pelo vale do Rio São Francisco, com 
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intuito de pesquisar sobre as riquezas naturais e melhorar a navegação no Velho Chico 

(COSTA, 2007; DAMAZIO, 2009). A viagem, que ocorreu em 1879 e1880, resultou no livro 

“O rio São Francisco e a Chapada Diamantina – trechos de um diário de viagem”, relatando o 

trecho percorrido pela parte navegável do São Francisco desde a foz até Pirapora. 

Os relatos de Sampaio (1879) são primorosos na descrição e nos desenhos. O diário 

descreve a geologia, geomorfologia, condições de clima, vegetação, aspectos geofísicos, além 

dos detalhes das populações, condições socioeconômicas e culturais. Os detalhes na descrição 

do rio e seu entorno são cuidadosos. Por exemplo, o relato do segmento do rio na cidade de 

São Francisco: 

“O caes natural é, na verdade, uma maravilha. Um banco calcareo da altura 
de 12 metros, talhado a pique sobre as águas, e ao qual podem atracar as 
embarcações, quer em tempo de vasante quer de enchente, forma ahi uma 
verdadeira muralha, que as mais altas águas não logram jamais assoberbar. A 
rocha é aqui da mesma natureza e formação da dos Morrinhos que está na 
margem direita como esta, mas differe da das Pedras de Maria da Cruz que é 
um calcareo durissimo como o do Chiquechique e contendo n’uma massa 
compacta e esbranquiçada concreções ovaes ferruginosas. O calcareo da 
cidade de S. Francisco é schistoso” (SAMPAIO, 1879/1906, p. 76).  

Após a cidade de São Francisco Sampaio (1879) segue em direção a Pirapora e mostra 

detalhadamente esse trecho, demonstrando os rios existentes, a confluência entre o rio São 

Francisco e o rio a Velhas até as cachoeiras de Pirapora (Figura 25): 

[...] chegávamos a Pirapora, a grande cachoeira do S. Francisco onde termina 
a grande secção navegavel desse caudaloso rio. [...] A cachoeira de Pirapora 
é, em verdade, mais uma grande corredeira ou uma serie de corredeiras 
produzidas por um travessão rochoso do que um salto com queda 
accentuada. Um banco de grês quebradiço vermelho ou roxo que, nas 
margens se mostra formando escarpas de 2 a 4 metros de altura, corta o rio 
obliquamente, fazendo varios socalcos por sobre os quaes se precipitam 
violentas e espumosas as aguas que o dique rochoso debalde comprime e 
estrangula lá em cima” (SAMPAIO, 1879/1906, p.86). 
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Figura 25 – Representação da Confluência do Rio São Francisco e do Rio das Velhas, publicado 

na Revista Santa Cruz. Fonte: Retirado Costa (2007). 
 

Sampaio (1879) também faz comparações com os dados produzidos por Halfeld e Liais 

a respeito da cachoeira de Pirapora, trazendo novos dados e medidas: 

“O nivelamento a que se procedeu, na margem direita, accusou, extensão de 
pouco mais de kilometro, entre o alto e baixo da cachoeira, a diferença de 
6,12m para queda total della, resultado que pouco diverge do obtido por 
Fernando Halfeld que achou 25 palmos (6,00m), enquanto E. Liais dá apenas 
3,43m, este talvez referindo-se ao trecho mais curto e ingreme da cachoeira” 
(SAMPAIO, 1879/1906, p.87). 

 

A expedição após Pirapora segue em direção a Serra de Manga e posteriormente para a 

Chapada Diamantina e, em todo percurso, Sampaio (1879) detalha a paisagem, os 

afloramentos, o rio e os ribeirinhos. Seu diário é um importante documento sobre o São 

Francisco, pois aponta a disponibilidade de recursos e trechos essenciais para ampliar a 
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navegação, mas elenca valores importantes para a identificação do patrimônio fluvial dos 

segmentos por ele apontados. 

 

4.5.6. Nelson Coelho De Senna (1876-1952) 

A partir da segunda metade do século XIX o Estado de Minas Gerais passa a investir 

em sua industrialização, e a eletricidade é essencial para esse processo industrial. No caso 

específico da geração de energia elétrica, o Estado fazia concessões de exploração dos 

recursos naturais (quedas d’água em geral) ou contratos com empresas que desenvolviam este 

tipo de trabalho. É neste momento histórico que surge o termo “Hulha Branca”, que designava 

toda a empresa que trabalhava com produção de eletricidade, utilizando as quedas d’águas 

favoráveis para tanto. As Hulhas Brancas, neste sentido, foram às pioneiras da produção 

energética em Minas Gerais (FUNARBE, 2001). 

No século XX, o professor e parlamentar Nelson Coelho de Senna se dedicou, dentre as 

suas atividades acadêmicas e políticas, à confecção de um quadro sinóptico contendo 1160 

quedas d’água em Minas Gerais, intitulado “A Ulha Branca” (SENNA, 1914). O livro traz o 

levantamento das quedas d’água com maior potencial de geração de energia elétrica, 

identifica as quedas d’água bem como o município em que se localiza, o rio, altura da queda, 

potencial de energia em quilowatt e uma breve descrição do local, além de diversos dossiês 

compostos por fotografias que retratam municípios mineiros com suas características físicas, 

naturais e sua população. 

O trabalho se configura como o único inventário de quedas d’água do Estado de Minas 

Gerais, com intuito utilitarista para implantação de hidroelétricas. As 1160 quedas d’água 

levantadas por Senna (1914) (Anexo 1), estão distribuídas por diversos municípios de Minas 

Gerais, das quais aproximadamente 25 % encontram-se na bacia do Rio São Francisco 

(Tabela 8), reafirmando a importante diversidade fluvial do Velho Chico. 
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Tabela 8 - Quedas d’água por município na Bacia do São Francisco, segundo Senna (1914). 
 

MUNICÍPIOS 
QUANTIDADE DE  
QUEDAS D’ÁGUA 

ABAETÉ 18 

BAMBUÍ 1 

BELO HORIZONTE 6 

BOCAIUVA 2 

BOM DESPACHO 3 

BONFIM 24 

CAETÉ 3 

CLAUDIO 2 

CONTAGEM 4 

CURVELO 27 

DIAMANTINA  38 

DIVINOPOLIS  4 

DORES DO INDAIA 4 

ENTRE RIOS 6 

FORMIGA  4 

ITAUNA  14 

JANUÁRIA 3 

JOÃO PINHEIRO 3 

MONTES CLAROS 3 

OURO PRETO 15 

PARACATÚ 4 

PARAOPEBA 6 

PASSA-TEMPO 7 

PATOS 4 

PEQUI 3 

PIRAPORA 6 

PITANGUÍ 12 

PIUMHÍ  11 

SABARÁ 5 

SANTA LUZIA 10 

SANTO ANTÔNIO DO MONTE 8 

SÃO GOTHARDO 3 

SÃO FRANCISCO 7 

SETE LAGOAS 6 

NOVA LIMA 8 

VILA PARAOPEBA 2 
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A obra de Nelson de Senna é uma relíquia em termos de registro e inventário do 

patrimônio fluvial (quedas d’água) de Minas Gerais. Ainda hoje seu trabalho é o inventário 

mais completo (Anexo 1), porém ressalta a necessidade de atualização e continuidade do 

registro desses elementos da geodiversidade fluvial, que por vezes são suprimidos sem 

mesmo serem conhecidos e avaliados. 

Os naturalistas que estiveram no Brasil tomaram uma difícil decisão, tanto pela viagem 

e seus perigos quanto pela falta de reconhecimento que poderia existir pela comunidade 

científica. Diversos naturalistas europeus importantes nunca realizaram viagens extensas de 

investigação (KURY, 2001). Porém, os que por aqui passaram prestaram um excelente e 

importante papel do ponto de vista histórico e natural para o Brasil. Segundo Kury (2001), as 

viagens são reconhecidas pela história natural como uma etapa fundamental para 

transformação da observação da natureza em ciência.  

Os naturalistas que saíram dos seus países optaram por ver com seus próprios olhos, 

pois transformavam sua experiência e sensações em descrições detalhadas de espécies de 

animais e plantas. Os viajantes também desempenhavam o papel de coletores para a produção 

de conhecimento em gabinete (KURY, 2001). A variedade e riqueza dos registros trata os 

elementos naturais através de metodologias que se apegam aos detalhes. 

O Rio São Francisco e seu entorno foram uma fonte quase inesgotável de material, 

indivíduos e relatos para os naturalistas e estudiosos. As experiências e expedições dos 

séculos XIX e XX, vão além das representações, sensações e impressões; devem ser 

consideradas um tipo de ciência, pois são relevantes registros históricos, culturais, naturais, 

econômicos e cientifica. Os naturalistas aprisionaram as relações do ambiente e das relações 

humanas, tornando toda experiência insubstituível.  

Vale ressaltar a contribuição histórico-cultural contida dos documentos e relatos geradas 

pelos naturalistas, visto que se trata de registros dentro de contextos sócio-políticos diferentes 

do cenário moderno, contribuindo com fatos valiosos sobre a história do Brasil e suas 

características naturais. Em síntese, os relatos e documentos, indicam como o território 

brasileiro foi sendo desvendado por viajantes naturalistas que percorreram país pesquisando, 

observando, coletando e descobrindo. As contribuições se tornaram inestimáveis para o 

conhecimento nos campos da história e ciências naturais, que mesmo após quase 300 anos, 

ainda é peça fundamental no ensino e na pesquisa (PADOAN, 2015). 
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O rio relatado nos séculos XVII e XIX era o futuro da nação, o grande rio brasileiro e 

integrador com seu imenso potencial e recursos de diferentes ordens; hoje agoniza em 

diversos segmentos e luta para se manter vivo. O rio do progresso não é mais reconhecido por 

sua própria população; as tradições e abundância são em grande medida passado, sua tão 

almejada navegabilidade se perdeu e hoje pode-se em alguns segmentos atravessá-lo 

caminhando. Retomar os relatos e descrição ajuda a compreender a paisagem antes de 

notórias intervenções, possibilitando conhecer o rio e seu entorno no seu estágio quase 

natural.  

Os naturalistas e estudiosos que aqui estiveram trouxeram o olhar do aprender e 

explorar um novo território. Mas, como movimento natural da época. possuíam o olhar das 

intervenções e obras indispensáveis para a navegação, produção de energia e desenvolvimento 

do Brasil. Atualmente. o movimento mundial em relação aos ambientes fluviais são outros 

apresenta um novo olhar, onde a quebra de paradigma é necessária para a avaliação holística 

dos rios e dos seus valores, possibilitando manter esses ecossistemas vivos e com seus 

elementos bióticos e abióticos dinâmicos e preservados dentro das diferentes realidades de 

cada curso d’água.  

 

4.6. PATRIMÔNIO CULTURAL DO SÃO FRANCISCO 

O rio Opará, Velho Chico, Rio dos Currais, Rio da Integração Nacional, ou 

simplesmente o Rio São Francisco, é mais que o rio do utilitarismo, é um rio cultural. Desde a 

nascente até a foz o rio banha cidades, povos, culturas e ritos, atravessa geologias e relevos 

diversos, suas riquezas estão marcadas do leito as margens. Reconhecer valores patrimoniais 

ao longo do São Francisco é reconhecer o próprio rio, na sua essência e nas suas funções 

fundamentais ambientais e culturais. 

A partir de documentos, inventário histórico-culturais e bases sobre os bens e 

patrimônios realizados na bacia do São Francisco, pretende-se destacar alguns patrimônios 

relacionados ao rio, reforçando a percepção do geopatrimônio fluvial. A campanha Rio São 

Francisco Patrimônio Mundial - Expedição Engenheiro Halfeld (2002); Rio São Francisco: 

patrimônio cultural e natural, Santos (2003); o Inventário Nacional de Registro Culturais do 

Rio São Francisco do Iphan (2010), a Carta de Pirapora, Iphan (2012); Comitê da Bacia 

Hidrográfica do São Francisco; o Inventário Cultural do Rio São Francisco Iepha (2015; 

2016) possibilitam o reconhecimento dos valores e bases culturais.  
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O patrimônio cultural ao longo do rio São Francisco é rico e diverso, reforçando as 

relações humanas com o rio e suas características. Além do Patrimônio Cultural Material o rio 

São Francisco e seu entorno abriga um acervo do Patrimônio Cultural Imaterial, que diz 

respeito as manifestações vários aspectos, como por exemplo, as tradições e expressões orais, 

incluindo o idioma; as expressões artísticas; as práticas sociais; os rituais e atos festivos; os 

conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao ambiente; as técnicas artesanais 

tradicionais, entre outros (IEPHA, 2015).  

A proteção do patrimônio cultural está diretamente ligada a geoconservação, pois 

agrega valor as paisagens, aos elementos físicos, geológicos, hídricos, o patrimônio cultural; 

se expressa pelo uso e a transformação dos bens bióticos e abióticos pela sociedade. Além de 

ser um registro possui relevância para identidade, memória e formação da sociedade. O 

trabalho de campo realizado durante a Expedição Engenheiro Halfeld (2002) foi de suma 

importância para a documentação dos bens inseridos no universo da cultura popular e 

tradicional e do folclore das comunidades ribeirinhas.  

Os relatos dos viajantes e naturalistas estrangeiros que passaram por Minas Gerais entre 

os séculos XVII e XX, registraram a ocorrência de diversos grupos indígenas na porção do 

médio São Francisco, região do norte de Minas Gerais. Entre os séculos XVI ao XVIII, na 

bacia do São Francisco eram citados diversos grupos indígenas como Ampira, Tabajara, 

Maracá, Catolé, Caiapó, Cururu, Kiriri, Akroá e Xakriabá. No entanto, a partir do século XIX, 

são mencionados somente os índios Xakriabá, que ainda existem (IEPHA, 2015; 2016). O 

desaparecimento dos grupos indígenas está atrelado as expedições portuguesas durante a 

segunda metade do século XVI, que capturavam os índios nas campanhas de identificação de 

minas de metais e pedras preciosas (IEPHA 2015; 2016).  

O processo de ocupação do território pelos bandeirantes estabeleceu a dizimação e 

escravidão dos nativos. Os negros também têm papel importante no desenvolvimento e 

ocupação da bacia do São Francisco, hoje ainda representados por alguns quilombos ao longo 

da bacia, suas culturas e tradições. A ocupação da região adjacente ao São Francisco pelos 

negros, se deu primeiramente pela formação de quilombos de escravos fugidos. Após o fim da 

escravidão, os libertos ocuparam vazantes, chapadas e áreas diversas ao longo do rio, 

estabelecendo culturas, características de produção, comércio, ritos e tradições (IEPHA, 2015; 

2016).    
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Entre os séculos XVII e XVIII, o São Francisco se estabeleceu como um importante 

comunicador fluvial entre as capitanias e favoreceu a interiorização. No século XIX, depois 

do processo de independência, o Rio São Francisco assumiu o papel de unidade territorial do 

Império, além do suporte físico o rio convergia em suas águas diferentes etnias e culturas. O 

Rio São Francisco é ainda hoje fundamental para a integração do território brasileiro, a 

relevância e a riqueza cultural dessa região estão, sobretudo, na vivência desses povos e em 

sua interação com o ambiente natural. Os povos sanfranciscanos estabelecem uma relação 

íntima com o rio, fazendo dele um elemento fundamental para a constituição de suas 

identidades, fazem de suas águas estrada (IEPHA, 2015; 2016).    

O São Francisco é o registro vivo do processo de colonização e progresso do Brasil; 

apresenta marcas e símbolos da identidade nacional, etnias, cultura, recursos, importância 

ambiental e recursos. Apresenta até hoje importância para estratégias sociais, culturais e 

econômicas. A tabela 9 mostra alguns dos patrimônios tombados ou inventariados ao longo 

desse rio, em diversos âmbitos e escalas, com ênfase nos que estão relacionados diretamente 

ao curso d’água e seu entorno. Os inventários e o reconhecimento dos elementos com valor 

patrimonial é a base para o contexto social, cultural, econômico, religioso, mítico e vivencial 

do rio, ou seja, um geopatrimônio fluvial. Os elementos foram compilados das obras 

consultadas anteriormente citadas e estão divididas com por categorias (Tabela 9). 

Tabela 9 - Alguns patrimônios tombados ou inventariados ao longo do rio São Francisco. 
 

Patrimônio 
Cultural/Cultural 

Imaterial 

Festas, Festejos 
e Ritos 

Religiosos 

Patrimônio 
Histórico 

Patrimônio 
Natural 

Patrimônio 
Econômico 

Patrimônio 
Arqueológico 

Benzedor 
Cavalhada de 

Brejo do 
Amparo 

Igrejas: Nossa 
Senhora do 

Patrocínio; das 
Dores; da Abadia; 

do Rosário; das 
Mercês; da Piedade; 

Matriz da 
Conceição; Capela 

de São José 

Fósseis 
Usina 

Hidrelétrica 
Cajuru 

Gruta dos 
Milagres. 

Província Cárstica 
de Arcos-Pains-

Doresópolis, MG 

Memorial 
Manuelzão e Festa 

de Manuelzão 

Mulheres do 
Candeal 

Casas e Casarões Cachoeiras 
Usina 

Hidrelétrica 
Gafanhoto 

Centro de 
Educação 

Ambiental e 
Núcleo 

Museológico da 
Reserva de 
Corumbá 
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Cânticos religiosos 
Folia de Reis. 
São Francisco 

Estação Ferroviária. 
Buritizeiro; Estação 

Ferroviária de 
Garças de Minas 

Praias de 
Água Doce 
Pirapora e 
Januária 

Usina 
Hidrelétrica 
Pandeiros 

Material 
arqueológico 
encontrado na 

região de Abaeté, 
MG 

Casos de 
banditismo no 

sertão 

Dança de São 
Gonçalo. 
Várzea da 
Palma e 

Buritizeiro 

Prédio da Escola 
Estadual Francisco 

Campos – Praça 
Professor Waldemar 
de Almeida Barbosa 

(Praça Cívica). 

Parques e 
áreas de 

preservação 

Usina 
Hidrelétrica 

Paraúna 

Cemitério da 
Caixa d’Água – 

Buritizeiro 

Pesca artesanal. 
Pirapora e 
Buritizeiro 

Festa do Boi. 
São Francisco; 

Boi de Reis 

Imagem de Nossa 
Senhora da Piedade 

com Jesus Cristo 

Exemplares 
raros de 

fauna e flora 

Usina 
Hidrelétrica 
Queimado 

Abrigo do Janelão 
– Parque Nacional 

Cavernas do 
Peruaçu – 

Januária, MG 

Lendas Caboclo 
D’água; Mãe 
D’água; da 
Carranca 

Congado 
Casa da Memória 
do Vale do São 

Francisco 

Lagoas 
Marginais 

Usina 
Hidrelétrica 

Rio das 
Pedras 

- 

Mito da Onça 
Cantigas de 

Roda 

Centro de Educação 
Integrada do Vale 
do São Francisco 

Ilhas 

Usina 
Hidrelétrica 

Salto do 
Paraopeba 

- 

Expressões 
artísticas 

Folguedos 
Ponte Marechal 

Hermes 
Uso das 

Água 

Usina 
Hidrelétrica 
Três Marias 

- 

Indígenas Reza da Chuva 
Vapor Benjamin 

Guimarães 
- - - 

Vestígios 
Arqueológicos 

Ritos Indígenas 
Casario antigo nas 
proximidades do 
porto de Pirapora 

- - - 

Produtos Típicos 
(artesanato, 

manteiga de garrafa, 
queijo, carne de sol, 

rapadura, doces e 
quitandas) 

Festa do carro 
de boi 

Cemitério antigo - - - 

Ribeirinhos 
Terço dos 
Homens 

Ruínas da Igreja 
Bom Jesus de 

Matozinhos (Igreja 
de Pedra) 

- - - 

Barqueiros 
Festa do Divino 
Espírito Santo 

Ruínas da Igreja de 
Nossa Senhora do 

Bom Sucesso e 
Almas. 

- - - 

Fonte: Expedição Engenheiro Halfeld (2002); Santos (2003); Iphan (2010, 2012); Comitê da 

Bacia Hidrográfica do São Francisco (2015); Iepha (2015; 2016) 

A ocupação no entorno do Rio São Francisco e o uso das suas águas é secular e deixou 

signos na paisagem e nos costumes do povo. A porção do Alto e Médio São Francisco, porção 

que abrange o estado de Minas Gerais, apresenta no seu processo de ocupação marcas de 

movimentos migratórios do período pré-histórico, ocupação indígena, expedições 

portuguesas, bandeirantes, formação de povoados, até a configuração atual das cidades 

(IEPHA, 2015). 
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Os registros marcam tanto a modificação das paisagens quando na estrutura do próprio 

rio. Os vestígios arqueológicos encontrados ao longo da bacia datam de aproximadamente 12 

mil anos e estão localizados no Norte de Minas, principalmente nas cidades de Itacarambi, 

Januária e São João das Missões, localizadas no Vale do Peruaçu. Tais indícios (restos 

alimentares, instrumentos, pinturas rupestres, fósseis) apontam que, desde aquela época, a 

fertilidade do Rio São Francisco contribuiu para o assentamento das diferentes populações 

que ocuparam suas margens (IEPHA, 2015). 

O Rio São Francisco por natureza é um rio cultural e histórico. Desde a nascente até a 

foz o rio banha cidades, povos, culturas e ritos, atravessam geologias e relevos diversos, suas 

riquezas estão marcadas do leito as margens. Reconhecer o geopatrimônio fluvial ao longo do 

São Francisco é reconhecer o próprio rio, na sua essência e nas suas funções fundamentais 

ambientais e culturais. 
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CAPÍTULO 5 

POTENCIALIDADES OCORRÊNCIA DE QUEDAS D’ÁGUA  

5.1. QUEDAS D’ÁGUA: ELEMENTOS ESPECIAIS DA GEODIVERSIDADE 

FLUVIAL6 

As cachoeiras, ou quedas d’água, se definem como secções íngremes no perfil 

longitudinal de um curso de água, marcados por mudanças abruptas do perfil do canal em um 

curto trecho, também denominado ruptura de declive (CHRISTOFOLETTI, 1980; GOUDIE, 

2004). A disposição espacial das quedas d’água é um indicador importante para interpretação 

da incisão da rede fluvial e da evolução das paisagens dissecadas pela erosão fluvial 

(PHILLIPS et al., 2010). Nesse sentido, a análise sobre a distribuição das rupturas de declive 

nos cursos d’água constitui uma tarefa fundamental nos estudos relacionados à evolução da 

paisagem, sendo um método essencial nos estudos de geomorfologia fluvial (SCHUMM et 

al., 2002). 

A ruptura de relevo é um dos registros mais claros na superfície e pode ser caracterizada 

por notáveis anomalias de drenagem (nesse caso traduzidas por quedas d’água ou cachoeiras). 

Estas anomalias apresentam diferentes volumes, fluxo de água e energia, o que se traduz no 

desenvolvimento de paisagens ímpares (SALAMUNI et al., 2013). 

As cachoeiras são elementos da geodiversidade podendo apresentar, juntamente com 

seu entorno, valores de ordem científica, ambiental, estética, econômica, cultural, religiosa e 

turística. Todos esses valores estão associados aos serviços da geodiversidade e podem 

compor o patrimônio fluvial de uma determinada região (PIEKARZ, 2011; SALAMUNI et 

al., 2013; OLIVEIRA et al., 2017). As quedas d’água, podem ser consideradas ícones do 

patrimônio fluvial, e, juntamente com outros elementos da geodiversidade a ela associados 

possibilitam uma abordagem multidisciplinar e integrada dos elementos naturais. (BRILHA, 

2005, 2015; DELPHIM, 2013; GRAY, 2004, 2013; KOZLOWSKI, 2004; NASCIMENTO et 

al, 2008; SCHOBBENHAUS, et al., 2002; WINGE et al., 2009, 2013). No entanto, os 

estudos de inventários, caracterização e classificação bem como medidas leis especificas de 

proteção são incipientes nesses ambientes (OLIVEIRA et al., 2017).  

O estado de Minas Gerais se destaca por grande diversidade e complexidade de formas 

de relevo e litotipos, resultando em ambientes fluviais que podem constituir verdadeiros 

 
6 Capítulo formatado para submissão em periódico. 
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patrimônios como é o caso da região da Serra do Cipó que apresenta aptidão natural para o 

turismo (GONTIJO, 2003; 2008; OLIVEIRA, 2016). Apesar de Minas Gerais e da Serra do 

Cipó serem nacionalmente conhecidas pela quantidade e pela beleza de suas quedas d’água, 

não existe um inventário ou levantamento oficial desses elementos. Necessário se faz 

incorporar avaliações e inventários que abarquem os valores da geodiversidade relacionados 

aos rios. A análise conjunta desses valores pode proporcionar uma visão mais integradora das 

condições dos rios como elementos naturais, históricos e sociais (RODRIGUES et al., 2010). 

O ato de inventariar é o primeiro passo para valorar os itens que compõem um 

determinado patrimônio, o termo é empregado no sentido de relacionar, contabilizar, 

descrever, enumerar minuciosamente, proceder a levantamentos individualizados e completos, 

achar e descobrir (RUCHKYS et al., 2019). A partir do inventário, o tratamento das quedas 

d’água, do ponto de vista patrimonial, pode contribuir para os estudos e pesquisas 

geomorfológicas e geológicas, planejamento e gestão de bacias hidrográficas e territoriais, 

valorização de produções culturais das comunidades que vivem em seu entorno, fomentando a 

prática do turismo e contribuindo para sua conservação.  

O esforço para o inventário consiste na identificação e registro dos bens naturais e 

culturais, por meio de pesquisa, levantamento e trabalho de campo, realizado por especialistas 

de diversas áreas, a partir das características de determinado bem, adotando critérios técnicos 

objetivos e fundamentados de diferentes ordens (MIRANDA, 2018). No que tange as quedas 

d’água, o esforço para o inventário está muito ligado a expedições de campo e ao acesso aos 

locais de ocorrência. 

Para diminuir o esforço de campo, o mapeamento e a modelagem são ferramentas 

fundamentais para subsidiar os inventários, pois fornecem dimensões informacionais, 

analíticas e visuais completamente novas (ZWOLINSKI et al., 2018). A modelagem pode 

auxiliar na identificação de áreas com maior potencialidade para ocorrência de quedas d´água 

reduzindo o tempo de inventariação. O processo de inventariação proposto por Brilha (2015) 

prevê diferentes escalas de análise, sendo possível o inventário local e regional da 

geodiversidade. Áreas pequenas possibilitam trabalhos de campo sistemáticos e de menor 

custo em toda área, já áreas com grande extensão requer outras estratégias para averiguação e 

validação dos locais de interesse, como campos estratégicos e direcionados aos locais somente 

de interesse para geodiversidade (BRILHA, 2015). Assim o esforço e custo o de campo 

podem ser reduzidos.  
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CHRISTOFOLETTI (1999) destaca que os modelos são representações simplificadas da 

realidade, contribuindo para análises dentro das geociências. Exemplo de seu uso aplicado ao 

patrimônio natural é o mapa de potencialidade de cavidades naturais desenvolvido pelo 

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – CECAV. Este mapa surgiu com 

intuito de ajudar no inventário e, posteriormente, auxiliar no manejo e preservação das 

cavidades (JANSEN et al., 2012).  

No caso dos ambientes fluviais, a modelagem é um recurso para pesquisas acadêmicas, 

órgãos ambientais e estudos ambientais que utilizam o geoprocessamento para apoiar seus 

trabalhos, sendo um método de espacializar e de projetar mudanças no relevo, de território, 

rede fluvial, índice de Hack, rugosidade do relevo, análise morfométrica e outros estudos 

(FONSECA, 2010; FONSECA e AUGUSTIM, 2011; OLLERO, 2017; PEREIRA, 2013; 

SAMPAIO, 2008, 2014; SORDI et al., 2018).  

O objetivo do capítulo é apresentar um método que, por meio da análise integrada de 

variáveis (Índice de Hack, Índice de Rugosidade do Relevo e Densidade de Estruturas 

Geológicas), indique áreas com potenciais de ocorrência de quedas d’água, na Bacia do Rio 

Cipó, segmento do Rio Cipó, trecho caracterizado como rio de preservação permanente pela 

Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004. 

O método apresentado foi adaptado de Uchoa (2019) e se propõe a ser uma categoria de 

análise para estudos de geomorfologia, geodiversidade e geoconservação, contribuindo para 

os inventários de quedas d’água, licenciamentos ambientais, ordenamento do território e 

avaliação do patrimônio fluvial, além de subsidiar uma visão integrada da geodiversidade.  

5.2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Materiais 

O mapa de potencialidade de quedas d’água foi gerado a partir dos limites das 

ottobacias (IGAM, 2012) do Rio Cipó, na escala de 1: 50.000, dados de altitude e declividade, 

rede de drenagem e estruturas geológicas. Os processamentos foram executados no Sistema 

de Informação Geográfica (SIG) ArcMap 10.4. 

As imagens que trazem os dados de altitude da superfície são da Missão Shuttle Radar 

Topography (SRTM), e foram baixadas no portal Earthexplorer7 (USGS, 2019). Para cobrir a 

área de estudo foram utilizadas três cenas de resolução espacial de 1-Arc-Segundo 

 
7Portal EarthExplorer: < https://earthexplorer.usgs.gov/> acesso em, 10-11-2019. 
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(aproximadamente 30 metros). A rede de drenagem (IGAM, 2012) está corrigida com base na 

metodologia Otto Pfafstetter (1989) e possui escala de 1:50.000.  

A base de estruturas geológicas foi utilizada, em escala de 1:50.000 disponibilizadas 

pelo Programa de Mapeamento Geológico (CODEMIG, 2014) e pelo Projeto GEO do Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM, 2017). 

Além disso, foram geocodificadas 45 quedas d’água da área de estudo com o uso de 

dados secundários: Wikloc, Google Earth, Cachoeiras da Estrada Real e dados de 

hidroelétricas e pequenas centrais hidroelétricas do Instituto Prístino.  

As bases foram processadas para que fossem geradas as variáveis necessárias para 

obtenção do potencial de ocorrência de quedas d’água. As etapas principais da metodologia 

foram:  

 Aquisição e tratamento das bases; 

 Cálculo das variáveis do Índices de Hack, Concentração da Rugosidade (ICR) 

e Densidade de Estruturas geológicas;  

 Álgebra de Mapas e Normalização dos dados; 

 Validação do método com dados geocodificados. 

Índice de Concentração da Rugosidade (ICR)  

O cálculo do Índice de Rugosidade (ICR) foi adaptado de Sampaio et al. (2008 e 2014). 

Foi calculada a declividade da bacia do Rio Cipó e gerado um mapa de declividade em 

porcentagem; posteriormente a superfície da declividade foi convertida em pontos e, na etapa 

final, os pontos foram interpolados com uso do interpolador Iverse Distance Weight (IDW). 

Este interpolador foi utilizado em todas as variáveis, pois as características que interferem na 

ocorrência das quedas d’água não possuem distância ou intervalo definido dos eventos, a 

comparação com o vizinho mais próximo é uma medida oportuna para a análise em questão. 

O IDW antevê um valor para um dado local baseando-se nos valores amostrados na sua 

vizinhança, os valores próximos possuem maior peso do que os valores mais distantes, cada 

ponto possui uma influência no novo ponto, que diminui na medida em que a distância 

aumenta (JACOB E YOUNG, 2006). O interpolador IDW tem características tanto 

suavizantes quanto exatas, com rápida velocidade de processamento e que não afere valores 
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do ponto vizinho amostrado maiores ou menores que os quantitativos máximos e mínimos dos 

dados informados (LANDIN, 2000).  

 

Índice de Hack  

O índice de Hack calculado nesse trabalho leva em consideração a hierarquia dos canais 

fluviais, o que permite observar a energia relacionada aos canais de primeira e segunda 

ordem, processos de cabeceira, e a sensibilidade geomorfológica do trecho analisado, como já 

demonstrado por Fonseca (2010) e Fonseca & Augustin (2011).  

A perspectiva geomorfológica de evolução de cabeceiras de drenagem do índice de 

Hack corrobora a identificação de quedas d’água em canais de ordens baixas (1 ou 2), pois 

são os canais que concentram os maiores índices de energia (HACK, 1973; FONSECA, 

2010).   

O índice foi gerado com a base da rede de drenagem, calculando os parâmetros de 

amplitude altimétrica, comprimento de cada canal hierarquizado e o logaritmo natural dos 

seus respectivos comprimentos.  

Densidade de Estruturas  

A densidade de estruturas geológicas rúpteis (fraturas e falhas) foi calculada a partir de 

densidade simples, onde os traços estruturais que se enquadram na área objeto da pesquisa são 

somados e depois divididos pelo tamanho da área de pesquisa para obter o valor de densidade 

de cada célula (ESRI, 2011).  

O cálculo de densidade de estruturas está diretamente ligado às variáveis anteriores, 

pois tanto a declividade quanto a rede de drenagem podem estar relacionadas ao controle 

estrutural da área estudada. Áreas com maior adensamento de estruturas geológicas podem 

indicar um maior potencial de ocorrência de quedas d’água. 

As variáveis produzidas, ICR, Índice de Hack e Densidade de Estruturas, tiveram seus 

índices normalizados, uma vez que estes são dados em escalas diferentes, por meio da 

equação abaixo: 

 

Onde: 
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N é o valor da normalização dos critérios; 

 V é o valor do Pixel; 

Vmin é o menor valor encontrado na extensão total do raster; 

Vmax é o menor valor do raster. 

Álgebra de Mapas  

Os valores calculados e normalizados para cada uma das variáveis (ICR, Índice de Hack 

e Densidade de Estruturas) foram somados. Para isso foi utilizada a técnica de análise 

multicritério (MOURA, 2005). Neste caso as variáveis receberam pesos iguais, por meio da 

seguinte equação:  

 

Onde: 

 N é o número de variáveis (parâmetros morfométricos utilizados); 

 W representa o peso a atribuído (peso 1) 

Validação  

A validação dos resultados foi realizada a partir do cruzamento do resultado da análise 

multicritério (ou álgebra de mapas) (Potencial de Ocorrência de Quedas D´água) e as 

cachoeiras geocodificadas na bacia do Rio Cipó (45 quedas d’água). A localização das 

cachoeiras foi cruzada com as cinco classes de Potencial de Quedas d’água definidas com esta 

metodologia. 

5.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Variáveis 

Segundo Etchebehere et al., (2004), os cursos d’água são os elementos mais sensíveis às 

mudanças tectônicas, respondendo de imediato aos processos de deformação. Por esse 

motivo, os rios são elementos úteis e indispensáveis em estudos na geomorfologia fluvial e na 

evolução do relevo. O perfil longitudinal dos canais fluviais pode ser analisado por meio de 

diferentes índices morfométricos, que permitem avaliar deformações estruturais e litológicas. 

Um desses é o Índice de Hack, calculado a partir da hierarquia dos canais, que se mostra mais 

fidedigno a sensibilidade geomorfológica da área que o método Hack tradicional (FONSECA, 
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2010). A Figura 26 mostra os canais classificados de acordo com sua energia na bacia do Rio 

Cipó.  

 

Figura 26 - Índice de Hack na Bacia do Rio Cipó. 
 

O ICR local permite dividir diferentes áreas em unidades com distintos padrões 

morfométricos de dissecação e recorrência da declividade (SAMPAIO, 2014). O Índice de 

Rugosidade (ICR) colabora com o entendimento do relevo da área de estudo, fortalece a 

percepção dos padrões de distribuição espacial da declividade proporcionando subsídio para o 

entendimento dos critérios geomorfológicos da área com características mais propensas a 

ocorrer quedas d’água (Figura 27). A figura 18 também apresenta o resultado do Índice de 

Hack na área estudada, demostrando as áreas com maior energia. 
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A densidade de estruturas conjugada com as variáveis anteriores foi capaz de refinar 

ainda mais o dado e fornecer com mais objetividade áreas mais propicias de acordo com suas 

características morfológicas e hidrográficas de ocorrer quedas, pois as estruturas condicionam 

a rede de drenagem e muitas dessas rupturas de relevo podem originar quedas d’água. 

 

Figura 27 - Variáveis normalizadas do ICR, Índice de Hack e Densidade de Estruturas, 
respectivamente. 

 

Potencial de Ocorrência de Quedas d’água  

O potencial de ocorrência de quedas d’água (Figura 28) é o resultado do somatório das 

três variáveis calculadas e normalizadas. Este resultado é representado em um mapa final com 

cinco classes: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. As classes representam não o 

ponto exato de ocorrência das quedas, mas áreas com potencial de ocorrência das mesmas 

(Figura 28). As quedas d’água geocodificadas presentes no mapa tem o objetivo de validar a 

metodologia.  
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Figura 28 - Mapa Final do Potencial de Ocorrência de Quedas d’água na Bacia do Rio Cipó e as 
Quedas geocodificadas na área de estudo. 

 

O resultado do Potencial de Ocorrência de Quedas D’água na Bacia do Rio Cipó foi 

confrontado com as 45 quedas amostradas na área de estudo, a fim de verificar e validar a 

eficácia do índice calculado. Os resultados estão dispostos no gráfico a seguir, onde 69% das 

quedas amostradas estão nas classes muito alta e alta, 13% na classe média, as classes muito 

baixas e baixas representam 18% da amostra (Figura 29). A porcentagem nas classes baixas e 
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muito baixas se dá pela escala dos dados utilizados, comprometendo o detalhamento nessas 

áreas. 

 

Figura 29 - Porcentagem de quedas d’água por classes de potencial de ocorrência. 
 

Os municípios que abrangem a bacia são Baldim, Congonhas do Norte, Jaboticatubas, 

Presidente Juscelino, Santana de Pirapama e Santana do Riacho, as características geológicas, 

geomorfológicas, ambientais e culturais destes municípios são singulares e complexas no 

contexto do Espinhaço Meridional. Diante das características, dos dados e das bases 

cartográficas e das 45 quedas geocodificadas na bacia do Rio Cipó, os municípios de Santana 

do Pirapama (23 quedas), Santana do Riacho (12 quedas), Jaboticatubas (7 quedas) e 

Congonhas do Norte (3 quedas) são os municípios com maior potencial de ocorrência de 

quedas d’água na bacia do Cipó. Os números das quedas geocodificadas nos municípios de 

maior potencial reforçam e confirmam o resultado. 

As quedas d’água na área de estudo são bem diversificadas em termos de características 

físicas e cênicas (litologia, altura e largura do poço) (Figura 30). Estas características são 

interligadas e dependem de diversos fatores para ocorrer (por exemplo, energia do rio, 

resistência das rochas à abrasão, estruturas geológicas e tipo de relevo). 

O contexto litológico e estrutural são importantes componentes para ocorrência de 

quedas d’água. Na área estudada as litologias que mais se destacam no potencial de 

ocorrência de quedas d’água são os quartzitos da Formação Córrego do Borges (Supergrupo 

Espinhaço), quartzitos bandados do Grupo Macaúbas, quartzitos brancos da Formação Galho 

do Miguel (Supergrupo Espinhaço), soleiras e diques máficos e os calcarenitos da Formação 
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Sete Lagoas no Grupo Bambuí (Supergrupo São Francisco) (Figura 31). A maioria das 

ocorrências está inserida no Supergrupo Espinhaço, unidade geológica com maior valor para o 

índice de Hack, ICR e densidade de estruturas, como constatado também por Fonseca (2010). 

A ocorrência de queda d’água nas rochas da Formação Sete Lagoas se dá principalmente no 

contato tectônico com os quartzitos micáceos e puros do Grupo Macaúbas. 

 

 

Figura 30 - Diversidade de quedas d’água na Serra do Cipó 
 (a) Cachoeira do Rio Preto; (b) Cachoeira do Tombador; (c) Cachoeira Grande; (d) Cachoeira 

da Farofa; (e) Cachoeira do Abismo; (f) Cachoeira do Gavião; (g) Cachoeira Bicame; (h) 
Cachoeira do Boqueirão; (i) 
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Figura 31 - Unidades geológicas Bacia do Rio Cipó. 
 

Embora a área de estudo possua uma importância ambiental ímpar, tanto em relação a 

biodiversidade (endemismo) como a geodiversidade (paisagens e relevo), existem poucas 

áreas protegidas por lei: dez unidades de conservação, sendo duas de proteção integral (Figura 

32). A maior parte das áreas protegidas está nas porções sul e leste da bacia do Rio Cipó, que 

englobam grandes áreas, havendo sobreposições entre algumas elas (BIODIVERSITAS, 

2005). 

As unidades de conservação que apresentam maior potencial de ocorrência de quedas 

d’água na área de estudo são a APA Morro da Pedreira, RPPN Brumas do Espinhaço, Parque 

Nacional da Serra do Cipó e APA Municipal da Serra Talhada (Figura 32). Essas unidades 
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coincidem principalmente com o lineamento da Cordilheira do Espinhaço, região onde se 

encontram os campos rupestres e a maioria das espécies endêmicas. Apesar da quantidade de 

unidades de conservação, a maioria são unidades de uso sustentável, dificultando o 

monitoramento e os usos nessas áreas. A APA Morro da Pedreira possui patrimônio 

espeleológico, arqueológico e fluvial, valores importantes no âmbito cientifico, cultural e 

ambiental sem nenhum controle de visitação e uso (ICMBIO, 2009) 

 

 

Figura 32 - Unidades de Conservação na Bacia do Rio Cipó. 
 

As quedas d’água são os elementos da geodiversidade fluvial com maior número de 

visitação em unidades de conservação ou propriedades privadas, porém o turismo feito de 
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forma descontrolada ameaça esses ambientes, bem como empreendimentos que suprimem as 

quedas ou as polui. As unidades de conservação possuem características que devem ser 

preservadas, o uso e visitação devem apresentar estudo de capacidade carga para reduzir o 

impacto e a sobrecarga no ambiente e o geopatrimônio. 

A aplicação do método se mostrou eficaz e os resultados puderam ser comprovados por 

meio da comparação do mapa de potencial de quedas d´água gerado com pontos das quedas 

d’água mapeadas e levantadas na Bacia do Rio Cipó. Áreas classificadas como de muito alto e 

alto potencial para ocorrência coincidiram com a localização de quedas dá água conhecidas.  

Este método pode ser aplicado para outras regiões do Brasil, de modo a contribuir, de forma 

inicial com a identificação de possíveis locais de ocorrência de quedas d`água, já que não 

existem inventários consistentes no país relacionados ao tema. 

O Índice de Hack auxilia na proposta do mapa de potencialidade de quedas d’água, 

principalmente quando aplicado por meio de hierarquia de canais, ou seja, o índice é aplicado 

em canais de mesma ordem, possibilitando maior sensibilidade geomorfológica e energética 

de cada canal. A partir do reconhecimento das anomalias ao longo do curso d’água 

juntamente com as variáveis: índice de rugosidade, densidade de estruturas e quedas d’água- 

foi possível obter mapas que indicam áreas com maior propensão de ter quedas. 

Considerando a importância e o aumento dos trabalhos relacionados ao patrimônio 

fluvial, sites, aplicativos e estudos para a divulgação e localização das cachoeiras, bem como 

estudos para licenciamento e geração de energia, pesquisas e modelagem da geodiversidade e 

geomorfologia, se faz necessário à replicação e adaptação da metodologia em escalas mais 

detalhadas, de forma a aumentar a precisão dos resultados nas áreas analisadas. Contudo, é 

sabido que a escala das bases cartográficas em algumas partes do território brasileiro é 

pequena, o que pode dificultar trabalhos de maior detalhe.  

Em todo mundo as pesquisas e instituições interessadas no entendimento, conservação e 

uso das quedas d’água vêm aumentando. O conhecimento e a percepção sobre o patrimônio 

local é ferramenta importante para gestão, conservação e desenvolvimento de um território. A 

utilização da tecnologia para apoiar sobre o conhecimento do território e da paisagem é 

importante, mas não descarta a análise em campo para validação do método. 

O método mostrou-se satisfatório e com grande aproximação da realidade no contexto 

da Bacia do Rio Cipó e suas características geológicas, geomorfológicas e da geodiversidade.
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CAPÍTULO 6 

PROPOSIÇÃO DE CRITÉRIOS E CLASSIFICAÇÃO DO 
GEOPATRIMÔNIO FLUVIAL  

Classificar os elementos patrimoniais dos sistemas fluviais é uma tarefa de esforços 

múltiplos, tendo em vista a importância e complexidade desses ambientes.  Nem só os fatores 

relacionados à qualidade das águas, biota aquática e geomorfologia fluvial são fundamentais, 

tudo que pertence ao rio, seu entorno, os processos relacionados, transformações e usos são 

análises importantes. A formulação de protocolos e metodologias de avaliação integrada dos 

segmentos fluviais pode ser um caminho para compreensão sistematizada dos ambientes 

fluviais, os critérios precisam compreender os elementos e as interações da calha do rio 

(regime, geologia, geomorfologia, beleza cênica, integridade do curso d’água), as 

características da água (qualidade, balneabilidade, fauna e flora), as características do entorno 

(componentes físicos e biológicos, paisagísticos, cênicos e integridade das margens) e as 

questões socioculturais (usos, conservação, interação, culturas, gestão e serviços).  

 

6.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Com o intuito de elaborar critérios que viabilizem a caracterização e classificação do 

geopatrimônio fluvial, foram selecionados primeiramente os valores da geodiversidade 

presentes nos sistemas fluviais, sendo seguidas as seguintes etapas (Figura 33).  
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Figura 33 - Fluxograma das etapas da pesquisa. 
 

 

6.1.1 – Levantamentos de Critérios para o Protocolo de Classificação do Geopatrimônio 
fluvial 
 

A formulação do protocolo para classificação do geopatrimônio fluvial foi baseada em 

critérios pertencentes a outros protocolos e inventários do patrimônio geológico, 

geomorfológico, hidrológico; espeleológico, ambiental (balneabilidade e sanitário) e outros 

(Tabela 10). O processo de formulação foi realizado em gabinete, levantando critérios e 

parâmetros relacionados à proposta de avaliar os sistemas fluviais de acordo com uma visão 

integrada e holística. Os protocolos e inventários utilizados para o embasamento dos critérios 

do presente protocolo são de autores e projetos nacionais e internacionais, sistematizados na 

tabela 10. 
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Tabela 10 - Síntese dos projetos e protocolos consultados e os principais critérios e valores 
utilizados para inventariação e classificação do geopatrimônio. 

 

AUTORES OBJETO DE ESTUDO 
CRITÉRIOS; VALORES; 

ESTRATÉGIAS; 
CARACTERÍSTICAS AVALIADAS 

Alexandrowicz e Kozlowski, 
1999 

Sítios da Geodiversidade Valor Intrínseco; Potencialidade de uso; 
Necessidade de Proteção 

Brilha, 2005, 2016 Patrimônio Geológico Valor Intrínseco; Potencialidade de uso; 
Necessidade de Proteção; Valor 
Científico; Valor Turístico; Valor 
Educativo 

Bruschi e Cedrero, 2005, 
2009, 2011 

Locais de Interesse 
Geomorfológico 

Estado de Conservação; Condições de 
Observação; Relacionamento com 
Aspecto Humano 

 
CHRS, 1984, 2018 
 

Cursos d’água Aspectos Físicos, Ecológicos, Culturais, 
Econômicos e Turísticos  

Castro et al., 2005. 
Ferreira et al., 2017. 
 

Tipificação dos Rios de Minas 
Gerais 

Aspectos Bióticos; Abióticos 

Coratza e Giusti, 2005; 
 

Locais de Interesse 
Geomorfológico 

Valores Científico; Educativo; Adicional; 
Raridade; Estado de Conservação 

Díaz-Martínez e Díez-
Herrero, 2011 
 

Patrimônio Geológico Elementos Biológicos; Culturais 

Erhartic, 2010 
 

Patrimônio Geomorfológico Valores Científico; Estético; Social; 
Cultural; Econômico 

Fassoulas et al., 2012 Geopatrimônio  Valores Científico; Estético; Cultural; 
Econômico 

Fuertes-Gutiérrez e 
Fernández-Martíınez, 2010 
 

Inventário Geossítio Fragilidade; Vulnerabilidade; Resistência 
a Pressão 

García-Cortés e Carcavilla 
Urquí, 2009; 

Patrimônio Geológico Valores Científicos, Didáticos, 
Turísticos; Recreativos; Ameaças; 
Fragilidades 

Grandgirard, 1995, 1996, 
1999 
 

Locais de Interesse 
Geomorfológico 

Valor Científico 

Gray, 2004, 2013 Geodiversidade Valores Geodiversidade; Serviços 
Geossistêmicos  

Kozlowski, 2004 
 

Geodiversidade/ 
Geopatrimônio 

Geosferas  

Lopes, 2012; 2017 
 

Protocolo de inspeção sanitária 
e ambiental 

Parâmetros Sanitários; Ambientais; 
Balneabilidade 

Martins, 2012 
 

Protocolo Monitoramento de 
Balneabilidade 

Parâmetros Balneabilidade 

Marrero, 2016 
 

Patrimônio Fluvial Valores Culturais; Educativos; Estéticos 

MMA, 2009 
 

Relevância de Cavidades 
Naturais – Patrimônio 

Espeleológico  

Parâmetros Científicos; Físicos; 
Ecológicos; Culturais; Econômicos   
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Oliveira, 2016; Oliveira et al., 
2017 
 

Relevância de Quedas d’água Valores Científicos; Culturais; 
Ambientais; Turísticos 

Ollero et al., 2011; Ollero, 
2017 
 

Patrimônio Geomorfológico/ 
Fluvial 

Geomorfologia Fluvial; Parâmetros dos 
Sistemas Fluviais 

Ortega e Durán, 2010 
 
 

Patrimônio Geológico Geomorfologia Fluvial 

Panizza, 1999, 2001; Panizza 
et al., 1995 

Patrimônio Geomorfológico Valor Científico  

Pereira, 2006; 
Pereira e Pereira, 2010 
 

Patrimônio Geomorfológico Valores Científico, Cultural; Estético; 
Ecológico; Uso; Proteção 

Progeo, 1992 
 

Inventário do Patrimônio 
Geológico  

Aspectos Geológicos 

Pralong e Reynard, 2005 
 

Locais de Interesse 
Geomorfológico 

Valores Turístico; Exploração 

Ramos-Pereira et al., 2019 
 

Geodiversidade Hidrológica Aspectos Hidrológicos; Fluviais; 
Organização Territorial  

Restrepo, 2004 Locais de Interesse de 
Geoformas 

Valores Científico; Educativo; 
Paisagístico  

Reynard et al., 2007; 
Reynard, 2009 
 

Patrimônio Geomorfológico Valores Científico; Educativo; Religioso; 
Social; Cultural; Econômico  

Rivas et al., 1997 
 

Locais de Interesse 
Geomorfológico 

Valor do local de interesse; Estado de 
Conservação; Qualidade Intrínseca; Uso 
Potencial 

Rodrigues, 2019 
 

Patrimônio Hidrológico Aspectos das Águas e Processos 
Continentais e Oceânicas 

Santos, 2017 
 

Patrimônio Espeleológico Valores Educacionais; Turísticos  

Sellier, 2016 
 

Locais de Interesse 
Geomorfológico 

Valores Científico; Educacional  

Serrano e González-Trueba, 
2005 
 

Locais de Interesse 
Geomorfológico 

Valores Científico. Adicional; Cultural; 
Uso; Gestão 

Serrano e Ruiz-Flaño, 2007 
 

Avaliação da Geodiversidade Diversidade Natural: Topografia; 
Geologia; Geomorfologia; Hidrologia; 
Solo 

Simić, 2009, 2011 
 

Patrimônio Hidrológico Características Ambientais; Patrimoniais 
Água Oceânica e Continental 

Wimbledon et al., 1995, 1999 Inventário Patrimônio 
Geológico  

Estruturas Geológicas  

Wimbledon, 2011 
 

Patrimônio Geológico Estratégia de Geoconservação 

 

Para cada protocolo que embasou o protocolo final foi feito um trabalho minucioso de 

análise dos critérios existentes e sua possível aplicação e contribuição para avaliação nos 

ambientes fluviais. A partir da sistematização dos critérios e parâmetros contidos nos 

protocolos (Tabela 10) foi possível elaborar outros critérios ou adequar parâmetros existentes 
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na análise dos sistemas fluviais, no entanto nenhum critério foi integralmente reproduzido dos 

protocolos consultados. Vale destacar que os protocolos consultados serviram de referência 

para a elaboração de um protocolo voltado para análise dos cursos d’água.  

Os critérios e os valores abordados são de ordem física (geomorfologia e geologia), 

ambiental, cultural, turística, paisagística, didática e científica - buscando compreender os 

componentes dos sistemas fluviais e seus valores primordiais, além de considerar suas 

relações naturais e sociais. A seleção buscou a interdisciplinaridade das abordagens para 

abranger o máximo de elementos da diversidade fluvial. 

6.1.2 – Composição do Protocolo de Classificação do Geopatrimônio fluvial 
 

Após criação dos critérios e parâmetros para avaliação dos segmentos fluviais foi 

elaborado o protocolo, composto por duas partes: um protocolo principal e um protocolo 

secundário.  O protocolo principal é constituído por 21 critérios sistematizados em 7 valores 

da geodiversidade. O protocolo secundário tem 7 critérios para avaliação do estado de 

conservação do segmento fluvial. Os valores abordados no protocolo são: científico, 

ambiental, cultural, estético, educativo, turístico e econômico, além da avaliação do estado de 

conservação do segmento fluvial, que analisa a condição atual do segmento. Para cada um dos 

valores e do estado de conservação existe um conjunto de critérios a serem avaliados em 

gabinete e em campo. Os critérios que compõe o protocolo são os seguintes: 

Critérios do Protocolo Principal 

1. Estrutura geológica de interesse científico (leito ou entorno) 

2. Presença de quedas d’água no segmento* 

3. Características da geomorfologia fluvial 

4. Domínios Cársticos 

5. Importância científica (produções acadêmicas, técnicas e de órgãos ambientais) 

6. Local de interesse Geológico e/ou paleontológico listados pela SIGEP ou outra fonte 

de dados (leito ou entorno) 

7. Associação com outros elementos naturais (fauna e/ou flora) * 

8. Associação com áreas úmidas (AU’s)  
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9. Intervenções ao longo do leito fluvial  

10. Intervenção antrópica (entorno) 

11. Importância histórico-cultural e arquitetônica *  

12. Presença de sítios de interesse arqueológico e paleontológico (leito ou entorno) 

13. Importância religiosa 

14. Beleza cênica 

15. Transparência da água (Turbidez - NTU) 

16. Importância para educação ambiental 

17. Local de permanência para o visitante 

18. Acessibilidade e infraestrutura 

19. Segurança do visitante - Risco de inundação repentina 

20. Usos atuais 

21. Serviços geossistêmicos, bens e processos 

Critérios do Protocolo do Estado Conservação do Segmento do Rio 

1. Preservação do entorno 

2. Naturalidade do perfil longitudinal 

3. Naturalidade do perfil transversal 

4. Proteção Legal 

5. Estudo de capacidade de carga em áreas com estatuto legal de proteção 

6. Enquadramento dos corpos d’água* 

7. Balneabilidade - E.coli (UFC100/mL) 

* Critérios relevantes para avaliação e classificação do geopatrimônio fluvial, esses critérios fazem o 

ajuste da classificação final do segmento. 
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O protocolo avalia os parâmetros em categorias descritas e pontuadas de 1 a 3 pontos, 

respectivamente, como: 1 (extremo baixo), 2 (médio) e 3 (extremo alto).  A pontuação é 

atribuída de acordo com as medições e observações realizadas em campo e gabinete para cada 

segmento de rio e seu entorno. Além disso, o protocolo de classificação do geopatrimônio 

fluvial tem a intenção de ser um método de fácil compreensão e aplicação, permitindo que 

pesquisadores, técnicos de órgãos ambientais e sociedade possam utilizá-lo. Por esse motivo 

cada parâmetro recebe uma descrição que possibilita o entendimento, avaliação e a pontuação 

em campo. A maior parte dos critérios pode ser medido e avaliado in situ, mas existem alguns 

que necessitam de procedimentos posteriores de análise e gabinete. 

6.1.3 – Teste e Aplicação do Protocolo em Campo  
 

As expedições de campo tiveram como objetivo principal testar e validar os critérios 

componentes do protocolo de classificação do geopatrimônio fluvial. Foram selecionados dois 

trechos da bacia do São Francisco: o trecho 1 é referente ao Rio Cipó e seus afluentes; o 

trecho 2 é referente ao Rio São Francisco (trecho de Três Marias até Barra do Guaicuí). 

Ambos os trechos estão enquadrados na lei de rio de preservação permanente (Lei nº 15.082, 

de 27 de abril de 2004). No entanto, o trecho 2 segmento do São Francisco (trecho Três 

Marias até Barra do Guaicuí) se enquadra também na Lei nº 14.007, de 4 de outubro de 2001, 

que reconhece o Rio São Francisco em Minas Gerais como patrimônio paisagístico, turístico e 

cultural. Os segmentos selecionados para a aplicação do protocolo são estratégicos, pois além 

de testar a exequibilidade do protocolo desenvolvido também podem subsidiar tecnicamente 

as leis citadas, posto que ambas não apresentam pareceres técnicos robustos que justifiquem a 

importância dos trechos de rio. 

A expedição de campo ocorreu de 27 de novembro a 01 de dezembro de 2019. O 

protocolo foi aplicado em treze segmentos na bacia do São Francisco, sendo os segmentos 1, 

2, 3, 4, 5, 6 e 7 ao longo do trecho 1 (Rio Cipó e seus afluentes) e os segmentos 8, 9, 10, 11, 

12 e 13 no trecho 2 (Rio São Francisco - trecho de Três Marias até Barra do Guaicuí). A 

distribuição dos locais de aplicação do protocolo foi principalmente pautada na logística e 

viabilidade de acesso: por esse motivo existem segmentos próximos (Figura 34).  
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Figura 34 - Distribuição dos segmentos de aplicação do protocolo. 
a) Bacia do Rio Cipó. b) Rio São Francisco (Represa de Três Marias até Barra do Guaicuí). 

 

Para aplicação do protocolo foi necessário delimitar uma área mínima de análise para 

cada segmento. A delimitação foi realizada a partir de ajustes de outras metodologias 

(KERSHNER e SNIDER, 1994; FERREIRA et al., 2017; ALVARENGA, 2019). A aplicação 

do protocolo adotou para o perfil longitudinal o campo de visão do observador, a partir do 

ponto de coleta de água, o que permite uma visão geral do leito e das margens, e um padrão 

mínimo de 500 metros transversal a partir de cada margem, estabelecido pela a Lei 12.651 

(BRASIL, 2012) - fixa para as Áreas de Preservação Permanente - APP. A faixa de 500 

metros a partir de cada margem se justifica pela importância dos valores culturais e 

socioculturais no entorno dos cursos d’água, bem como possíveis usos e fontes poluidoras 

(Figura 35). No entanto, em segmentos de rios com larguras superiores a 600 metros e/ou 

extensas planície de inundação, como o trecho analisado do São Francisco, o limite de 500 

metros pode ser extrapolado, pois a área de abrangência do rio é superior ao limite de APP da 

legislação vigente. Em cada estudo e dependendo das características físicas do rio como 
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largura do leito e alcance da planície de inundação, a faixa de delimitação do entorno deve ser 

adaptada, respeitando o limite mínimo proposto.  

 

Figura 35 - Esquemas dos compartimentos fluviais para aplicação do protocolo. 
Fonte: Modificado de Ferreira (2017). 

 

Os padrões são sugeridos como dimensões mínimas de análise. No entanto, 

considerando o acesso ao curso d’água, pontos de visada panorâmicos, bem como a existência 

de bases cartográficas com boa resolução, é possível variar o perfil longitudinal para um 

alcance maior. A proposição da área de aplicação é sugerida também por questões de acesso e 

logística. Caso seja possível a averiguação pelo canal ou segmento sem empecilhos de acesso, 

pode-se aplicá-lo numa medida longitudinal superior ao campo de visada. No caso desta 

pesquisa, a coleta de água foi realizada em um ponto dentro do campo de visada do perfil 

longitudinal. 

 Nesse sentido podemos destacar as principais escalas de análise para aplicação do 

protocolo: 
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 Trecho do rio: maior extensão do rio e representada pelos trechos caracterizados 

pela Lei nº 15.082, de 27 de abril de 2004 e a Lei nº 14.007, de 4 de outubro de 

2001. 

 Segmento do rio: o segmento representa o campo de visada no perfil 

longitudinal e os 500 metros a partir de cada margem desde campo de 

visualização do observador. O segmento representa a extensão do rio observada 

diretamente pelo aplicador, que depende diretamente do acesso, das condições 

de observação e de materiais cartográficos.  

 Ponto de coleta: o ponto representa o local de coleta de água para análise de 

turbidez, o ponto é o local inicial para determinar o campo de visada do perfil 

longitudinal. Cada segmento analisado neste trabalho possui um ponto de coleta, 

mesmo os que permitiram um acesso maior no perfil langitudinal.  

 Vale ressaltar, que em áreas que permitiam melhor acesso (deslocamento ao longo 

das margens do rio, isto é, ampliar o campo de visada), estas dimensões foram extrapoladas, 

tanto em campo quanto nas informações obtidas em gabinete. A depender do acesso ao leito e 

entorno, podem-se fazer observações e avaliações num segmento com maior extensão 

longitudinal e consequentemente abrangendo um perfil maior do curso d’água. 

O preenchimento do protocolo ocorre tanto em gabinete quanto em campo, 

acompanhado pela descrição do local e registro fotográfico. O trabalho de campo é 

imprescindível para levantamento de alguns dos critérios tais como: feições geológicas e 

geomorfológicas, critérios de natureza física do rio, estado de conservação, beleza cênica, 

intervenções, parâmetros da água e diálogo com a população do entorno. A etapa de gabinete 

conta com pesquisa bibliográfica extensa sobre a área, os componentes da natureza, dados e 

bases cartográficas. Essas informações complementam a análise e possibilitam espacializar 

melhor os elementos ao longo do segmento. 

Os dados relacionados aos elementos da biodiversidade, endemismo, espécies em 

extinção tanto da fauna quanto da flora são levantados em dados oficiais de órgãos 

ambientais, produções acadêmicas e relatórios de análise ambiental. Estes dados são 

contabilizados somente quando apresentam localização pontual de ocorrência em bases 

oficiais de órgãos ambientais ou em trabalhos acadêmicos. As informações e dados 

representados por área ou mancha de ocorrência não são computados para o presente trabalho, 
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pois as ocorrências podem não estar efetivamente nos perfis longitudinais e transversais 

propostos para aplicação do protocolo. 

Os dados sobre os bens culturais tombados, inventariados, sítios arqueológicos e 

expressões culturais são levantados em inventários e relatórios dos órgãos federais, estaduais 

e municipais relacionados ao patrimônio cultural. As características e valores da 

geodiversidade são oriundos do trabalho de campo, trabalhos acadêmicos, técnicos e 

cartografia sobre a área. Os dados e bases cartográficas para averiguação dos pontos visitados 

e dos elementos relacionados foram obtidos no Atlas Digital Geoambiental do (INSTITUTO 

PRÍSTINO, 2020), que traz uma compilação de dados espaciais de várias fontes e instituições.  

Em todos os pontos foram realizados o mesmo processo de análise, coleta de dados e 

amostragem de água. O levantamento e avaliação dos níveis de turbidez seguiu o padrão de 

amostragem simples, com coletas a 15 cm de profundidade. As amostras de água coletadas 

em frascos com proteção a luz foram conservadas em recipiente de isopor refrigerado e ao 

abrigo da luz, respeitando-se o prazo de 24h para a realização das leituras, através de 

Turbidímetro Microprocessado e Medidor de Cor (Alfakit Tecnoquímica Ltda). Os dados de 

Escherichia coli (segmento e queda d’água) e do enquadramento das águas foram obtidos 

junto ao Portal Infohidro, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, referentes ao 

último trimestre de 2018 (IGAM, 2019).  

6.2 – SISTEMA DE AUXÍLIO À DECISÃO DO GEOPATRIMÔNIO FLUVIAL 

Finalizada a aplicação do protocolo em campo e a tabulação e análise dos dados propõe-

se uma classificação que aponte um segmento de rio com valores que justifiquem o 

reconhecimento como geopatrimônio fluvial. Esta proposta não é inflexível quanto à 

classificação, nem visa estabelecer um sistema definitivo de categorias, mas busca destacar 

dentro dos segmentos analisados, elementos e características não comuns e valor patrimonial 

que possibilitem identificar e qualificar os segmentos de rios de forma sistêmica.  

A proposta de classificação adotada para os critérios realça uma visão e análise 

horizontalizada e integrada dos elementos de um curso d’água e seu entorno, elenca 

segmentos de rios não comuns que podem vir a ser estudados, reconhecidos e 

patrimonializados legalmente. Para tanto, é proposta uma avaliação dos segmentos de rios 

analisados, fundamentada em critérios técnicos objetivos, de forma a auxiliar a tomada de 

decisão quanto aos valores e relevância.  
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Os critérios supracitados são aplicados para todos os segmentos de rio, porém se o 

segmento analisado possuir quedas d’água (cachoeiras) deve ser acrescido a análise a 

aplicação do protocolo de relevância de quedas d’água desenvolvido por Oliveira (2016).  

A relevância da queda d’água é um critério essencial para a pontuação do 

geopatrimônio fluvial nas classes propostas, tendo em vista a importância das quedas d’água 

na diversidade fluvial, pois possuem relevância em diferentes graus (OLIVEIRA, 2016; 

OLIVEIRA et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2018) (Anexos 2 e 3). No contexto da 

classificação do geopatrimônio fluvial, a classificação das quedas d’água é um critério 

relevante. 

A obtenção do resultado é extraída a partir de média aritmética tanto da pontuação 

obtida pela aplicação do protocolo principal quanto no subcritério do estado de conservação 

(Equação 1). A proposição da classificação se consolida a partir do resultado do protocolo 

principal de avaliação do geopatrimônio fluvial, somado aos critérios do estado de 

conservação do segmento.  

Equação 1 

 

Onde:  
Xi = valor do conjunto  
n = número de elementos da amostra  
 

No protocolo principal a soma de todos os valores descritos é dividida pelo número de 

valores da geodiversidade e no estado de conservação a soma dos critérios é dividida pelo 

número de critérios. A utilização da média garante a proporcionalidade entre os critérios, além 

de permitir o cálculo caso alguns dos critérios tenha a impossibilidade de ser pontuado sem 

prejudicar o resultado de cada valor da geodiversidade no protocolo e para o estado de 

conservação. Depois de realizado o cálculo da média para cada segmento analisado em 

campo, soma-se o resultado do protocolo principal com o resultado do estado de conservação. 

Considerando as notas possíveis dessa soma resulta na pontuação final do segmento. 

A classificação final é representada de forma qualitativa: extrema, alta, média e baixa. 

Essas classes são definidas por uma estatística simples de quartis das pontuações possíveis, 

apresentando uma pontuação correspondente a cada uma das classes. Seguidamente averigua-
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se a existência de critérios que apresentam condições relevantes em cada segmento avaliado 

com a intenção de obter uma classificação mais crítica e justa, permitindo a migração do 

segmento para classe superior caso ocorra. 

6.2.1 – Ajuste de classificação sob condições relevantes 
 

Todos os índices são sujeitos a falhas quando não se sinaliza a presença de condições 

limitantes (relevantes), pois pode ocorrer o problema de encobrir o resultado real do índice 

proposto (SMITH, 1990; LOPES et al., 2016; SUTADIAN et al., 2016). A proposta de 

classificação do geopatrimônio fluvial bem como qualquer índice de qualidade ambiental 

necessita de sensibilidade para reconhecer os parâmetros limiares e classificar de forma justa 

e objetiva a importância ou qualidade do objeto analisado. A realização de ajustes na 

proposição de índices com a inserção de fatores relevantes dos critérios propostos permite 

uma avaliação mais crítica e não a representação um simples valor de índice (HEIDTKE e 

TAURIAINEN, 1996). 

Nesta pesquisa, os parâmetros relevantes para os segmentos analisados são compostos 

por quatro critérios contidos no protocolo (Tabela 11), sendo o critério considerado relevante 

se atingir pontuação máxima no protocolo (pontuação 3). O conjunto de parâmetros está 

descrito na tabela 11. 

Tabela 11 - Ajuste do índice de acordo com as condições limitantes. 
 

Critérios Pontuação Descrição 

Associação com outros 
elementos naturais (fauna e/ou 

flora) * 

3 Elementos com importante diversidade biológica, 
ou elementos de fauna e flora aquáticas ou 
terrestres endêmicas ou em risco de extinção. 

Importância histórico-cultural e 
arquitetônica * 

3 Importância reconhecida e estabelecida pela 
sociedade local ou regional. Segundo Gray 
(2004), o valor cultural está baseado nas relações 
estabelecidas entre as atividades humanas e as 
geoformas, seja como causa, seja como 
consequência. 

Enquadramento dos corpos 

d’água* 

3 Resolução do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) nº 357, que estabelece a 
classificação de corpos d’água por tipo de uso e 
seus respectivos padrões de qualidade. 

Presença de quedas d’água no 

segmento * 

Queda de extrema 

relevância de 

acordo com 

classificação de 

Oliveira (2016). 

As quedas d’água são elementos importantes e 
especiais na diversidade fluvial, a classificação 
de relevância desses ambientes aborda os 
diferentes valores associados a esses elementos. 
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O ajuste se configura após o resultado de classificação do geopatrimônio fluvial, onde 

se analisa a presença de pelo menos um critério limitante no segmento. Após a detecção do 

parâmetro relevante o segmento passa a ocupar a faixa superior de classificação. A presença 

de critérios limitantes não é cumulativa, sendo que a presença de mais de um no segmento não 

altera novamente a faixa de classificação.  

Um exemplo da condição limitante de um critério é que na classificação final do 

geopatrimônio fluvial o segmento pode apresentar um valor mediano em termos gerais, sem 

muitas características exuberantes, baixo valor científico e ambiental, no entanto aquele 

segmento é importante em relação ao aspecto cultural para sociedade e possui bens tombados 

no âmbito estadual ou federal, devido a sua representatividade simbólica para uma 

comunidade e sua identidade. Esse critério passa a ser o limiar para a classificação desse 

segmento, se o critério limitante receber pontuação máxima no protocolo, a classificação final 

do segmento e automaticamente elevada para classe superior. 
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6.3 – PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DO GEOPATRIMÔNIO FLUVIAL 

O protocolo principal possui critérios para avaliação e posterior classificação do 

geopatrimônio fluvial (Tabela 12) e o protocolo secundário possui critérios para avaliar o 

estado de conservação do segmento analisado (Tabela 13).  

Tabela 12 - Protocolo de Classificação do Geopatrimônio Fluvial. 
 

Nome do Curso D’água:                                                    

 

Local:                                                        

 

Bacia hidrográfica: 

 

Geologia (litologia): 

 
Coordenadas:   Altitude:  

Condições de Observação: Pontual (  )  Vista Panorâmica – Mirante (  ) 

Largura do Rio:  

Regime do Rio: Perene (  ) Intermitente (  ) Efêmero ( ) 

Padrão de canal: Meandrante ( )  Anastomosado ( )  Entrelaçado ( ) Retilíneo ( )   

Tipo de Vale: Vale Confinado (  ) Vale Parcialmente Confinado ( ) Vale Não Confinado ( ) 

Segmento de rio com presença de quedas d’água:  

Sim (  ) Aplicar protocolo de classificação de relevância de quedas d’água          Não (  ) 

Descrição do local: 

Registro fotográfico: 
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VALORES 

GEODIVERSIDADE 
CRITÉRIOS PONTUAÇÃO NOTAS 

Valor 

Científico 

 

 3 pontos 2 pontos 1ponto  

Estrutura ou 
Feição Geológica 

de Interesse 
Científico  

Duas ou mais  Apenas uma  Nenhuma  

Presença de 
quedas d’água no 

segmento*¹ 

Complexo de 
Quedas 

Queda Única  Sem Queda  

Características da 
Geomorfologia 

Fluvial 

(erosão, transporte, 
deposição) 

Duas ou mais 
características 

identificadas no 
mesmo segmento) 

Terraços, leques, 
capturas, mudança 

nível de base, 
planície de 
inundação, 

cotovelos, registro 
tectônico, 

transporte de 
blocos e outros. 

Apenas uma 
característica 

identificada no 
segmento)  

Terraços, leques, 
capturas, 

mudança nível 
de base, planície 

de inundação, 
cotovelos, 

registro 
tectônico, 

transporte de 
blocos e outros. 

Sem 
Características 

Relevantes  
 

Domínios 
Cársticos  

Segmentos 
inseridos em 

sistemas cársticos 
como sumidouros, 

ressurgências, 
vales secos, rios 

subterrâneos e/ou 
outras feições  

Segmentos 
associados ou 

próximos a 
sistemas 

cársticos nas 
margens 

(dolinas, lapiás 
etc) 

Segmentos sem 
associação ou 
proximidade 

com sistemas ou 
feições cársticas  

 

Importância 
científica 

(produções 
acadêmicas, 

técnicas e de órgãos 
ambientais) 

Mais de um 
trabalho publicado 

sobre o rio ou 
segmento 

Pelo menos um 
trabalho 

publicado sobre 
o rio ou 

segmento 

Sem trabalhos 
publicados 

sobre o rio ou 
segmento 

 

Local de interesse 
Geológico e/ou 
Paleontológico 

listado pela SIGEP 
ou outra fonte de 

dados (leito ou 
entorno) 

Área reconhecida 
e descrita  

Área indicada 
Área sem 
indicação 
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Valor 

Ambiental 

Associação com 
outros elementos 
naturais (fauna 

e/ou flora) * 

Local com 
endemismo e/ou 
risco de extinção 
reconhecido de 
fauna e/ou flora 

(terrestre ou 
aquática)  

Local com 
grande 

diversidade e/ ou 
raridade 

reconhecida de 
fauna e/ou flora 

(terrestre ou 
aquática) 

Local sem 
reconhecimento 
ou informação 
de diversidade 
de fauna e/ou 
flora (terrestre 
ou aquática) 

 

Associação com 
áreas úmidas 

(AU’s) 
(várzeas e igapós), 
baixios ao longo de 

igarapés de terra 
firme, áreas 

alagáveis nos 
interflúvios (campos 
alagáveis, campos 
úmidos rupestres, 

veredas, campos de 
murunduns, brejos, 
florestas paludosas) 
e áreas úmidas de 
estuário (mangues, 
banhados e lagoas 

costeiras) 
 

Presença de 
diferentes tipos de 

áreas úmidas 
 

Presença de um 
tipo de áreas 

úmidas 

Sem presença 
de áreas úmidas 

 

Intervenções ao 
longo do leito e das 

margens fluviais 

(obras de 
engenharia, 

transposição de 
água, alteração de 
trecho, mudança 

nível de base, 
dragagem, 

lançamento de 
efluentes e etc) 

Rio ou segmento 
sem intervenções 

 

Rio ou segmento 
com 

intervenções 
pontuais 

Rio ou 
segmento com 
intervenções de 
grande escala e 

irreversíveis 

 

Intervenção 
antrópica 
(entorno) 

Segmento sem 
atividade de 
urbanização, 

rodovias, agrícola, 
mineração ou 
industrial no 

entorno  

Segmento com 
moderada 
atividade 

urbanização, 
agrícola, 

mineração ou 
industrial no 

entorno 

Segmento com 
intensa 

atividade de 
urbanização, 

agrícola, 
mineração ou 
industrial no 

entorno 
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Valor 

Cultural 

 

Importância 
histórico-cultural e 

arquitetônica * 

(locais históricos, 
comunidades 

ribeirinhas 
indígenas, 

quilombolas, 
caiçaras, 

pescadores, 
construções, 
monumentos, 

expressões 
artísticas, culturais e 

populares). 

Reconhecimento, 
tombamento ou 

proteção 
internacional, 
nacional ou 

estadual 

(Unesco, Iphan, 
Iepha ou outros) 

Reconhecimento, 
tombamento ou 
proteção âmbito 
regional ou local 
(tombamento ou 

proteção 
municipal) 

Sem  
reconhecimento, 
tombamento ou 

proteção 
registrado  

 

Presença de sítios 
de interesse 

arqueológico e/ou 
paleontológico 

(leito ou entorno) 

Dois ou mais 
pontos de 
interesse 

Um ponto de 
interesse  

Sem pontos de 
interesse 

 

Importância 
religiosa 

Cultos e festas 
religiosas 
regionais  

Cultos e festa 
religiosas locais 

Sem cultos e 
festas religiosas 

 

 

 

Valor 

Estético 

Beleza cênica  

Vista Total do 
Segmento – 
panorâmica  

Diversidade de 
elementos 

Água e vegetação 
Preservados 

(Harmonia da 
paisagem) 

Vista parcial 

Pouca 
diversidade de 

elementos 

Água e 
vegetação 

parcialmente 

Preservados 

(Harmonia 
parcial da 
paisagem) 

 

Observação 
Ruim 

 
Sem diversidade 

de elementos 
 

Água e 
vegetação 

pouco 
preservados 

(Sem harmonia 
da paisagem) 

 

 

 

Transparência da 
água (Turbidez - 

NTU) 

0 a ≤ 2 

Excelente 

≤ 10 

Satisfatória 

> 40 

Muito Ruim 
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¹ Segmento de rio com presença de queda d’água, aplicar o protocolo de relevância de quedas d’água 
Oliveira (2016). 
*Critérios relevantes.

Valor 

Educativo 

Importância para 
educação 
ambiental 

Utilização 
continua para fins 

de educação 
ambiental (nível 
fundamental, 

médio e superior) 

Utilização 
eventual para 

educação 
ambiental (nível 

médio e 
fundamental) 

Sem utilização 
para fins de 
educação 
ambiental 

 

Valor 

Turístico 

Local de 
Permanência para o 

visitante 

Praia fluvial (matriz 
arenosa, seixo ou 
grandes blocos) 

>10 m² ≤ 10 m² Inexistente  

Acessibilidade e 
Infraestrutura 

Boa  

acesso com veículo 
até 100m do local, 
cobertura celular, 
distância < 60 km 

corpo de 
bombeiros 

Acesso Sinalizado 
Banheiro 

Primeiro Socorros 
Estacionamento 

Média  

acesso com 
veículo até 500m 

do local, 
cobertura celular, 
distância > 80 km 

corpo de 
bombeiros 

Banheiro 
Estacionamento 

 

Ruim 

(acesso com 
veículo mais de 
500m do local, 
sem cobertura 

celular, distância 
> 100 km corpo 
de bombeiros 

Sem banheiros e 
estacionamento 

 
 

 

Segurança do 
Visitante - risco de 
inundação repentina 

Alerta sobre risco 
de inundação e 

afogamento 

Avisos de 
afogamento 

Sem alerta e sem 
avisos 

 

Usos Atuais 

Local sem 
limitação para 

visitação, recreação 
e turismo 

Local 
parcialmente 
limitado para 

visitação, 
recreação e 

turismo 

Local limitado 
para visitação, 

recreação e 
turismo 

 

Valor  
Econômico 

Serviços, Bens e 
Processos 

Mais de três 
serviços 

geossitêmicos e/ou 
dez ou mais bens e 

processos 

Até dois serviços 
geossistêmicos 

e/ou cinco bens e 
processos  

Um serviço 
geossistêmico 

e/ou dois bens e 
processos 

 



 
 
 

149 
 

Tabela 13 - Estado de Conservação para Classificação do Geopatrimônio Fluvial. 
 

Avaliação do 
estado de 

conservação do 
segmento do rio 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO NOTAS 

 3 Pontos 2 Pontos 1 Ponto  

Estado de 

Conservação 

Preservação do 
entorno 

Preservada 
(vegetação 

natural) / APP 
preservada 

Preservação 
Parcial 

(presença de 
campos de 
pastagem/ 

agricultura/ APP 
parcialmente 

degradada 

Degradada 

(residencial/ 
comercial/ 

Industrial/ APP 
totalmente 
degradada 

 

Naturalidade do 
perfil longitudinal 

(canal fluvial) 
 

Natural ou 
próximo ao 

natural 

Intervenções 
pontuais ao 

longo do trecho 
Modificado 

 

Naturalidade do 
perfil transversal 

(margens) 

(mata ciliar, 
espécies 

ribeirinhas, 
aspectos 

geomorfológicos) 

Sem  
alteração 

 
Preservação das 

espécies, 
diversidade e 

formas 

 

 

Parcialmente 
alterado 

Mata ciliar 
parcialmente 
degradada, 
redução da 
diversidade 

natural e 
alteração de 

formas típicas  

Muito 
 Alterado 

 
Mata ciliar 

degradada, sem 
registros de 
diversidade 

natural e 
alteração 

permanentes 
das formas 

típicas  

 

 

Proteção Legal 

 

Proteção 
integral  

(SNUC ou 
outro 

instrumento) 

Uso sustentável 
(SNUC ou outro 

instrumento) 

Sem proteção 
legal  

 

Estudo de 
capacidade de 
carga em áreas 

com estatuto legal 
de proteção 

Estudo efetivo 
– plano de 

manejo 
aprovado e 
atualizado 

Estudo 
preliminar – 

plano de manejo 
em elaboração 

ou desatualizado 

Sem estudo 

 

Enquadramento 
dos corpos 

d’água* 
Classe especial  

Classes 
1 ou 2 

Classes 
3 ou 4 

 

Condições de 
Balneabilidade ( 

E.coli  
UFC100/mL) 

 

0 a ≤ 200 
Excelente 

≤ 800 
Satisfatória 

> 800 
Imprópria 
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6.4. DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DO PROTOCOLO 

6.4.1. Valor científico 

Estrutura ou Feição Geológica de Interesse Científico: locais que apresentam 

elementos ou estruturas geológicas com valor científico, pela raridade, pela extensão, 

representatividade, pela gênese, estado de conservação da feição. Ou seja, fatores que 

justifiquem estudos científicos. 

Presença de quedas d’água no segmento¹: as quedas d’água são elementos da 

geodiversidade fluvial que apresentam caráter especial dentro de um rio. Sua 

importância extrapola a beleza cênica e a aptidão natural para o turismo. As quedas são 

elementos geológicos, geomorfológicos e ambientais de grande importância. Segundo 

Oliveira (2016), toda queda tem relevância. Definir essa relevância é fundamental para 

preservação e manutenção desses elementos, contribuindo para tomadas de decisão 

quanto a supressão e empreendimento. Nesse sentido, as quedas d’água podem ser 

classificadas como um dos componentes do patrimônio fluvial. Para isso, no caso de 

presença de quedas d’água no segmento analisado, será também aplicado o protocolo de 

classificação de relevância de quedas d’água. Oliveira (2016), através de critérios de 

ordem física, paisagística, ambiental e turística classifica as quedas de acordo com sua 

relevância em extrema, alta, média e baixa. 

Características da Geomorfologia Fluvial (erosão, transporte ou sedimentação): o 

funcionamento hidrogeomorfológico do rio é muito complexo, trata-se de uma operação 

dinâmica, muito acelerada em comparação com outros sistemas naturais, manifestando-

se em mudanças contínuas no espaço e no tempo. A dinâmica fluvial é também uma 

disciplina científica, integrada em Geomorfologia Fluvial e interagindo com outras 

disciplinas fluviais. Coloca ênfase nos processos, na gradação espacial e na evolução 

temporal dos rios. Há necessidade de entendimento da relação da conectividade da -

erosão, transporte e deposição (OLLERO, 2017). A erosão é uma herança natural 

valiosa porque faz parte do equilíbrio geomorfológico dinâmico do planeta. O transporte 

fluvial é também um patrimônio natural inestimável, porque é o processo-chave na 

principal função dos rios, que é levar materiais -  tudo o que foi erodido, tudo o que foi 

arrancado, mineral ou vegetal – dos continentes para os oceanos. A sedimentação 

também é uma herança natural inestimável, um processo criativo da paisagem. Os 
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sedimentos fluviais são heranças naturais, sejam areias ou cascalho ou madeira morta 

(OLLERO, 2017).  

Domínios cársticos: o sistema cárstico é definido pela legislação brasileira como 

“conjunto de elementos interdependentes, relacionados à ação da água e seu poder 

corrosivo junto a rochas solúveis, que dão origem a sistemas de drenagem complexos, 

englobando sistemas de cavernas e demais feições superficiais destes ambientes, como 

as dolinas, sumidouros, vales secos, maciços lapiás e outras áreas de recarga. Incluem-

se neste conceito todas as formas geradas pela associação de águas corrosivas e rochas 

solúveis que resultam na paisagem cárstica. É constituído por suas diversas zonas: 

exocarste, epicarste e endocarste” (BRASIL, 2009, p.15). Os elementos dos domínios 

cársticos podem ocorrer associados aos cursos d’água, como os sumidouros e 

surgências, que são aberturas naturais que ligam a rede de drenagem subterrânea, pela 

qual “submergem” ou “surgem” cursos de água que fluem à superfície (TRAVASSOS, 

2011). O sistema cárstico também apresentam funções e valores para os patrimônios 

paleontológicos e arqueológicos, além de operar como um poderoso aquífero devido à 

capacidade das rochas de armazenar e transmitir águas subterrâneas (KOHLER; 

PARIZZI, 2008). O entorno dos cursos d’água podem conter elementos dos domínios 

cártsicos e do patrimônio espeleológico, enfatizando o entendimento sistêmico dos 

elementos naturais e a necessidade da abordagem integrada da natureza. 

Importância científica: o valor científico do patrimônio geológico está associado à 

investigação e produção científica acerca do local através de elementos disponíveis úteis 

a essa investigação. Também pelo seu potencial de utilização como recurso didático, 

não apenas pela existência de elementos com valor científico, mas pela facilidade em 

demonstrar esses elementos a público menos especializado (PEREIRA, 2006). A 

presença de produções científicas, produções, estudos técnicos, estudos e pesquisas na 

área de geomorfologia, geologia, ambiental, sanitária, cultural e turística é importante 

para definir a relevância no segmento analisado, ou reforçar a necessidade de estudos na 

área.  

Local de interesse Geológico e/ou Paleontológico listado pela SIGEP ou outra fonte 

de dados: a Comissão Brasileira dos Sítios Geológicos e Paleobiológicos – SIGEP foi 

criada, em 1997. A principal atribuição da SIGEP é o gerenciamento de um banco de 
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dados nacional de geossítios8. No entanto, suas atividades encontram-se paralisadas. Os 

sítios publicados foram divulgados em livros impressos ou pela iternet. Foram 

classificados nos seguintes tipos: astroblemas, espeleológicos, estratigráficos, 

geomorfológicos, hidrogeológicos, história da geologia e da mineração, ígneos, 

marinhos, paleoambientais, paleontológicos e sedimentológicos. Esta ampla divulgação, 

na internet e em livros, objetiva não só cumprir a meta de realizar o cadastro de sítios 

geológicos, mas fomentar ações de preservação e conservação imediatas (tombamento), 

principalmente de sítios que estão em risco ou processo de depredação e, mesmo, 

extinção (SCHOBBENHAUS e WINGE, 2008). 

 Devido a paralisação das atividades da SIGEP, considera-se no protocolo 

locais ou feições indicados, catologados e descritos por outras organizações científicas, 

universidades, museus, livros, pareceres e outros. 

 

6.4.2. Valor ambiental 

Associação com outros elementos naturais: a biodiversidade aquática e terrestre 

apresenta dependência direta da geodiversidade, pois os elementos bióticos se 

desenvolvem e se mantêm sobre os ambientes abióticos. Nesse sentido a biodiversidade 

e geodiversidade são indissociáveis e de importância correlatas. Até certa medida, todos 

os ecossistemas possuem suas origens no estado geológico e geomorfológico, desde 

bacias oceânicas até pequenas nascentes e afloramentos (HJORT et al., 2015).  A 

biodiversidade nos rios é de suma importância para manutenção das espécies e para 

qualidade das águas. Os elementos da biodiversidade no entorno dos rios também são 

fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. Locais com elementos e características 

singulares para a biodiversidade e geodiversidade apresentam valores patrimoniais 

relevantes e necessitam de ferramentas e ações que garantam sua conservação, 

restauração e manutenção. Os exemplares da fauna e flora em extinção são primordiais 

para determinar a importância de uma área; a existência de espécies em risco de 

extinção deve priorizar as ações para conservação da diversidade natural dos sistemas 

fluviais e da área onde está inserido. Os ecossistemas são fundamentais para o equilíbrio 

natural e para a manutenção dos serviços ecossistêmicos. A a retirada ou extinção de um 

 
8 O mapa índice com os pontos dos sítios está disponível em: 
http://sigep.cprm.gov.br/mapindex/mapindex.htm.  
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elemento afeta as esferas biológicas, ecológicas e causam prejuízos para diferentes tipos 

de serviços. 

 

Associação com áreas úmidas (AU’s): as áreas úmidas (AUs) ou wetlands são 

sistemas que oferecem uma gama de serviços ecológicos indispensáveis para natureza e 

sociedade. São reguladores naturais do regime hídrico, fontes para biodiversidade e 

possuem valores econômicos, recreativos e naturais. Devido a sua complexidade e 

valores de diversas ordens as zonas úmidas devem ser avaliadas na ótica sistêmica. As 

áreas úmidas apresentam conexão direta com os cursos d’água e seus elementos, são 

imprencidiveis para regulação e controle de inundações, recarga e manutenção de 

aquiferos e lençóis freáticos, retenção de nutrientes, purificação de água, tratamento de 

efluentes sanitários, função ecológica, manutenção de espécies endêmicas (CUNHA et 

al., 2015; RAMSAR CONVENTION SECRETARIAT, 2018).  

As áreas úmidas podem ocorrer associadas aos cursos d’água nas planícies de 

inundação e desempenham um papel singular na manutenção do rio, pois exercem o 

equilíbrio hidrológico, devido a ligação direta com o nível freático, sendo responsável 

por liberar gradativemente a água armazenada, mantendo cursos d’água perenes a 

jusante (LARSON, 2009). Biologicamente sustentam um alto grau de endemismo de 

espécies de fauna e flora aquáticas e semi-aquáticas (CUNHA et al., 2015; RAMSAR 

CONVENTION SECRETARIAT, 2018).   

 

Intervenções ao longo do leito fluvial: as intervenções ao longo dos cursos d’água são 

usuais em todo planeta, principalmente no intuito de mitigar os efeitos dos eventos 

naturais, tanto para uso e exploração quanto para controlar episódios naturais que 

afetam a sociedade. As obras de engenharia são realizadas em diferentes escalas com 

diferentes efeitos, reversíveis ou não, desde intervenções pontuais para controle de 

cheias e pequenos desvios no curos do rio até obras no âmbito de bacia hidrográfica 

como barragens, transposições de água, hidrelétricas, mudança e supressão de níveis de 

base, aprofundamento e alargamento de leito para navegação, retificações e 

canalizações em centros urbanos. Os sistemas fluviais diante de quaisquer intervenções 

no leito ou margens sofrem desequilíbrios no ecossistema, implicações geomorfológicas 

hidrológicas e biológicas (DIAS e CÂNDIDO, 2018). Os estudos e laudos técnicos 
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pecisam ser sólidos e transparentes quanto aos impactos, a negligência acarreta danos 

irreversíveis aos elementos da diversidade fluvial. 

Intervenção antrópica (entorno): as atividades humanas alteram intensamente o 

ambiente natural, principalmente as atividades urbanas, industriais e agropecuária 

(grande extensão); todas tem impactos indiretos e diretos sobre os sistemas fluviais e 

sobre a água (GOUDIE, 2013). Os centros urbanos e as indústrias modificam o relevo, 

características e processos geomorfológicos e climáticos, impactando a qualidade das 

águas, por meio do lançamento deefluentes sem tratamento adequado (TUCCI, 2008; 

KOOP e VAN LEEUWEN, 2017; LOPES et al., 2020). As atividades agropecuárias 

também têm efeitos sobre a água tais como a contaminação de aquíferos (KHAN et al., 

2018) e águas superficiais (LOPES et al., 2008). Toda e qualquer impacto deve ser 

avaliado e submetidoa normas e leis aplicáveis, haja visto as consequências drásticas e 

irreversíveis aos elementos vivos e não vivos. Neste contexto, os rios são indicadores 

precisos de alterações da qualidade ambiental e do desequilíbrio dos componentes e 

elementos naturais manipulados pelo homem, é um laboratório dinâmico e vivo que 

registra efeitos em diferentes escalas. 

6.4.3. Valor cultural 

Importância histórico-cultural e arquitetônica: é reconhecida e estabelecida pela 

sociedade local ou regional. Segundo Gray (2004), o valor cultural está baseado nas 

relações estabelecidas entre as atividades humanas e as geoformas, seja como causa, 

seja como consequência. Esta valorização pode se dar pelas expressões artísticas como a 

pintura, música, cinema, em elementos etnográficos, nas várias formas de literatura, em 

acontecimentos históricos importantes, ou de caráter religioso ou mitológico. O 

tombamento no âmbito nacional, estadual ou municipal é uma forma de acolher a papel 

social da propriedade, protegendo e conservando o patrimônio privado ou público, 

tendo em vista seus aspectos históricos, artísticos, naturais, paisagísticos e outros 

relacionados à cultura, para desfrute das futuras e presentes gerações (MACHADO, 

2007). 

Presença de sítios de interesse arqueológico e paleontológico: as ocorrências e 

evidências arqueológicas e paleontológicas de um local exprimem seu patrimônio 

cultural e científico, pois marca a origem das civilizações, costumes e desenvolvimento 

de um povo e espécies e sua relação com o rio e suas funções. Os registros nos cursos 
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d’água e suas margens podem conter elementos de registros fósseis e marcas de 

civilizações. Os estudos arqueológicos no Brasil são regidos por um corpo legislativo 

extremamente bem fundamentado e fiscalizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN/MinC). No Brasil, um sítio arqueológico é patrimônio da 

União segundo a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961, que, em seu artigo 3º, 

garante a proteção desse patrimônio. Portanto, os monumentos arqueológicos ou pré-

históricos de qualquer natureza existentes no território nacional e todos os elementos 

que neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder Público. A Constituição 

Federal Brasileira (1988) também contempla os sítios arqueológicos em seu artigo 215 

e, em seu artigo 23, declara ser de competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios “proteger os documentos, as obras e outros bens de 

valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 

sítios arqueológicos” 

No que tange o patrimônio paleontológico, os artigos 20, 23 e 24 da Constituição 

do Brasil de 1988 são bastante claros ao definir que os fósseis são bens da União e que 

há a responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na defesa de 

nosso patrimônio natural. Decreto Lei nº 4.146 de 1942: sobre proteção dos depósitos 

fossilíferos. O Art. 1º Os depósitos fossilíferos são propriedade da Nação, e, como tais, 

a extração de espécimes fosseis depende de autorização prévia e fiscalização do 

Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura. Os 

registros fósseis são fundamentais para entender a evolução geológica e biológica do 

planeta, além de importante capital natural.   

Importância religiosa: para alguns povos e comunidades o valor espiritual e religioso 

está atrelado ao ambiente físico. Diversos ambientes naturais têm conotação sagrada 

para a sociedade. Locais como grutas, quedas ‘água, nascentes, montes, serras são 

utilizados para celebração religiosa, cultos e ritos ao longo da história. A manutenção 

desses ambientes é fundamental para a manutenção da religiosidade e cultura de um 

dado local. A visão mística e religiosa da água é bastante conhecida, pois a água 

simboliza a vida, purificação, imortalidade, ou seja, todo seu significado imaterial. 

Todas essas formas de expressão e simbologia da água tem importância cultural tanto 

do ponto de vista material quanto imaterial; por isso a abordagem desse elemento e de 

todos os ambientes em que ele se manifesta precisa se avaliada de forma 

multidisciplinar (DELPHIM, 2013). 
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6.4.4. Valor estético 

Beleza cênica: os cursos d’água apresentam aptidão natural para o turismo, e o quesito 

estético é um fator determinante para a escolha de visitação de um local. Paisagens e 

locais de alta beleza são normalmente impactantes e geram no visitante uma ação 

contemplativa (SCRUTON, 2013; VIEIRA, 2014). A beleza de uma paisagem está 

relacionada com a singularidade dos elementos da geologia e geomorfologia. 

Contribuem também para essa beleza uma variedade de componentes como, por 

exemplo, a presença de água e vegetação bem preservada, qualidade panorâmica e falta 

de degradação do entorno (PEREIRA, 2006).  

Apesar de ser de difícil avaliação do valor estético de um dado local, existem 

critérios que viabilizam essa análise como: dimensão das geoformas, conservação, 

contraste de cores e formas e interação entre os elementos naturais com os aspectos 

culturais. Porém há, sobretudo, o critério da contemplação. Conforme define Scruton 

(2013), o belo possui, sim, um alto teor de objetividade. Para esse autor, a beleza pode 

ser mensurada pelo convite a contemplação. Ou seja, o belo é aquilo que nos induz a 

contemplar, que pacifica os sentimentos durante a observação.  

Transparência da água (Turbidez - NTU): a turbidez, medida em unidades 

nefelométricas (UNT), está relacionada com a claridade da água. Este é um fator 

importante para a visitação e segurança da atividade recreacional. Conforme Smith et al. 

(1995), a percepção da qualidade das águas pelos visitantes está ligada a parâmetros 

sensoriais como transparência e cor. Deste modo, tais parâmetros poderiam ter maior 

influência no contato com as águas do que a qualidade microbiológica, que não 

necessariamente está relacionada à qualidade estética. Além disso, conforme Lopes et 

al. (2014), águas com turbidez mais elevada aumentam o risco de acidentes em 

atividades que envolvam o contato primário com as águas, devido à redução da 

visibilidade e percepção de profundidade. As classes e os valores de referência para 

compor o protocolo são baseados na Resolução CONAMA 274/2000 e na pesquisa 

Proposta Metodológica para Avaliação de Condições de Balneabilidade em Águas 

Doces no Brasil (LOPES et al., 2014), onde a turbidez é usada como indicador indireto 

para avaliar a claridade visual das águas.  
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6.4.5. Valor educativo 

Importância para educação ambiental: uma área ou elemento da geodiversidade pode 

ser interpretado de diferentes modos e apresentar complexidade distinta para se adequar 

aos diferentes níveis de ensino (fundamental, médio e superior). A geodiversidade 

contribui para a interpretação da paisagem e educação ambiental. O valor didático 

valoriza a qualidade dos elementos e das geoformas, pois auxilia no entendimento do 

seu processo de formação e evolução.  

6.4.6. Valor turístico 

Praia Fluvial (matriz arenosa, seixo ou grandes blocos): praia fluvial é a acumulação 

de sedimentos inconsolidados que margeia um corpo hídrico, formada tanto pela ação 

das ondas, das correntes e das marés (ou, nas praias fluviais, por ação das correntes 

fluviais) (APRH, 2015). As praias fluviais se configuram como um atrativo importante 

para o turista que procura um local de permanência no curso d’água. A presente 

pesquisa considerou como praias fluviais as que apresentam matriz arenosa e cascalhos.  

Acessibilidade e Infraestrutura: considera a possibilidade dos rios, segmentos de rios 

ou elementos fluviais especiais serem acessados. O acesso está diretamente relacionado 

com a infraestrutura do local e do seu reconhecimento e utilização para o turismo. Mas 

um local com acesso mais difícil não significa que seu valor patrimonial seja menor, a 

acessibilidade tem um foco mais voltado para atração turística.  A disponibilidade de 

infraestrutura local pode ser considerada como fator positivo, pois contribui para atrair 

visitantes que desejam mais conforto e facilidades nas proximidades do local para a 

realização da atividade recreativa (MARTINS, 2012). Alguns itens de infraestrutura 

estão diretamente relacionados com a segurança do usuário, facilitando comunicação, 

primeiros socorros e resgate. 

Segurança do visitante - Risco de inundação repentina: os itens citados no tópico 

infraestrutura estão relacionados com a segurança do visitante, mas em rios e quedas 

d’água o risco de afogamento é muito alto. Um dos principais causadores dos acidentes 

de afogamento são as inundações repentinas ou as trombas d’água (nas cachoeiras), 

evento que aumenta repentinamente a vazão do rio e a velocidade do fluxo, acarretando 

o arraste de banhistas tanto no rio quanto nas margens. Os avisos e placas explicativas 

são fundamentais para a segurança do visitante, principalmente com sinais de chuva. O 

ideal seria um mecanismo sonoro de aviso para evacuação do local de risco. 
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Usos Atuais: os ambientes fluviais no âmbito do turismo têm usos diversificados, como 

recreação, contemplação, culturais, religiosos, terapêuticos, esportivos e educativos. Os 

usos e suas limitações estão relacionados ao grau de proteção da área, acesso restritivo 

da área, grau de conservação dos elementos ou acessibilidade.  

6.4.7. Valor econômico 

Serviços geossistêmicos, bens e processos: Os serviços ecossistêmicos “são os 

benefícios (bens e serviços) que as pessoas obtêm dos ecossistemas/ natureza/ avaliação 

completa e gerenciamento cuidadoso para sustentar e melhorar o capital natural para 

garantir que esses serviços continuem disponíveis para as gerações futuras.” (CBD, 

1992). O Capital natural é o “estoque mundial de ativos naturais, que incluem geologia, 

solo, ar, água e todos os seres vivos” (WORLD FORUM ON NATURAL CAPITAL, 

2017). Os valores da geodiversidade estão integrados ao conceito de serviços 

ecossistêmicos e conferem valores mais amplos do geopatrimônio para a sociedade, 

bem como seu papel de manutenção e suporte da biodiversidade, além do capital natural 

exclusivo oriundo da geodiversidade (GRAY, et al., 2013).   

6.4.8. Critérios estado de conservação 

Preservação do entorno: a preservação do rio e seu entorno é um bom indicador da 

qualidade ambiental do sistema fluvial, além de interferir diretamente na beleza e na 

propensão do visitante usar o local. Neste protocolo a mensuração e observação 

da Área de Preservação Permanente (APP) é de fundamental importância para avaliar as 

condições de preservação do entorno do rio. Margens degradadas geram repulsa no 

visitante e podem ser indicativos de más condições ambientais e contaminação da água. 

Um geopatrimônio tende a ser mais valorizado quando as boas condições de 

conservação precedem a adoção de medidas de geoconservação (BRILHA, 2005).  

Naturalidade do perfil longitudinal: a naturalidade do canal fluvial está relacionada 

ao comportamento e equilíbrio dos fatores hidrológico, geomorfológico e ecológico do 

sistema fluvial, em oposição ao grau de intervenção antrópica (FERRER et al., 2005). A 

avaliação da naturalidade e condições ambientais do perfil longitudinal do curso d’água 

dimensiona e quantifica os impactos no leito fluvial e suas implicações para os 

ecossistemas relacionados a esses ambientes. As modificações na calha do rio como 

quebra de declive e nível de base, dragagem, retificação, canalização, alargamento, 

desvio, represas podem comprometer as características geomorfológicas (transporte, 
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deposição e erosão) desequilibrando todo regime de sedimentos do rio ou da bacia 

hidrográfica, afetando de formas diversas o sistema fluvial. As intervenções alteram 

também o volume de vazão e o regime hidrológico do rio. A redução está 

principalmente relacionada as obras de irrigação, reservatórios, hidrelétricas, alterações 

para usos humanos, abastecimento urbano e industrial e desvios de fluxo. No entanto, 

algumas modificações contribuem com o aumento artificial da vazão nos rios, como a 

contribuição artificial de outras bacias ou rios. Os indicadores hidromorfológicos 

interferem diretamente nos indicadores biológicos e ecológicos de um curso d’água. 

Todo e qualquer desequilíbrio é um prejuízo para os componentes bióticos e abióticos 

do sistema fluvial. Analisar a naturalidade e suas interferências colabora com medidas 

de gestão e conservação dos cursos d’água. Os rios e seus elementos são vitais para a 

manutenção da vida, porém toda importância é confrontada com a degradação milenar 

dos rios, seja pela captação de água, obras de engenharia, poluição direta e difusa etc. 

Naturalidade do perfil transversal: o perfil transversal do sistema fluvial é composto 

pelas margens, planície de inundação e entorno. Esta porção também sofre interferência 

antrópica que reduz ou destroi sua naturalidade. Assim como no perfil longitudinal 

existem graus e dimensões diferentes de modificação e desequilíbrio no sistema fluvial. 

Os impactos relacionados as margens e entorno do rio são dragagem, extração de areia e 

cascalho, garimpo, estradas, urbanização, obras de contenção de cheias, drenagem, 

agricultura e pastagem, alterações que impactam significativamente os processos 

geomorfológicos, hidrogeológicos, hidrológicos e ambientais do sistema fluvial. As 

margens e planície de inundação tem um papel fundamental na recarga de aquíferos, 

corredor ciliar, manutenção das espécies ribeirinhas, estabilidade de encostas, 

preservação de espécies aquáticas, terrestres de fauna e flora, filtragem da água e 

qualidade da água e do solo. O perfil transversal do rio abriga uma infinidade de valores 

patrimoniais e culturais para a sociedade, além de contribuir para a preservação do curso 

d’água. Avaliar esses impactos nas margens e entorno favorece a medida de 

conservação, gestão e recuperação dos sistemas fluviais, a avaliação dos usos e ameaças 

aos sistemas fluviais é de primeira necessidade para restaurar o que for possível e 

conservar o que não foi degradado.  

As planícies de inundação são unidades da paisagem que contornam os canais 

fluviais e configuram seu leito maior (AGUILAR-MUÑOZ e VALERIANO, 2015). As 

planícies são feições onde predominam os processos deposicionais do vale dos rios e 
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apresentam relação com as características climáticas e/ou hidrológicas de cada região 

(ROCHA e COMUNELLO, 2009). Inserida nos sistemas fluviais, as planícies de 

inundação ou aluvionares além de apresentar processos e formas geomorfológicos 

específicos apresentam grande significado ambiental, configuram-se como ecossistemas 

complexos. Estas áreas detêm grande diversidade biológica de espécies aquáticas e 

terrestres, são importantes áreas de transição para sistemas adjacentes, possuem caráter 

de conectividade para a dinâmica dos ecossistemas ribeirinhos, importância 

hidrogeológica. No sistema rio-planície encontram-se diferentes ecossistemas fluviais 

(ROCHA, 2011; MURARO et al., 2019).  

As planícies também são importantes zonas de recarga ou descarga de sistemas 

hidrogeológicos, sendo fundamentais para as águas subterrâneas, tanto os lençóis 

quanto os aquíferos. Os sedimentos ao longo das planícies de inundação registram 

importantes eventos da dinâmica fluvial espaço-temporal, vertentes, paleoclima, 

paleobotânico, vegetação, geomorfologia e humano. Toda essa riqueza e diversidade, 

além de sua topografia plana atraem e sofrem diferentes intervenções e modificações. A 

urbanização é muito presente nessas áreas bem como obras de controle de inundação, 

drenagem, agricultura e desmatamento. As intervenções e desequilíbrios ao longo da 

planície de inundação refletem diretamente no sistema fluvial, tanto na qualidade e 

disponibilidade de água quanto no equilíbrio ambiental do segmento fluvial, rio ou 

bacia hidrográfica. 

Proteção Legal: no Brasil a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que através do art. 225, incisos I, II, III e 

VIII, estabelece critérios e normas para a elaboração e gestão das unidades de 

conservação. As categorias de unidades de conservação previstas no SNUC são: 

proteção integral e uso sustentável. A primeira categoria apresenta como característica 

principal a manutenção dos ecossistemas sem alterações causadas por influência 

humana, admitido apenas o uso indireto dos atributos naturais. Já a segunda categoria 

possui como objetivo conjuminar a conservação da natureza com o uso sustentável dos 

recursos, conciliando a presença humana nas áreas protegidas. Apesar dos avanços em 

relação a proteção do patrimônio natural e cultural no Brasil, pode-se dizer que a 

maioria das nossas riquezas naturais e do patrimônio abiótico ainda se encontra sem 

nenhum grau de proteção, sofrendo com exploração de diversas ordens e uso 

indiscriminado.  
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Estudo de capacidade de carga: o estudo de capacidade de carga é o número máximo 

de visitas num determinado período de tempo (dia ou mês ou ano) que uma área pode 

suportar, antes que ocorram alterações no meio físico e social (BOO, 1990). É 

importante destacar a necessidade de elaboração de ações de gestão dos sistemas 

fluviais, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada. As pesquisas 

relacionadas à capacidade de carga devem levar em consideração as peculiaridades de 

cada segmento de rio e do entorno deles. Monitorar continuamente os usos e seus 

efeitos no local constitui importantes ferramentas para elevar as chances de garantir a 

qualidade ambiental dos sistemas fluviais. 

Enquadramento dos corpos d’água: a Lei Federal nº 9.433/97 de Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), dispõe de uma série de objetivos, fundamentos, diretrizes 

gerais e instrumentos para a implantação da gestão de recursos hídricos no Brasil. O 

enquadramento de corpos d’água em classes é um dos instrumentos de gestão 

estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 

357, que propõe indicar o propósito de qualidade hídrica em função da classificação por 

tipo de uso, ou seja, a água começa a ser classificada desde seu uso mais nobre, como 

para consumo, até níveis menos nobres. As classes destinadas a águas doces são cinco: 

especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, todas contêm indicação de uso e 

tratamento para cada fim. A classe especial é a classificação para uso mais nobre e com 

maior qualidade “aquelas destinadas ao abastecimento doméstico prévia ou com simples 

desinfecção; e à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas”. Já a 

classe 4 é a que tem uso menos exigente “águas destinadas à navegação; harmonia 

paisagística; e aos usos menos exigentes (CONAMA, 2005). Os cursos d’água com 

classe especial são de importância ímpar tanto para as comunidades humanas quanto 

aquáticas. 

Condições de balneabilidade (E.coli UFC100/mL):   a qualidade da água é de suma 

importância para o entendimento da saúde geral da bacia. Esse critério interfere 

diretamente nas condições de balneabilidade do curso d’água, permitindo ou não o a 

recreação de contato primário. Para sua classificação foi usada a resolução CONAMA 

274/2000, que estabelece critérios para classificação de balneabilidade a partir dos 

níveis de coliformes termotolerantes, Escherichia Coli e Enterococcus. Para este 
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trabalho, a escolha da E.coli justifica-se pela maior eficiência como indicador de 

contaminação fecal em águas recreacionais (PRUSS, 1998; LOPES et al., 2016). 

 

6.5 – APLICAÇÃO DO SISTEMA DE AUXÍLIO À DECISÃO  

A pontuação dos critérios apresenta três níveis de ponderação (3, 2 e 1), sendo 

adotada uma escala decrescente. De acordo com o sistema proposto, um segmento de 

rio após o cálculo da média simples pode obter a nota a mínima de 3 pontos e máxima 

de 9 pontos, e para os critérios do estado de conservação nota mínima de 1 ponto e 

máxima de 3 pontos, de acordo com seguinte equação: 

 

 

Onde:  

Xi = soma de cada um dos conjuntos dos valores da geodiversidade; 

  soma de cada um dos critérios do estado de conservação 

n = número de valores da geodiversidade no protocolo principal = 7; 

  número de critérios do estado de conservação, protocolo secundário = 7 

 

A etapa seguinte consiste em somar o resultado do protocolo principal e o 

resultado do estado de conservação para definir a pontuação final. Os segmentos de rio 

deste estudo foram enquadrados em classes de acordo com seus valores patrimoniais. 

As classes foram definidas de acordo com a pontuação alcançada por cada curso d’água 

e seu entorno, mínima de 4 pontos e máxima de 12 pontos. Foi realizada uma estatística 

descritiva em quartis para definir a pontuação correspondente a cada uma das classes: 

extrema, alta, média e baixa (Tabela 14).  

Ao final da classificação, os quartis são representados pela pontuação de cada 

classe, por cores e sugestão de ações (Tabela 14). O sistema de cores foi baseado no 

trabalho “Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de 

Benefícios da Biodiversidade Brasileira”, Portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 2007 

e Oliveira (2016). No presente trabalho a gradação de cores varia do vermelho ao 
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amarelo claro. Onde o vermelho sinaliza a maior nota na classificação do segmento de 

rio e necessidade imediata de conservação e reconhecimento como geopatrimônio 

fluvial. Cada classe de proposição para o geopatrimônio fluvial possui sugestões de 

ações a serem tomadas. Essas ações podem ser alteradas de acordo com a necessidade e 

especificidade de cada rio ou segmento de rio. 

 

Tabela 14 - Sistema de classificação do geopatrimônio fluvial e sugestões de ações para 
cada classe. 

Classes do 
Patrimônio Fluvial 

Pontuação 
Sugestões de Ações  

Extrema >10,1 pontos 

Criação de medidas efetivas de conservação para o 
segmento de rio e entorno: unidades de conservação de 
proteção integral, tombamento e/ou reconhecimento  
nacional ou internacional.  
Divulgação dos elementos patrimoniais reconhecidos, 
pesquisas e ações de educação ambiental, 
monitoramento de balneabilidade, ações de conservação 
para o entorno, zoneamento, fiscalização, outras ações 
especificas. 

Alta 8,1 – 10 pontos 

Criação de unidade de conservação de proteção integral 
ou proposição de alternativas legais as unidades de 
conservação não previstas pelo SNUC, tombamentos 
nacionais e estaduais, proposta de parque fluvial. 
 Medidas para assegurar o reconhecimento e 
conservação do geopatrimônio fluvial, pesquisas 
científicas, fiscalização, estudo de capacidade de carga 
monitoramento de balneabilidade, pesquisas e educação 
ambiental, outras ações específicas. 

Média 6,1 – 8 pontos 

Medidas e ações para apoiar a conservação dos 
elementos da diversidade fluvial, unidades de 
conservação de uso sustentável, tombamentos 
municipais. 
 Pesquisas científicas e ações de educação ambiental 
monitoramento de balneabilidade, propostas para 
recuperação do rio e entorno, ações e estrutura para o 
turismo ecológico, outras ações especificas.  

Baixa 4 – 6 pontos 

Ações de educação ambiental, propostas para 
recuperação do rio e entorno, programas e ações locais 
para redução de contaminastes e efluentes no curso 
d’água, outras ações especificas.  

 

6.5.1 – Parâmetros relevantes para classificação  

Os critérios que compõem o protocolo são oriundos de adaptações de protocolos 

já existentes e da proposição de novos critérios. Nesse sentido, não foram atribuídos 

pesos diferentes nem replicado os pesos dos protocolos de origem, uma vez que os 

critérios não são os mesmos, nem foram originados para os sistemas fluviais e nem 

testados nesses ambientes. No entanto, alguns critérios foram baseados em leis, 
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normativas e estudos específicos para ambientes fluviais (SNUC, 2000; MMA, 2009), 

conferindo uma importância legal ou grande relevância ambiental e científica aos locais 

investigados. Esses critérios são importantes no protocolo e tem destaque na 

classificação como parâmetros de condições relevantes.  

Os critérios relevantes são sinalizados no protocolo com asterisco para facilitar a 

identificação na aplicação. O destaque é válido quando um desses critérios atinge a 

maior pontuação (3 pontos) no protocolo. Na perspectiva da classificação dos 

segmentos fluviais como patrimônio esses critérios são ímpares para gestão, 

conservação e educação ambiental desses locais. Os critérios estão relacionados aos 

valores científicos, ambiental, cultural e estado de conservação e corroboram com a 

visão integrada dos sistemas. Os critérios estão descritos a seguir: 

 Associação com outros elementos naturais (fauna e/ou flora) * 

A importância ambiental de um local ou paisagem se dá pela porção biótica e 

abiótica da natureza, sabe-se que a porção abiótica é determinante e fundamental para o 

desenvolvimento e manutenção da parte viva da natureza (STANLEY, 2001; BRILHA, 

2005). No contexto dos ecossistemas fluviais a importância biótica está relacionada ao 

ambiente aquático e ao terrestre (planície de inundação e entorno do rio). Muitos 

segmentos de rios possuem espécies de fauna e flora endêmicas tanto da calha quanto 

nas margens e entorno. Nesse sentido, o endemismo é um ótimo critério para definir a 

importância e valor patrimonial de um segmento de rio, pois representa a importância 

ambiental e científica além de obter uma qualidade ambiental capaz de manter e 

sustentar essas espécies. A importância também vale para espécies ameaçadas de 

extinção que ainda possuem exemplares junto aos sistemas fluviais. 

Caso o segmento avaliado receba nota 3 no critério associação com outros 

elementos naturais (fauna e/ou flora), apresentando endemismo reconhecido de fauna 

e/ou flora (terrestre ou aquática) ou espécies ameaçadas de exteinção, passa a ocupar a 

classe superior seguinte na classificação do patrimônio fluvial. 

 Importância histórico-cultural e arquitetônica* 

Os rios são elementos culturais. Contam e registram a história, a cultura e a 

identidade de um lugar. Historicamente o desenvolvimento das sociedades se dá junto 

aos rios, inicialmente para necessidades de consumo e viabilização da agricultura e 
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posteriormente para o favorecimento das trocas comerciais e para escoamento das 

produções. Diversas comunidades usam os cursos dá água como elemento condutor e 

construtor de seu crescimento. Os rios são um dos elementos da geodiversidade 

entendido como a distribuição natural (diversidade) dos componentes abióticos da 

natureza (solo, rocha, relevo, cavernas, rios etc.) e possui significado social. 

O rio ou segmento de rio que apresentar reconhecimento histórico-cultural no 

âmbito nacional ou internacional (tombamento pelo IPHAN/UNESCO) e obtem 

pontuação 3 no critério, passa a ocupar a classe superior seguinte na classificação do 

patrimônio fluvial. 

 Enquadramento dos corpos d’água: Classes especial* 

Os diferentes usos das águas necessitam de escalas específicas de qualidade. A 

classe especial, a mais nobre, apresenta parâmetros essenciais para manutenção e 

conservação de comunidades aquáticas, equilíbrio ambiental e para o uso humano. No 

Brasil, a classe especial é imprescindível para unidades de conservação de proteção 

integral, pois garante a qualidade ambiental e reforça a permanência do nível de 

qualidade. Porém tanto a exigência quanto a manutenção dessa classe tão nobre devem 

ultrapassar os limites das unidades de conservação. Os cursos d’água com classe 

especial devem obter uma validação legal, no intuito de preservar a qualidade da água e 

todo ecossistema relacionado ao rio (ANA, 2020).    

As metas de qualidade da água a ser alcançada ou mantida em segmentos de rio 

são estabelecidas pela Resolução Conama N° 357, de 17 de março de 2005. O 

enquadramento está relacionado aos usos pretendidos, aspectos técnicos, econômicos, 

sociais e políticos (ANA, 2016). A classificação de qualidade para águas doces é 

estabelecida em quatro classes (Figura 36). As classes são separadas pelos usos e pela 

exigência deles.   
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Figura 36 - Classes de enquadramento e níveis de exigência de usos a que se destinam as 
águas doces. 

Fonte: ANA (2016). 
 

A classe especial é a classe com o uso mais exigente e apresenta a melhor 

qualidade. Segundo o Art. 4° da resolução 357, a classe especial é destinada águas ao 

abastecimento para consumo humano, com desinfecção; à preservação do equilíbrio 

natural das comunidades aquáticas; preservação dos ambientes aquáticos em unidades 

de conservação de proteção integral. Diante da relevância da classe espacial o Art. 32° 

dispõe que fica impedido o lançamento de efluentes ou disposição de resíduos 

domésticos, agropecuários, de aquicultura, industriais e de quaisquer outras fontes 

poluentes, mesmo que tratados (CONAMA, 357). As águas de domínio estadual 

também possuem o padrão estabelecido pela Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH-MG N.º 1, de 05 de maio de 2008. 

O rio ou segmento de rio que apresentar classe especial de água, ou seja, 

pontuação 3 no critério, passa a ocupar a classe superior seguinte na classificação do 

patrimônio fluvial. 

 Classificação de relevância de quedas d’água* 

As quedas d’água são elementos de valor patrimonial, pois as cachoeiras e seu 

entorno possuem valor de ordem científica (biodiversidade e geodiversidade), 

ambiental, estética, cultural, religiosa e turística. Apesar de sua reconhecida importância 

para natureza e para sociedade, não existem leis específicas nas resoluções ambientais, 

inclusive àqueles referentes aos recursos hídricos, para proteção das cachoeiras, bem 

como critérios para classificar sua relevância. A classificação de relevância das quedas 

d’água proposta de Oliveira (2016) propõe um sistema de critérios de classificação de 

quedas d’água - de ordem física, geomorfológica, ambiental e paisagística. O método 
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foi validado em vinte quedas d’água ao longo da Estrada Real em Minas Gerais e gerou 

um arcabouço técnico-científico para decisão política acerca da proteção, conservação, 

planos de manejo e projetos de tombamento. As quedas podem se enquadrar em quatro 

classes: extrema, alta, média ou baixa. Entende-se que toda queda d’água apresenta 

algum grau relevância. Entretanto, dada a necessidade de uso antrópico dos recursos 

naturais, nem todas podem ser preservadas e, para ajudar a decidir qual deve ser 

protegida e qual pode ser usada, devem ser criados critérios claros e científicos que 

embasem essa decisão.  

Se um segmento de rio analisado possuir quedas d’água de extrema relevância, o 

segmento de rio passa a ocupar a classe superior seguinte na classificação do patrimônio 

fluvial. 

 

6. 6 - APLICAÇÃO DO PROTOCOLO  

A aplicação do protocolo em campo consistiu no levantamento de dados e 

aferições no leito e entorno, outros dados foram confirmados e levantados em gabinete. 

Os segmentos descritos tanto no trecho do Rio Cipó quanto no trecho do São Francisco 

correspondem aos locais de coleta de água para análise de turbidez, seguindo os padrões 

mínimos propostos para a análise do perfil longitudinal (100 metros) e perfil transversal 

(500 metros).  

Os dados e valores patrimoniais são apresentados para os segmentos do trecho 1 e 

trecho 2. A descrição e fotos de cada segmento estão contidas no cabeçalho do 

protocolo, outros dados e características importantes estão pontuados nas tabelas 15 e 

16. 

 

6.6.1 - Trecho 1 – Rio de Preservação Permanente do Rio Cipó 

Este trecho apresenta sete segmentos de aplicação do protocolo. Os locais estão 

apresentados e descritos no cabeçalho de cada protocolo aplicado enquanto as 

especificações e dados complementares e pontuais de cada segmento estão apresentados 

na tabela 15. 
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6.6.1.1 - Segmento 1 Rio Cipó (Parque Nacional da Serra do Cipó)  

A coleta em campo e os elementos e características contidos no segmento estão 

dispostos na figura 37. 

 

Figura 37 - Elementos da diversidade natural e valores no segmento 1. 
Imagem Google Earth (2019). 

 

 

Nome do Curso D’água:  Rio Cipó  
 

Local: Parque Nacional da Serra do Cipó                             
(próximo a confluência dos Rios Mascate e 
Bocaina)             

Bacia hidrográfica: Bacia do Rio das 
Velhas (Bacia do São Francisco 

Geologia (litologia): depósitos de sedimentos aluviais 

Coordenadas: 19°20'42.07"S 
                          43°36'59.93"O 

Altitude:  796 m 

Condições de Observação: Pontual (x) Vista Panorâmica – Mirante ( ) 

Largura do Rio: cerca de 34 m 

Regime do Rio: Perene (x) Intermitentes ( ) Efêmero ( ) 

Padrão de canal: Meandrante (x )  Anastomosado ( ) Entrelaçado ( ) Retilíneo ( )   

Tipo de Vale: Vale Confinado ( ) Vale Parcialmente Confinado ( ) Vale Não 
Confinado (x) 
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Segmento de rio com presença de quedas d’água:  

Sim (  ) Aplicar protocolo de classificação de relevância de quedas d’água       Não ( x ) 

Descrição do local: Este segmento está localizado no Parque Nacional da Serra do 

Cipó, APA Morro da Pedreira, zona núcleo da Reserva da Biosfera do Espinhaço e no 

Conjunto paisagístico Serra do Cipó, o que reforça a sua importância ambiental e cultural. 

O ponto de aplicação do protocolo está próximo a confluência dos Rios Mascate e Bocaina, 

ambos com cabeceiras na Cordilheira do Espinhaço. O Rio Cipó desde sua cabeceira até 

próximo ao ponto de aplicação do protocolo tem alta energia e inúmeras quedas d’água e 

corredeiras no trajeto. Após a confluência dos rios formadores, o Rio Cipó assume um 

padrão meandrante, e corre sobre depósitos de sedimentos aluviais. 

No segmento analisado, o rio possui mata ciliar e margens bem preservada e não há 

intervenções ao longo do segmento (Figura 38). O segmento possui excelente qualidade 

ambiental e apresenta Classe especial de água, a turbidez aferida em campo foi de 1,96 

NTU, após evento chuvoso.  

A margem direita do segmento apresenta associação com elementos cársticos, o 

Abismo do Celso é uma feição que está a aproximadamente 200 metros do leito do rio. O 

Abismo do Celso está na área de mármores, cobertos por uma mata seca. As proporções do 

abismo são significativas, inserido em uma fenda totalmente vertical, sendo que em seu 

interior há patamares escalonados em 10 a 20m. No local de ocorrência do abismo existe 

mata seca bem preservada e a existência de muitos cactos, inclusive uma espécie endêmica 

de Minas Gerais (ICMBIO, 2009).  

Os demais critérios selecionados para avaliação do patrimônio fluvial, assim como 

as características de destaque e valor patrimonial deste ponto estão elencados na Tabela 15. 
 

Registro fotográfico:  
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Figura 38 - Rio Cipó no Parque Nacional Serra do Cipó. 
Fonte: Castro (2019). 

 

6.6.1.2 - Segmento 2 Lagoas Marginais 

A coleta em campo e os elementos e características contidos no segmento estão 

dispostos na figura 39. 

 

Figura 39 - Elementos da diversidade natural e valores no segmento 2. 
Imagem Google Earth (2019). 
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Nome do Curso D’água: Rio Cipó                                                     

Local: Lagoas Marginais próximo ao limite 
do Parna da Serra do Cipó                                                       

Bacia hidrográfica: Bacia do Rio das 
Velhas (Bacia do São Francisco) 

Geologia (litologia): depósitos de sedimentos aluviais 

Coordenadas: 19°20'49.55"S 
                          43°37'41.95"O 

Altitude: 798 m 

Condições de Observação: Pontual ( x )  Vista Panorâmica – Mirante (x ) 

Largura do Rio:  

Regime do Rio: Perene (x) Intermitentes (  ) Efêmero ( ) 

Padrão de canal: Meandrante (x)  Anastomosado ( )  Entrelaçado ( ) Retilíneo ( )   

Tipo de Vale: Vale Confinado (  ) Vale Parcialmente Confinado ( ) Vale Não 
Confinado (x) 

Segmento de rio com presença de quedas d’água:  

Sim (  ) Aplicar protocolo de classificação de relevância de quedas d’água      Não ( x ) 

Descrição do local: O segmento 2 pertence a APA Federal Morro da Pedreira e 

APE Santana do Riacho/ Jaboticatubas, porém fora da área do Parque Nacional da Serra do 

Cipó. Muitas das características e elementos destacados são semelhantes aos segmentos 1 e 

3, o segmento possui boa qualidade de água, leito e margens com naturalidade e mata ciliar 

preservadas.  

A coleta foi realizada efetivamente em umas das lagoas marginais do Rio Cipó, as 

lagoas se caracterizam como áreas úmidas, com fauna e flora específicas (Figuras 40, 41). 

A formação das lagoas se caracteriza pelas condições geomorfológicas peculiares, pois o 

segmento está próximo a cabeceira, área de alta energia, no entanto o padrão é meandrante. 

Isso ocorre, pois a Cachoeira Grande localizada a jusante do ponto controla o nível de base 

localmente, reduzindo a energia e favorecendo a existência de lagoas e depósitos 

aluvionares marginais (ICMBIO, 2009). As lagoas estão na planície aluvial, suas margens 

estão preservadas bem como a vegetação aquática, a lagoa onde foi realizada a coleta ainda 

possui ligação com o curso do Rio Cipó.  

As lagoas do Rio Cipó no segmento abrigam grande diversidade da ictiofauna da 

Bacia do Rio das Velhas, além de espécies endêmicas das lagoas (VIEIRA, et al., 2005). 

No segmento há a ocorrência de espécies da flora brasileira ameaçadas de 

extinção (INSTITUTO PRÍSTINO: ATLAS DIGITAL GEOAMBIENTAL, 2020). 

Apesar de muito próximo ao Parna da Serra do Cipó as águas nesse segmento 
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apresentam Classe 1, a turbidez aferida em campo foi de 1,22 NTU, após evento chuvoso. 

Existem poucas intervenções nas margens por parte dos proprietários dos terrenos, como a 

drenagem das áreas alagadas do entorno. 

Os demais critérios selecionados para avaliação do patrimônio fluvial assim como as 

características de destaque e valor patrimonial deste ponto estão elencados na Tabela 15.  

Registro fotográfico: 

 

Figura 40 - Vista das lagoas marginais. 
 

 

Figura 41 - Lagoa Marginal margem esquerda. 
Fonte: Gomes (2019).  
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6.6.1.3 - Segmento 3 Rio Cipó (Montante da Cachoeira Grande)  

A coleta em campo e os elementos e características contidos no segmento estão 

dispostos na figura 42. 

 
Figura 42 - Elementos da diversidade natural e valores no segmento 3. 

Imagem Google Earth (2019). 
 

 

Nome do Curso D’água: Rio Cipó                                                   

Local: Montante da Cachoeira Grande                              Bacia hidrográfica: Bacia do Rio das 
Velhas (Bacia do São Francisco) 

Geologia (litologia): Depósitos de sedimentos aluviais 

Coordenadas: 19°20'43.93"S 
                          43°37'56.15"O 

Altitude: 795 m 

Condições de Observação: Pontual ( x )  Vista Panorâmica – Mirante (  ) 

Largura do Rio:  

Regime do Rio: Perene (x) Intermitentes (  ) Efêmero ( ) 

Padrão de canal: Meandrante (x)  Anastomosado ( )  Entrelaçado ( ) Retilíneo ( )   

Tipo de Vale: Vale Confinado (  ) Vale Parcialmente Confinado () Vale Não 
Confinado (x) 
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Segmento de rio com presença de quedas d’água:  

Sim (x) Aplicar protocolo de classificação de relevância de quedas d’água      Não (  ) 

Descrição do local: O segmento 3 se encontra na APA Federal Morro da Pedreira e 

na APE Santana do Riacho/ Jaboticatubas (Figura 43). O ponto de coleta está próximo a 

Cachoeira Grande; a cachoeira possui alta relevância paisagística, ambiental e cênica 

(OLIVEIRA et al., 2017).  

As margens são bem preservadas, porém existem residências, hotéis e pousadas em 

toda extensão da margem esquerda e o entorno apresenta atividade de pastagem. A área 

possui grandes diversidade da flora mineira e brasileira, na margem direita possui uma 

espécie da flora brasileira ameaçada de extinção (INSTITUTO PRÍSTINO: ATLAS 

DIGITAL GEOAMBIENTAL, 2020).  

A qualidade das águas sofre alterações fora dos limites do Parna da Serra do Cipó, 

principalmente após a Cachoeira Grande, devido à grande visitação e a falta de controle de 

capacidade de carga e fiscalização. O segmento até a parte superior da queda é usado para 

recreação e esporte, como canoagem. O Rio Cipó neste ponto é enquadrado na Classe 1, a 

turbidez aferida em campo foi de 1,46 NTU, após evento chuvoso. 

  Os demais critérios selecionados para avaliação do patrimônio fluvial assim como 

as características de destaque e valor patrimonial deste ponto estão elencados na Tabela 15. 

Registro fotográfico: 

 

Figura 43 - Rio Cipó a montante da Cachoeira Grande. 
Fonte: Castro (2019).  
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6.6.1.4. Segmento 4 Rio Cipó (próximo a Ponte de Ferro - Usina) 

A coleta em campo e os elementos e características contidos no segmento estão 

dispostos na figura 44. 

 

Figura 44 - Elementos da diversidade natural e valores no segmento 4. 
Imagem Google Earth (2019). 

 
 

 

Nome do Curso D’água: Rio Cipó                                   

Local: A montante da ponte de ferro da 
antiga Usina Pacífico Mascarenhas 

Bacia hidrográfica: Bacia do Rio das 
Velhas (Bacia do São Francisco) 

Geologia (litologia): Formação Sete Lagoas 

Coordenadas: 19°17'0.96"S 
                           43°37'44.61"O 

Altitude: 735 m 

Condições de Observação: Pontual ( x )  Vista Panorâmica – Mirante (  ) 

Largura do Rio:  

Regime do Rio: Perene (x) Intermitentes (  ) Efêmero ( ) 

Padrão de canal: Meandrante (x) Anastomosado ( )  Entrelaçado ( ) Retilíneo 
( )   

Tipo de Vale: Vale Confinado (  ) Vale Parcialmente Confinado (x ) Vale Não 
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Confinado ( ) 

Segmento de rio com presença de quedas d’água:  

Sim (  ) Aplicar protocolo de classificação de relevância de quedas d’água     Não 
( x ) 

Descrição do local: O segmento 4 do Rio Cipó está na APA Federal 

Morro da Pedreira. Destaca-se pelo contato geológico entre as rochas do Grupo 

Bambuí, Formação Sete Lagoas e do Grupo Macaúbas. Predominam os 

calcilutitos, calcissiltitos, maciços, por vezes laminados (Figura 45 e 46).  

Trata-se de uma área com elevada densidade de cavidades e feições 

cársticas, além de afloramentos de mármores da Formação Sete Lagoas (SOUZA 

et al., 2019). Na margem esquerda bem próximo ao leito do rio tem ocorrência de 

cavidades, feições cársticas e afloramentos cársticos. A margem direita possui um 

importante sítio arqueológico, Lapa do Gentio, feição com pinturas rupestres 

(INSTITUTO PRÍSTINO: ATLAS DIGITAL GEOAMBIENTAL, 2020).  

As margens possuem grau baixo de intervenção, apesar das propriedades 

no entorno realizarem atividades intensas, principalmente pastagem e a visitação 

sem controle efetivo de capacidade de carga. As águas são rasas nesse ponto e o 

padrão é meandrante. Assim como todo trecho do curso principal do Rio Cipó 

após o Parna da Serra do Cipó, as águas são enquadradas na Classe 1, a turbidez 

aferida e campo foi de 3,43 NTU, após evento chuvoso. 

Os critérios selecionados para avaliação do patrimônio fluvial assim como 

as características de destaque e valor patrimonial deste ponto estão elencados na 

Tabela 15.  
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Registro fotográfico: 

 

Figura 45 - Rio Cipó próximo a Lapa do Gentio. 
Fonte: Gomes (2019).  

 

 

Figura 46 - Afloramentos da Formação Sete Lagoas. 
Fonte: Castro (2019).  
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6.6.1.5. Segmento 5 Ponto de Canoagem 

A coleta em campo e os elementos e características contidos no segmento estão 

dispostos na figura 47. 

 

Figura 47 - Elementos da diversidade natural e valores no segmento 5. 
Imagem Google Earth (2019). 

 

 

 

Nome do Curso D’água: Rio Cipó                                                   

Local: Ponto a montante da represa da 
Usina Pacífico Mascarenhas                                                     

Bacia hidrográfica: Bacia do Rio das 
Velhas (Bacia do São Francisco) 

Geologia (litologia): Formação Santa Rita 

Coordenadas: 19°15'34.05"S 
                          43°36'14.85"O 

Altitude: 982 m 

Condições de Observação: Pontual (x) Vista Panorâmica – Mirante (  ) 

Largura do Rio:  

Regime do Rio: Perene (x) Intermitentes (  ) Efêmero ( ) 

Padrão de canal: Meandrante ( )  Anastomosado ( )  Entrelaçado ( ) Retilíneo ( 
x )   

Tipo de Vale: Vale Confinado (  ) Vale Parcialmente Confinado ( ) Vale Não 
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Confinado (x) 

Segmento de rio com presença de quedas d’água:  

Sim (  ) Aplicar protocolo de classificação de relevância de quedas d’água Não ( x ) 

Descrição do local: O ponto 5 está localizado está localizado na APA Federal 

Morro da Pedreira, onde predominam os filitos, metassiltitos e quartzitos sericíticos 

e feldspáticos da Formação Santa Rita. Neste trecho o rio possui alta energia e 

muitas quedas d’água e corredeiras, características da proximidade das cabeceiras; 

porém no ponto de amostragem o rio apresenta maior largura e água calmas devido 

ao barramento a jusante (Figuras 48 e 49). O local é utilizado para prática de 

esportes aquáticos, como canoagem e passeios de barco, as margens possuem 

intervenções pontuais e o entorno é parcialmente preservado. 

As águas são enquadradas na Classe 1, a turbidez aferida em campo 3,78 

NTU, após evento chuvoso. A flora de Minas Gerais e brasileira tem grande 

importância no entorno do segmento bem como a biodiversidade de aves 

(INSTITUTO PRÍSTINO: ATLAS DIGITAL GEOAMBIENTAL, 2020). Na 

margem direita ocorrem feições cársticas, onde se encontra o sítio arqueológico Lapa 

Vau da Lagoa (INSTITUTO PRÍSTINO: ATLAS DIGITAL GEOAMBIENTAL, 

2020). 

Os critérios selecionados para avaliação do patrimônio fluvial assim como as 

características de destaque e valor patrimonial deste ponto estão elencados na Tabela 

15.  
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Registro fotográfico:  

 

Figura 48 - Rio Cipó a montante da represa Pacífico Mascarenhas. 
Fonte: Gomes (2019). 

 

 

Figura 49 - Ponto de Canoagem Rio Cipó. 
Fonte: Gomes (2019).  
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6.6.1.6. Segmento 6 Rio das Pedras  

A coleta em campo e os elementos e características contidos no segmento estão 

dispostos na figura 50. 

 

Figura 50 - Elementos da diversidade natural e valores no segmento 6. 
Imagem Google Earth (2019). 

 
 

 

Nome do Curso D’água: Rio das Pedras                                                  

Local: Eco Aldeia Serra Sagrada                                   Bacia hidrográfica: Bacia do Rio das 
Velhas (Bacia do São Francisco) 

Geologia (litologia): Grupo Macaúbas 

Coordenadas: 19° 1'41.65"S 
                         43°45'21.97"O 

Altitude: 659 m 

Condições de Observação: Pontual ( x )  Vista Panorâmica – Mirante ( x ) 

Largura do Rio:  

Regime do Rio: Perene (x) Intermitentes (  ) Efêmero ( ) 

Padrão de canal: Meandrante ( )  Anastomosado ( )  Entrelaçado ( ) Retilíneo ( x )   

Tipo de Vale: Vale Confinado (  ) Vale Parcialmente Confinado (x) Vale Não 
Confinado 
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Segmento de rio com presença de quedas d’água:  

Sim (x) Aplicar protocolo de classificação de relevância de quedas d’água   Não (  ) 

Descrição do local: O segmento do Rio das Pedras, afluente direto do rio Cipó, 

corre sobre rochas do Grupo Macaúbas, onde predominam quartzitos bandados; quartzitos 

ferruginosos e/ou feldspáticos; intercalações de metaparaconglomerados. O segmento do 

Rio das Pedras é caracterizado pela grande beleza cênica, a qualidade da água, e pelas 

inúmeras quedas d’água (Figura 51). A queda d’água no segmento analisado possui alta 

relevância segundo protocolo de Oliveira (2016). 

 A nascente encontra-se no Espinhaço e o padrão do rio nesse trecho é característico 

de área de cabeceira, com muita energia e ocorrência expressiva de quedas d’água e 

corredeiras (Figura 52). O canal e as margens apresentam naturalidade e a mata ciliar é 

preservada. A água apresenta boa qualidade, com Classe especial na nascente no Parque 

Estadual Serra do Intendente. O segmento encontra-se fora da área do parque e a água é 

enquadrada na Classe 1, a turbidez aferida em campo foi de 22,37 NTU, após evento 

chuvoso.  

A região abriga diversas espécies da fauna e flora, no entorno do segmento ocorre 

uma espécie da flora brasileira endêmica e com risco de extinção (CNC FLORA, 2015; 

INSTITUTO PRÍSTINO: ATLAS DIGITAL GEOAMBIENTAL, 2020). No local também 

ocorrem ritos e festas místicas, com a presença de diversos tipos de cultos e religiões. 

Além dos rituais, a água, o rio e as quedas d’água são utilizadas para turismo, lazer, 

expressões culturais e arte (Eco Aldeia Serra Sagrada). 

Os demais critérios selecionados para avaliação do geopatrimônio fluvial assim 

como as características de destaque e valor patrimonial deste ponto estão elencados na 

Tabela 15.  
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Registro fotográfico: 

 

Figura 51 - Visão Panorâmica do Rio das Pedras e da queda d’água. 
Fonte: Gomes (2019). 

 

 

Figura 52 - Rio das Pedras a jusante da Cachoeira. 
Fonte: Gomes (2019).  

 

 

 

 



 
 
 

184 
 

6.6.1.7. Segmento 7 Rio Cipó (jusante da confluência com Rio das Pedras) 

A coleta em campo e os elementos e características contidos no segmento estão 

dispostos na figura 53. 

 

Figura 53 - Elementos da diversidade natural e valores no segmento 7. 
Imagem Google Earth (2019). 

 
 

Nome do Curso D’água: Rio Cipó                                                    

Local: Próximo a confluência com o rio 
das Pedras                                                        

Bacia hidrográfica: Bacia do Rio das 
Velhas (Bacia do São Francisco) 

Geologia (litologia): Formação Serra de Santa Helena, Grupo Bambuí 

Coordenadas: 19° 0'44.97"S 
                          43°46'43.48"O 

Altitude: 642 m 

Condições de Observação: Pontual (x) Vista Panorâmica – Mirante (  ) 

Largura do Rio:  

Regime do Rio: Perene (x) Intermitentes (  ) Efêmero ( ) 

Padrão de canal: Meandrante (x)  Anastomosado ( )  Entrelaçado ( ) Retilíneo ( )   

Tipo de Vale: Vale Confinado (  ) Vale Parcialmente Confinado (x) Vale Não 
Confinado 
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Segmento de rio com presença de quedas d’água:  

Sim (  ) Aplicar protocolo de classificação de relevância de quedas d’água  Não (x) 

Descrição do local: O segmento 7 está localizado logo após a confluência do Rio 

das Pedras com o Rio Cipó. O segmento está zona de ocorrência da Formação Serra de 

Santa Helena, onde predominam argilitos e siltitos essencialmente cinza esverdeados e 

amarelos, avermelhados.  

Neste ponto e no entorno existem fazendas de agricultura de maior escala e de 

subsistência, ocasionando uma poluição difusa para o rio. Suas margens estão 

parcialmente preservadas, a atividade pesqueira é recorrente, além da existência de 

ranchos e locais para recreação.  

O rio apresenta o padrão meandrante e há ocorrência de terraços fluviais no 

segmento e afloramentos no leito, formando rápidos. Ao longo do curso ocorrem ponto 

de poço corredeira, a água também pertence a Classe 1, a turbidez aferida em campo foi 

de 182,06 NTU, após evento chuvoso (Figura 54). A turbidez mais elevada está relaciona 

com as atividades de uso e ocupação nas margens e entorno do rio.  

Os demais critérios selecionados para avaliação do patrimônio fluvial assim como 

as características de destaque e valor patrimonial deste ponto estão elencados na Tabela 

15. 
 

Registro fotográfico:  

 

Figura 54 - Rio Cipó a jusante da confluência com Rio das Pedras. 
Fonte: Castro (2019). 
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Para complementar a descrição dos segmentos analisados no Rio Cipó e 

proporcionar uma avaliação integrada, as figuras 55, 56, 57, 58, 59 e 60 e a tabela 15 

destacam os elementos que possuem valores patrimoniais de ordens diversas e 

características ambientais e científicas ao longo do leito, nas margens, na planície de 

inundação e no entorno do rio. A análise sistêmica dos segmentos de rio favorece o 

conhecimento do patrimônio, aprofundamento de estudos e entende o rio como um 

sistema complexo. 

Na tabela 15 encontram-se os critérios e parâmetros selecionados para avaliação 

do geopatrimônio fluvial da mesma maneira as características relevantes da 

biodiversidade, geodiversidade, cultura e serviços que ocorrem ao longo do curso e no 

entorno do Rio Cipó em cada segmento amostrado. Os dados da tabela 14 são oriundos 

de trabalhos acadêmicos, plano de manejo do Parque Nacional da Serra do Cipó e APA 

Morro da Pedreira, relatórios ambientais, informações turísticas, Google Earth, Wikiloc, 

Atlas Digital Geoambiental do Instituto Prístino e dados de campo. As figuras foram 

produzidas com as bases disponíveis no Atlas Digital Geoambiental do Instituto 

Prístino. 

 

 

Figura 55 - Biodiversidade de aves no trecho 1. 
Imagem Google Earth (2019). 
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Figura 56 - Biodiversidade de peixes no trecho 1. 
Imagem Google Earth (2019). 

 
 

 

Figura 57 - Espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, pontos de ocorrência no 
trecho 1. 

Imagem Google Earth (2019). 
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Figura 58 - Classe prioritária para conservação da biodiversidade brasileira no trecho 1. 
Imagem Google Earth (2019). 

 

 

Figura 59 - Classes prioritária para conservação da flora de Minas Gerais no trecho 1. 
Imagem Google Earth (2019). 
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Figura 60 - Áreas prioritárias para conservação do patrimônio espeleológico no trecho 1. 

Imagem Google Earth (2019). 
CATEGORIA 1 - i) criação ou ampliação de unidades de conservação; ii) fiscalização e 
monitoramento; iii) educação ambiental e patrimonial. CATEGORIA 2 -: i) criação ou 
ampliação de unidades de conservação; ii) manejo (inclui elaboração e implantação de plano de 
manejo espeleológico ou de plano de manejo de unidades de conservação, bem como demais 
ações de manejo para conservação); iii) educação ambiental e patrimonial. CATEGORIA 3 - i) 
fiscalização e monitoramento; ii) ampliação do conhecimento (pesquisa, prospecção 
espeleológica, validação de coordenadas); iii) educação ambiental e patrimonial (MMA, 2018)
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Tabela 15 - Elementos da diversidade fluvial, valores da geodiversidade, bens e serviços associados ao segmento do Rio Cipó. 
 

VALORES 
DESTACADOS 

PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 PONTO 5 PONTO6 PONTO 7 

Associação com 
sistemas cársticos 
(ICMBIO, 2018). 

Categoria 1 
Áreas Prioritárias 

para a Conservação 
do Patrimônio 
Espeleológico  

Abismo do Celso 

Categoria 1 
Áreas Prioritárias 

para a Conservação 
do Patrimônio 
Espeleológico   

Categoria 1 
Áreas Prioritárias 

para a Conservação 
do Patrimônio 
Espeleológico 

Categoria 1  
Áreas Prioritárias 

para a 
Conservação do 

Patrimônio 
Espeleológico  

Lapa do Gentio 

Categoria 1 
Áreas Prioritárias 

para a Conservação 
do Patrimônio 
Espeleológico 
Lapa Vau da 

Lagoa  

Sem  
associação 

Sem 
 associação 

Classe de 
Biodiversidade:  
Peixes (Fundação 
Biodiversitas, 2005). 

Muito alta Muito alta Muito alta Sem classe Sem classe Sem classe Muito alta 

Classe de 
Biodiversidade: 
Aves (Fundação 
Biodiversitas, 2005). 

Especial Especial Especial Especial Especial Especial 
Sem 

Classificação 

Classe para 
conservação:  
Biodiversidade de 
MG (Fundação 
Biodiversitas, 2005). 

Muito alta Muito alta Muito alta Muito alta Muito alta Especial Muito alta 

Classe para 
Conservação da 
Biodiversidade 
Brasileira 
(MMA, 2007) 

Extremamente  
alta 

Extremamente  
alta 

Extremamente 
 alta 

Extremamente 
 alta 

Extremamente  
alta 

Extremamente 
 alta 

Extremamente 
alta 

Classe para 
conservação da 
Flora de MG 
(Fundação 
Biodiversitas, 2005). 

Especial Especial Especial Especial Especial Especial 
Corredor do 
Espinhaço 
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Espécies Endêmicas 
fauna e flora 
(terrestre e 
aquática) 
(Biodiversitas, 2005; 
Rodrigues et al., 
2005; Vieira et al., 
2005); Rodrigues e 
Costa, 2006; 
ICMBIO, 2009). 

Fauna e Flora 
Hyphessobrycon cf. 

gracilis 
Cereus 

calcirupicola 

Fauna 
Hyphessobrycon cf. 

gracilis 

Sem registro 
pontual 

Sem registro 
pontual 

Sem registro 
pontual 

Arthrocereus 
melanurus subsp. 

odorus  

Sem registro 
pontual 

Ocorrência de 
Espécies da Flora 
Brasileira com risco 
de Extinção/ Áreas 
Prioritárias para 
Conservação e Uso 
Sustentável da Flora 
Brasileira 
Ameaçada de 
Extinção (CNC 
FLORA, 2015). 

Sem espécies  
 

Prioridade 
moderada 

Vellozia leptopetala 
Minaria semirii 

 
Prioridade 
moderada 

Minaria semirii 
 

Prioridade 
moderada 

Sem espécies 
  

Prioridade 
moderada 

Sem espécies  
 

Prioridade 
moderada 

Arthrocereus 
melanurus subsp. 

odorus 
 

Prioridade 
moderada 

Sem espécies  
 

Prioridade 
moderada 

Presença de áreas 
úmidas 

Lagoas  
marginais 

Lagoas  
Marginais 

Campos alagados 
Campos alagados Sem presença Sem presença Sem presença Sem presença 

Presença de quedas 
d’água 

Sem 
presença 

Sem 
presença 

Cachoeira Grande 
Alta Relevância 

Sem 
presença 

Sem 
presença 

Complexo de 
quedas 

 d’água de Alta 
relevância 

Sem 
presença 

Classe de Água 
(IGAM, 2019). 

Especial Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 

Turbidez (DADOS 
CAMPO) 

Excelente 
1,96 NTU 

Excelente 
1,22 NTU 

Excelente 
1,46 NTU  

Satisfatória 
3,43 NTU 

Satisfatória 
3,78 NTU 

Satisfatória 
22,37 NTU 

Muito ruim 
182,6 NTU 

Tombamentos 
(Municipais, 
Estaduais e 
Federais). 

Conjunto 
paisagístico Serra 

do Cipó, 
Jaboticatubas, MG 

(IEPHA, 2019) 

Sem  
tombamento 

Sem 
 tombamento 

Sítio arqueológico 
Lapa do Gentio; 
Ponte da Usina 

Pacífico 
Mascarenhas 

Lapa Vau da Lagoa;   
Sem  

tombamento 
Sem 

tombamento 
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(MPMG, 2011) 

Inventários 
(IEPHA, 2015; 
IPHAN, 2018) 

Candombe 
(ICMBIO, 2009, 
SILVA, 2017) 

Candombe 
(ICMBIO, 2009) 

Candombe 
(ICMBIO, 2009) 

Sítio arqueológico 
Lapa do Gentio 

Lapa Vau da Lagoa Sem registro Sem registro 

Expressões 
culturais,Festas e 
Ritos Religiosos  
(ICMBIO, 2009). 

Gastronomia, 
artesanato, Boi-da-
manta, o Samba de 
roda e o Candombe 

Gastronomia, 
artesanato, Boi-da-
manta, o Samba de 
roda e o Candombe 

Gastronomia, 
artesanato, Boi-da-
manta, o Samba de 
roda e o Candombe 

Não 
 identificado 

Não  
identificado 

Ritos místicos 
Não 

identificado 

Potencial Educação 
Ambiental 

Possui Possui Não efetiva Não efetiva Não efetiva Possui Não efetiva 

Beleza Cênica Alta Alta Alta Alta Alta Alta Média 

Potencial e Uso 
Turístico e 
Recreação 

Possui Possui Possui Possui Possui Possui Possui 

Acesso Fácil Fácil Fácil Fácil Fácil Fácil Fácil 

Esporte Fluvial 
potencial e efetivo 

Possui Possui Possui Possui Canoagem Possui Não 

Pesca Não permitida Atividade de pesca Atividade de pesca 
Atividade de 

pesca 
Atividade de pesca Não 

Pesca 
constante  

Serviços 
Geossitêmicos 

Regulação, suporte, 
cultura, 

conhecimento 

Regulação, suporte, 
provisão, cultura, 

conhecimento 

Regulação, suporte, 
provisão, cultura e 

conhecimento 

Regulação, 
suporte, provisão, 

cultura e 
conhecimento 

Regulação, suporte, 
provisão, cultura, 

conhecimento 

Regulação, 
suporte, cultura, 
conhecimento 

Regulação, 
suporte, 
provisão 

Valores da 
Geodiversidade 

Científico 
Ambiental  
Turístico 
Educativo 

Cênico 

Científico 
Ambiental  
Turístico 
Educativo 

Cênico 

Científico 
Ambiental  
Turístico 
Educativo 

Cênico 

Científico 
Ambiental  
Turístico 
Educativo 

Cênico 

Científico 
Ambiental  
Turístico 
Cênico  

Econômico 

Científico 
Ambiental  
Turístico 
Educativo 
Religioso 

Cênico 

Ambiental  
Turístico  
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6.6.2. Trecho 2 - Represa de Três Maria até Barra do Gauicuí 

Este trecho apresenta seis segmentos de aplicação do protocolo. Os locais estão 

apresentados e descritos no cabeçalho do protocolo e as especificações e dados de cada 

margens estão apresentadas na tabela 16. 

6.6.2.1. Segmentos 8 e 9 Rio São Francisco margem direita em Pirapora/ margem 
esquerda Buritizeiro 

Os pontos 8 e 9 são relativos ao mesmo perfil longitudinal, desde a Ponte 

Marechal Hermes até o Vapor Benjamim Guimarães. As avaliações seguiram os 

padrões propostos para aplicação do protocolo, mas devido a facilidade de acesso em 

ambas as margens o perfil longitudinal avaliado foi superior a 100 metros. O protocolo 

foi preenchimento na margem de Pirapora e na margem de Buritizeiro bem como as 

coletas de água. O cabeçalho apresenta informações e descrições dos dois pontos de 

análise, porém os dados pontuais e medições específicas estão destacadas na tabela 16.  

As coletas em campo e os elementos e características contidos nos segmentos 

estão dispostos na figura 61. 

 

Figura 61 - Elementos da diversidade natural e valores nos segmentos 8 e 9. 
Imagem Google Earth (2019). 

 
 

 



 
 
 

194 
 

 

Nome do Curso D’água: Rio São Francisco                                       

Local: Rio São Francisco entre Pirapora e 
Buritizeiro (da Ponte Marechal Hermes até o Vapor 
Benjamim Guimarães).                                           

Bacia hidrográfica: Bacia do São 
Francisco 

 

Geologia (litologia): depósitos aluvionares antigos; arenitos e pelitos da Formação Três 
Marias 

Coordenadas:  
Margem Pirapora  17°21'6.86"S 
                             44°57'4.51"O 
Margem Buritizeiro 17°21'3.48"S 
                                  44°57'24.10"O 

Altitude: 483 metros Pirapora 
                481 metros Buritizeiro 
                 

 
 

Condições de Observação: Pontual (x) Vista Panorâmica – Mirante ( x ) 

Largura do Rio:  

Regime do Rio: Perene (x) Intermitentes (  ) Efêmero ( ) 

Padrão de canal: Meandrante (x)  Anastomosado ( )  Entrelaçado ( ) Retilíneo ( )   

Tipo de Vale: Vale Confinado (  ) Vale Parcialmente Confinado ( ) Vale Não 
Confinado (x) 

Segmento de rio com presença de quedas d’água:  

Sim (x) Aplicar protocolo de classificação de relevância de quedas d’água          Não (  ) 

Descrição do local: Longitudinalmente o São Francisco nesses pontos flui sobre 

depósitos aluvionares antigos do domínio dos sedimentos cenozóicos, areia, argila, 

cascalho e restos de matéria orgânica que podem atingir até 10 metros de espessura sobre 

pelitos e arenitos da Formação Três Marias. O perfil transversal do segmento 8, referente a 

margem direita (Pirapora), encontra-se predominantemente sobre terraços aluvionares 

inconsolidados de cascalho, areia e argila, em menor grau ocorrem as coberturas detrito-

lateríticas ferruginosas. A margem esquerda referente ao segmento 9 (Buritizeiro) está 

imediatamente sobre a Formação Três Marias, domínio das coberturas sedimentares 

proterozóicas, arenitos, arcoseanos e pelitos (CPRM, 2010; CODEMIG, 2014).  

O ponto 8 está localizado na margem direita do Rio São Francisco, próximo ao 

calçadão da cidade de Pirapora. O local apresenta alguns bancos de areia vegetados bem 

próximo a margem, porém a predominância é de fluxo turbulento, devido a Cachoeira de 

Pirapora. A cachoeira possui alta relevância de acordo com o protocolo de relevância de 
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quedas d’água (OLIVEIRA, 2016), além de ser um elemento da geodiversidade fluvial 

importante para o Rio e para as cidades de Pirapora e Buritizeiro. O local de coleta de água 

possibilita avistar a corredeira e a Ponte Marechal Hermes (Figura 62), pontos importantes 

do ponto de vista histórico e cultural das cidades as margens do São Francisco. 

O ponto 9 está na margem esquerda, no município de Buritizeiro. A margem 

esquerda apresenta um fluxo mais turbulento sem formação de barras de canal, o ponto de 

coleta de água permite uma visualização muito completa do segmento, desde a ponte 

Marechal Hermes até o Complexo Portuário do São Francisco (Figura 63). 

A Cachoeira de Pirapora é um complexo de desníveis, longo e com diferentes 

patamares no leito do rio, fator utilizado pelos pescadores que aproveitam as variações do 

leito e da corredeira para pesca (Figura 64). A recreação é uma atividade importante no 

segmento, tanto recreacionais ligadas ao rio quanto nas margens, com presença de bares, 

restaurantes e feiras. 

Nos dois municípios as atividades urbanas e industriais são efetivas, alterando a 

naturalidade do rio bem como a qualidade da água. O estado de conservação está muito 

diferente dos relatos dos naturalistas, muitas intervenções para barramento e contenção de 

enchentes, principalmente na margem de Pirapora alteraram a naturalidade das margens e 

de alguns pontos da corredeira.  

O rio nesse segmento apresenta Classe 2 de água, conforme CONAMA 274/2000, no 

entanto, segundo o Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais no Estado de 

Minas Gerais, relatório Trimestral de 2018 os níveis de Escherichia coli, não atendem o 

limite, apresentando 2612,5 (IGAM, 2019). Esses limites são impróprios para recreação de 

contato primário, pois acarretam uma série de problemas de saúde. Os dados de turbidez 

aferidos em campo foram de 324,83 NTU e 110,29 NTU das margens direita e esquerda, 

respectivamente, após evento chuvoso. A turbidez no segmento é alta, e a diferença entre 

os dois pontos pode ser explicada pelo direcionamento do fluxo, condicionado pela 

corredeira, a margem esquerda tem menos pontos deposição e é bem mais turbulenta que a 

margem direita, que apresenta algumas barras de canal vegetadas.  

O São Francisco e seus elementos naturais e culturais é a principal identificação da 

região de Pirapora e Buritizeiro, o rio, os peixes, as corredeiras, o turismo e o vapor 

evidenciam a vida hídrica da sociedade São Franciscana (Tabela 15). O Instituto Estadual 

do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA, possui um inventário do 

patrimônio cultural de proteção do São Francisco, aponta importantes elementos no rio e 

seu entorno que consolidam a importância desse segmento do São Francisco.  

Os elementos com valor ao longo do rio e entorno são muitos, como a praia de 

Pirapora, conhecida como Praia do Areão, formada após o período das enchentes, possui 
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uma vasta extensão de areia e é marcada pela presença das corredeiras. Os moradores da 

cidade entendem o rio como espaço de lazer, trabalho e de interação com a natureza 

(IEPHA, 2016). 

Na cidade de Buritizeiro encontra-se o sítio arqueológico Cemitério Caixa d’Água, 

protegido pelo IEPHA (Figura 65), apresenta grande importância para o Estado, por se 

tratar de um dos sítios arqueológicos a céu aberto mais bem conservados ao longo do Vale 

do São Francisco (BAGGIO E TRINDADE, 2012. BAGGIO FILHO et a., 2020).  

Além da importância arqueológica o sítio encontra-se inserido dentro de uma feição 

morfoescultural denominada escarpa de linha falha erosiva ou frente de falha dissecada. A 

escarpa foi modelada em litotipos da Formação Três Marias – Grupo Bambuí – 

Neoproterozóico. (Figura 66) (Baggio e Trindade, 2012. BAGGIO FILHO et al, 2020). 

Os demais critérios selecionados para avaliação do patrimônio fluvial assim como as 

características de destaque e valor patrimonial deste ponto estão elencados na Tabela 16. 

Registro fotográfico:  

 

Figura 62 - Ponte Marechal Hermes e cachoeira de Pirapora, Rio São Francisco. 
Fonte: (2019). 
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Figura 63 - Benjamim Guimarães, Complexo Portuário do São Francisco. 
Fonte: Castro (2019) 

 

 

Figura 64 - Pesca na corredeira de Pirapora, Rio São Francisco. 
Fonte: Castro (2019). 
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Figura 65 - Localização Sítio Cemitério Caixa D’água. 
Fonte: Baggio, 2020. 

 

 

 

Figura 60 - Modelo digital do terreno representado a escarpa de linha de falha no 
Sítio Cemitério da Caixa D’água. 

Fonte: Baggio e Trindade, 2012. Baggio, 2020.  
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6.6.2.2. Segmento 10 - Barra do Guaicuí 

A coleta em campo e os elementos e características contidos no segmento estão 

dispostos na figura 67. 

 

Figura 67 - Elementos da diversidade natural e valores no segmento 10. 
Imagem Google Earth (2019). 

 

 

Nome do Curso D’água: Rio São Francisco                                            

Local: Barra do Guaicuí (confluência com o 
Rio das Velhas)                                  

Bacia hidrográfica: Bacia do São 
Francisco                                            

 

Geologia (litologia): depósitos aluviais inconsolidados 

Coordenadas: 17°12'10.60"S 
                         44°49'42.30"O 

Altitude: 484 m 

Condições de Observação: Pontual (x)  Vista Panorâmica – Mirante (  ) 

Largura do Rio:  

Regime do Rio: Perene (x) Intermitentes (  ) Efêmero ( ) 

Padrão de canal: Meandrante (x) Anastomosado ( )  Entrelaçado ( ) Retilíneo ( )   

Tipo de Vale: Vale Confinado (  ) Vale Parcialmente Confinado ( ) Vale Não 
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Confinado (x) 

Segmento de rio com presença de quedas d’água:  

Sim (  ) Aplicar protocolo de classificação de relevância de quedas d’água          Não ( x ) 

Descrição do local: A Barra do Guaicuí é um ponto importante no São Francisco. 

Na na região da confluência com o Rio das Velhas encontra-se os depósitos aluviais 

inconsolidados de cascalho, areia e argila (Figura 68). O perfil longitudinal é composto por 

um espesso e longo pacote de depósitos aluviais, o perfil transversal é composto por 

terraços aluvionares inconsolidados e semi-consolidados (CODEMIG-2014).  

A área também apresenta extensas áreas alagáveis bem como lagoas intermitentes. O 

segmento analisado está totalmente inserido na Depressão Sanfranciscana, uma área 

rebaixada, localizada à margem direita do Rio São Francisco, bordejada por superfícies 

Tabulares dos Planaltos do São Francisco e as Unidades de Colinas esculpidas por 

processos de erosão fluvial e, influenciada pelo contexto geológico-geomorfológico 

regional (BAGGIO, 2016). 

Na porção final do Rio das Velhas e após a confluência, o Rio São Francisco é 

circundado por mata de galeria, pequena extensão existente de vegetação nativa. A 

ocupação na região degradou e suprimiu o cerrado de forma alarmante, tanto no processo 

da produção de carvão para atender a siderurgia, plantação de eucalipto quando pelos 

processos de agricultura e pecuária extensiva na região de Várzea da Palma (SANTOS, et 

al., 2018). Os usos da terra na região da Barra do Guaicuí degradaram muito a água, solo, 

porção biótica no baixo Velhas e São Francisco.  

O enquadramento das águas da porção final do Rio das Velhas e do São Francisco 

estão classificadas na Classe 2, existe uma poluição difusa muito intensa relacionada as 

grandes propriedades ao longo do rio, além de efluentes domésticos que vão diretamente 

para o rio. Essa porção do São Francisco possui muitas ilhas, algumas são agricultáveis e 

outras são povoadas, o que colabora para a contaminação da água. O protocolo foi aplicado 

na margem direita do São Francisco exatamente na confluência, a área pertence a uma 

Fazenda de pecuária extensiva da região, a turbidez registrada foi de 71,42 NTU, após 

evento chuvoso. De acordo com o relatório de qualidade de água do quarto trimestre de 

2018, os níveis de E.Coli foram de 4351,7 (IGAM, 2019), os níveis são alto quando se trata 

de recreação de contato primário, conferindo risco de contaminação para os usuários. 

A importância histórica e cultural dessa área para a bacia do São Francisco é 

relevante, tanto pela navegabilidade de todo curso do Rio das Velhas (BURTON, 

1869/1977), quanto pelos registros construídos, como a Ruína da Igreja Bom Senhor Bom 

Jesus de Matozinhos, tombada pelo IEPHA em 1985. A ruína está bem próxima a 
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confluência dos dois rios e é um patrimônio importante na Barra do Guaicuí. Os viajantes e 

naturalistas que navegaram pelo São Francisco tinham a Barra do Guaicuí como uma 

parada obrigatória Iepha (xxx), bem como a tradição dos canoeiros o registro da navegação 

a vapor (IEPHA, xx).  Alguns ritos e festas acontecem até hoje as margens do São 

Francisco, como a festa de São Gonçalo, folias de reis e forró da Palma. Segundo Santos 

(2001), os cantos religiosos ocorrem até hoje, os cantos ocorrem entoados por mulheres.   

Os demais critérios selecionados para avaliação do patrimônio fluvial assim como as 

características de destaque e valor patrimonial deste ponto estão elencados na Tabela 16. 

 
 

Registro fotográfico: 

 

Figura 68 - Confluência entre Rio das Velhas e Rio São Francisco. 
Fonte: Castro (2019).  
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6.6.2.3. Segmento 11 – Margem direita Propriedade Fazenda Santo Expedito 

A coleta em campo e os elementos e características contidos no segmento estão 

dispostos na figura 69. 

 

Figura 69 - Elementos da diversidade natural e valores no segmento 11. 
Imagem Google Earth (2019). 

 

 

Nome do Curso D’água: São Francisco                                                    

Local: Em frente a Ilha do Coqueiro, 
Fazenda Santo Expedito                                          

Bacia hidrográfica: Bacia do São 
Francisco 

 

Geologia (litologia): Depósitos aluvionares 

Coordenadas: 17°23'52.42"S 
                         44°56'11.22"O 

Altitude: 476 m 

Condições de Observação: Pontual ( x )  Vista Panorâmica – Mirante (  ) 

Largura do Rio:  

Regime do Rio: Perene (x) Intermitentes (  ) Efêmero ( ) 

Padrão de canal: Meandrante (x) Anastomosado ( )  Entrelaçado ( ) Retilíneo ( )   

Tipo de Vale: Vale Confinado (  ) Vale Parcialmente Confinado ( ) Vale Não 
Confinado (x) 
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Segmento de rio com presença de quedas d’água:  

Sim ( ) Aplicar protocolo de classificação de relevância de quedas d’água       Não 
(x) 

Descrição do local: Este ponto também apresenta os depósitos aluvionares 

antigos no perfil longitudinal do rio e a predominância de terraços aluvionares no 

perfil transversal (CPRM, 2010; CODEMIG, 2014). A margem esquerda apresenta 

uma extensa área pantanosa, na margem direita também ocorrem em menor 

proporção (CODEMIG, 2014). 

 Nesse segmento existe a presença da Ilha do Coqueiro, a ilha extensa com 

aproximadamente 50 hectares, e foi formada pela união de duas ilhas (SOUZA, 

2013; CODEMIG, 2014). A ilha é povoada e com atividade agrícolas, além de 

atividades turísticas e de lazer (SOUZA, 2013) (Figura 70). As ilhas fluviais são 

frequentes ao longo do São Francisco, apresentam diferentes tipologias, segundo 

Souza (2013), podem ser habitadas, desabitadas, para lavoura, pastagem ou 

atividades mistas. 

 As classes e qualidade das águas são as mesmas dos pontos anteriores, a 

turbidez aferida em campo foi de 154,42 NTU, após evento chuvoso. O segmento é 

cercado por ranchos, pousadas, fazendas de grande porte, mancha urbana e algumas 

atividades industriais na margem esquerda. A poluição é proveniente de efluentes 

domésticos e industriais e da contaminação difusa das propriedades rurais da área. 

 Esse segmento apresenta características físicas e ambientais muito 

próximas aos segmentos 8 e 9 (Tabela 16), porém a avifauna chama bastante 

atenção. As aves estão diretamente relacionadas com as áreas alagadas e 

remanescentes de veredas na margem direita e esquerda desse segmento avaliado 

(MELO, 2008; MILANEZ, 2013) (Figura 71), as espécies identificadas em capo 

foram Martim-pescador, tringa, pássaro preto, garibalde, arara-canindé. Segundo 

Biodiversitas (2005), a área onde se localiza o segmento apresenta uma diversidade, 

raridade e endemismo de aves, no entanto não foram apresentados pontos de 

ocorrência.  

Os demais critérios selecionados para avaliação do patrimônio fluvial assim 

como as características de destaque e valor patrimonial deste ponto estão elencados 

na Tabela 16. 
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Registro fotográfico: 

 

Figura 70 - Margem direita do Rio São Francisco avistando a Ilha do Coqueiro. 
Fonte: Castro (2019). 

 

 

Figura 71 - Campos alagados margem direita do Rio São Francisco. 
Fonte: Castro (2019).  
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6.6.2.4. Segmento 12 – Rancho do Nilton 

A coleta em campo e os elementos e características contidos no segmento estão 

dispostos na figura 72. 

 

Figura 72 - Elementos da diversidade natural e valores no segmento 12. 
Imagem Google Earth (2019). 

 

Nome do Curso D’água: São Francisco                                                    

Local: Rancho do Nilton, margem esquerda 
 

Bacia hidrográfica: Bacia do São 
Francisco 

Geologia (litologia): depósitos aluvionares 

Coordenadas: 17°35'57.54"S 
                          45° 2'30.11"O                                  

Altitude: 497 m 

Condições de Observação: Pontual (x) Vista Panorâmica – Mirante (  ) 

Largura do Rio:  

Regime do Rio: Perene (x) Intermitentes (  ) Efêmero ( ) 

Padrão de canal: Meandrante (x )  Anastomosado ( )  Entrelaçado ( ) Retilíneo ( )   

Tipo de Vale: Vale Confinado (  ) Vale Parcialmente Confinado ( ) Vale Não 
Confinado (x) 

Segmento de rio com presença de quedas d’água:  
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Sim (  ) Aplicar protocolo de classificação de relevância de quedas d’água          Não ( x ) 

Descrição do local: Esse ponto possui uma estreita faixa dos depósitos aluvionares 

antigos no perfil longitudinal, ambas as a margens predominam terraços aluvionares 

inconsolidados. A margem direita possui uma grande área alagável sobre os depósitos 

aluvionares (CODEMIG, 2014). O segmento também apresenta uma grande ilha, com 

aproximadamente 38 hectares de área, essa ilha ao contrário do ponto anterior não possui 

população fixa, serve de abrigo para pescadores, possui poucos ranchos e lavoura de 

subsistência (SOUZA, 2013) (Figura 73). 

Ambas as margens são ocupadas por grandes propriedades de agricultura de soja e 

eucalipto, as veredas antes muito presentes, hoje apresentam quase sua totalidade 

destruídas ou manchas remanescentes (MILANEZ, 2013). A pesca e o turismo também são 

presentas no segmento, ranchos, pousadas e casas são bem comuns em toda margem 

(Figura 74). 

Os aspectos físicos e ambientais são próximos aos pontos anteriores (Tabela 16), no 

entanto a poluição está mais relacionada as grandes monoculturas e seus insumos, os 

cursos hídricos são muito comprometidos pela grandiosidade e quantidade de pivôs de 

irrigação nas margens do rio, área da planície de inundação são totalmente modificadas.  

Existe uma pequena faixa de mata ciliar no segmento, as margens apresentam níveis 

variados de intervenções, prejudicando a naturalidade. A água está enquadrada na Classe 2, 

a turbidez aferida em campo foi 122,37 NTU, após evento chuvoso.   

Os demais critérios selecionados para avaliação do patrimônio fluvial assim como as 

características de destaque e valor patrimonial deste ponto estão elencados na Tabela 16. 
 

Registro fotográfico: 
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Figura 73 - Vista da ilha no Rio São Francisco. 
Fonte: Gomes (2019). 

 

 

Figura 74 - Segmento muito utilizado para pesca. 
Fonte: Gomes (2019).  
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6.6.2.5. Segmento 13 – Rio São Francisco sob a Ponte, Três Marias 

A coleta em campo e os elementos e características contidos no segmento estão 

dispostos na figura 75. 

 

Figura 75 - Elementos da diversidade natural e valores no segmento 13. 
Imagem Google Earth (2019). 

 

Nome do Curso D’água: São Francisco                                                   

Local: Ponte na cidade de Três Marias, 
margem esquerda                                                      

Bacia hidrográfica: Bacia do São Francisco 

Geologia (litologia):depósitos aluvionares 

Coordenadas: 18°11'16.77"S 
                         45°15'13.63"O 

Altitude: 528 m 

Condições de Observação: Pontual ( x )  Vista Panorâmica – Mirante ( x ) 

Largura do Rio:  

Regime do Rio: Perene (x) Intermitentes (  ) Efêmero ( ) 

Padrão de canal: Meandrante (x )  Anastomosado ( )  Entrelaçado ( ) Retilíneo ( )   

Tipo de Vale: Vale Confinado (  ) Vale Parcialmente Confinado ( ) Vale Não Confinado 
(x) 
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Segmento de rio com presença de quedas d’água:  

Sim (  ) Aplicar protocolo de classificação de relevância de quedas d’água          Não (x ) 

Descrição do local: O segmento referente ao ponto 13 encontra-se na margem 

esquerda do São Francisco, o ponto está a aproximadamente 4 km da Represa de Três Marias 

(Figura 76). Os depósitos aluvionares antigos arenosos e argilosos são restritos a margem 

esquerda do rio, os perfis transversais de ambas a margens são compostos por Litofáceis 

Arenito Lítico, onde ocorrem quartzo arenito feldspático (CODEMIG, 2014).  

O vale do São Francisco em sua maior parte possui grande riqueza mineral de zinco, 

cromo, diamante, prata, ouro e outros. No segmento do rio, próximo a cidade de Três Marias, 

a principal exploração é de zinco e ocorre as margens do São Francisco, e a empresa 

responsável é tida como uma das principais poluidoras do rio (OLIVEIRA, 2007). A 

mineração não é o único impacto no alto e médio São Francisco, as atividades industriais e 

antrópicas impactam os sistemas fluviais de forma acelerada e comprometem as espécies 

bióticas relacionadas ao rio e os usos das populações.  

Em termos de qualidade de água o curso se enquadra na Classe 2 de água, a turbidez 

aferida em campo foi de 27,46 NTU, após evento chuvoso, a baixa turbidez se dá pela 

atuação da represa que se encontra muito próximo ao ponto de coleta. Após o rompimento da 

barragem Córrego do Feijão em Brumadinho em janeiro de 2019, a região da represa de Três 

Maria apresentou em alguns pontos aumento dos níveis de turbidez. O controle é para que 

não ultrapasse os limites da Usina e siga a jusante do São Francisco. 

Os grandes empreendimentos no segmento analisado não são só minerais, o rio possui 

uma das principais usina hidrelétricas (UHE) do Estado, a UHE de Três Marias foi inaugura 

em 1962, a represa de Três Marias é um marco no São Francisco, o potencial hidrelétrico do 

rio é estudado e explorado desde o século XIX (Figura 77). Hoje a região além da produção 

de energia elétrica potencializa a existência da usina para outras formas de desenvolvimento 

econômico. O lago da represa é muito explorado e utilizado para recreação, esporte e lazer, 

principalmente náuticos. A região possui exuberantes e importantes veredas (ROSA, 2001), 

porém a maioria delas encontra-se degradadas ou já destruídas. 

Os demais critérios selecionados para avaliação do patrimônio fluvial assim como as 

características de destaque e valor patrimonial deste ponto estão elencados na Tabela 16. 
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Registro fotográfico: 

 

Figura 76 - Rio São Francisco sob a ponte na Cidade de Três Marias, margem esquerda. 
Fonte: Castro (2019). 

 

 

Figura 77 - Rio São Francisco sob a ponte na Cidade de Três Marias, margem esquerda. 
Fonte: Rural Pecuária (2016).  

 

Para complementar a descrição dos segmentos analisados no Rio São Francisco e 

proporcionar uma avaliação integrada, as figuras 78, 79, 80, 81, 82 e a tabela 16 

destacam os elementos que possuem valores patrimoniais de ordens diversas e 

características ambientais e científicas de ao longo do leito, nas margens, na planície de 



 
 
 

211 
 

inundação e no entorno do rio.  Os dados da tabela 16 são oriundos de trabalhos 

acadêmicos, Inventários Iepha (2015, 2016), monitoramento e relatórios IGAM, 

relatórios ambientais, informações turísticas, Google Earth, Wikiloc, Atlas Digital 

Geoambiental do Instituto Prístino e dados de campo. As figuras foram produzidas com 

as bases disponíveis no Atlas Digital Geoambiental do Instituto Prístino. 

 

 
Figura 78 - Biodiversidade de aves no trecho 2. 

Imagem Google Earth (2019). 
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Figura 79 - Biodiversidade de peixes no trecho 2. 

Imagem Google Earth (2019). 
 

 

Figura 80 - Classe prioritária para conservação da biodiversidade brasileira no trecho 2. 
Imagem Google Earth (2019). 
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Figura 81 - Espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, pontos de ocorrência no 

trecho 2. 
Imagem Google Earth (2019). 

 

 

 
Figura 82 - Classes prioritária para conservação da flora de Minas Gerais no trecho 2. 

Imagem Google Earth (2019). 
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Tabela 16 - Elementos patrimoniais no segmento analisado do Rio São Francisco entre Pirapora e Buritizeiro. 
 

VALORES DESTACADOS PONTO 8 PONTO 9 PONTO 10 PONTO 11 PONTO 12 PONTO 13 

Associação com sistemas 
cársticos (ICMBIO, 2018). 

Sem 
Associação 

Sem 
Associação 

Sem 
 associação 

Sem  
associação 

Sem  
associação 

Sem  
associação 

Classe de Biodiversidade:  
Peixes (Fundação 
Biodiversitas, 2005). 

Alta Alta Alta Alta Alta Sem Classe 

Classe de Biodiversidade: 
Aves (Fundação 
Biodiversitas, 2005). 

Extrema Extrema Extrema  Extrema  Muito Alta Sem Classe 

Classe para conservação:  
Biodiversidade de MG 
(Fundação Biodiversitas, 
2005). 

Extrema Extrema Extrema Extrema Extrema Sem classe 

Classe para Conservação da 
Biodiversidade Brasileira 
(MMA, 2007) 

Extremamente 
alta 

Extremamente 
alta 

Extremamente 
alta 

Extremamente 
alta 

Muito Alta Muito Alta 

Classe para conservação da 
Flora de MG (Fundação 
Biodiversitas, 2005). 

Potencial Potencial 
Sem 

classificação 
Potencial Potencial Sem classe 

Espécies Endêmicas fauna e 
flora (terrestre e aquática) 
(Biodiversitas, 2005). 

Alta riqueza de 
espécies de aves raras. 

Indicativo de 
endemismo 

 (Biodiversitas, 2005) 

Alta riqueza de 
espécies de aves raras. 

Indicativo de 
endemismo 

(Biodiversitas, 2005) 

Alta riqueza de 
espécies de aves 

raras. Indicativo de 
endemismo 

(Biodiversitas, 2005) 

Alta riqueza de 
espécies de aves 

raras. Indicativo de 
endemismo 

(Biodiversitas, 2005) 

Alta riqueza de 
espécies de aves 
raras. Indicativo 
de endemismo 
(Biodiversitas, 

2005) 

Sem 
informação 
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Ocorrência de Espécies da 
Flora Brasileira com risco de 
Extinção/ Áreas Prioritárias 
para Conservação e Uso 
Sustentável da Flora 
Brasileira Ameaçada de 
Extinção (CNC FLORA, 
2015). 

Sem ocorrência 
Moderada 

Sem ocorrência 
Moderada 

Sem ocorrência 
Moderada 

Sem ocorrência 
Moderada 

Sem ocorrência 
Moderada 

Sem 
informação 

Presença de áreas úmidas Sem presença 
Remanescentes de 

veredas (MELO, 2008) 
Lagoas temporárias 

Campos alagados 
(Dado de campo) 

Remanescentes de 
veredas  

(MILANEZ, 
2013) 

Remanescentes de 
veredas 

(MILANEZ, 
2013) 

Presença de quedas d’água 
Cachoeira de 

Pirapora  
Alta Relevância  

Cachoeira de Pirapora 
Alta Relevância 

Sem Presença Sem Presença Sem Presença Sem Presença 

Classe de Água (IGAM, 
2019). 

Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 

Turbidez  
(DADOS CAMPO) 

Muito Ruim 
324,83 NTU 

Muito Ruim 
110,29 NTU 

Muito Ruim 
71,42 NTU 

Muito Ruim 
154,42 NTU 

Muito Ruim 
122,37 NTU 

Satisfatória 
27,26 NTU 

Tombamentos  
(Municipais,  
Estaduais e Federais). 

Conjunto arquitetônico 
pátio da estação; Ponte 

Marechal Hermes; 
Vapor Benjamim 
Guimarães; Bens 

imóveis (IEPHA, 2015) 

Ponte Marechal 
Hermes; Vapor 

Benjamim Guimarães 
Antiga Escola 

Aprendizes 
Marinheiros; 

Sítio Arqueológico 
Caixa d’água; Bens 

imóveis (IEPHA, 2015; 
IPAHN, 2018) 

Sem 
tombamentos 

Sem 
tombamentos 

Sem 
tombamentos 

Sem  
tombamentos 

Inventários 
 (IEPHA, 2015, 2016). 

Bordado Dumont; 
Praia de Pirapora; 
Praça dos Cariris; 

Artesanato; Carrancas; 
Circuito Guimarães 

Rosa; Canoeiros; Pesca 
Artesanal; Bens 

Praia; Doce de Buriti; 
Artesanato; Circuito 

Guimarães Rosa; 
Canoeiros; Pesca 
Artesanal; Bens 

imóveis (IEPHA, 2015) 

Pesca Artesanal; 
Canoeiros 

Sem informação Sem informação Sem informação 
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imóveis (IEPHA, 2015) 

Expressões culturais, Festas 
e Ritos Religiosos 
(Gastronomia, música, 
dança, artesanato) 
(ICMBIO, 2009). 

Caboclo d’água; 
Folia de Reis; 

Dança de São Gonçalo; 
Festa do Carro de 

Boi 

Dança de  
São Gonçalo 

Região Grande 
Sertão Veredas 

(Bezerra e 
Heidemann, 

 2006) 

Região Grande  
Sertão Veredas 

(Bezerra e 
Heidemann,  

2006) 

Região Grande 
Sertão Veredas 

(Bezerra e 
Heidemann, 

2006) 

Potencial Educação 
Ambiental 

Potencial Potencial Potencial 
Potencial, mas área 

com restrição de 
acesso 

Potencial Potencial 

Beleza Cênica Alta  Alta  Alta Alta Alta Média 

Potencial e Uso Turístico e 
Recreação 

Alto uso turístico Alto uso turístico Uso constante Uso constante Uso constante Uso constante 

Acesso Fácil Fácil Moderado Fácil Fácil Fácil 

Esporte Fluvial potencial e 
efetivo 

Canoagem Canoagem Canoagem Canoagem Canoagem Esportes náuticos 

Pesca 
Pesca artesanal e 

profissional 
Pesca artesanal e 

profissional 
Pesca artesanal e 

profissional 
Pesca artesanal e 

profissional 
Pesca artesanal e 

profissional 
Pesca artesanal e 

profissional 

Serviços Geossistêmicos 
Regulação, provisão, 

suporte, cultura e 
conhecimento 

Regulação, provisão, 
suporte, cultura e 

conhecimento 

Regulação, provisão, 
suporte, cultura e 

conhecimento 

Regulação, provisão, 
suporte, cultura e 

conhecimento 

Regulação, 
provisão, suporte 

Regulação, 
provisão, suporte, 

cultura e 
conhecimento 

Valores da Geodiversidade 

Científico 
Ambiental  
Turístico 
Educativo 

Econômico 
Cênico 

Científico 
Ambiental  
Turístico 

Econômico 
Educativo 

Cênico 

Científico 
Ambiental  
Educativo 

Cênico 

Científico 
Ambiental  
Turístico 
Educativo 

Cênico 

Turístico 
Econômico 

Científico 
Ambiental  
Turístico 
Educativo 
Religioso 
Cênico 

 



 
 
 

217 
 

6.7. APLICAÇÃO DO AUXÍLIO A DECISÃO PROPOSTO 

A partir das informações obtidas nos trabalhos de campo e em gabinete com 

aplicação do protocolo, em concordância com as etapas descritas na metodologia, foi 

aplicado o sistema de auxílio à decisão proposto para a classificação do geopatrimônio 

fluvial. As tabelas 17, 18, 19, e 20 apresentam as notas obtidas para cada critério do 

protocolo principal e do secundário do estado de conservação para os treze segmentos 

nos dois trechos selecionados na Bacia do São Francisco. A pontuação final possível 

varia de 4 a 12 pontos após soma das notas do protocolo principal e dos critérios do 

estado de conservação. A tabela 21 mostra a pontuação final de cada segmento de rio 

analisado e suas respectivas classes. Finalizadas as notas e as respectivas classes de cada 

segmento, verifica-se existência de pontuação máxima em um dos critérios relevantes; 

caso exista ocorre a adequação do segmento para a classe superior. A tabela 22 exibe a 

classificação do geopatrimônio fluvial finalizada, em conformidade com as notas 

obtidas e com os critérios relevantes. Os segmentos estão ordenados de forma 

decrescente de acordo com a pontuação alcançada. As figuras 83 e 84 representam a 

classificação obtida em cada segmento nos trechos 1 e 2 da área de estudo. 
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Tabela 17 - Nota atingida para cada segmentos do estudo no trecho 1, a partir da pontuação de cada critérios do protocolo principal. 
 

VALORES 
VALOR 

EDUCATIVO
VALOR 

ECONÔMICO

CRITÉRIOS

Estrutura 
Geológica de 

interesse 
científico 
(leito ou 
entorno)

Presença de 
quedas d’água 
no segmento*¹

Características 
geomorfologia 

fluvial

Domínios 
Cársticos 

Importância 
científica 

(Produções 
acadêmicas, 
técnicas e de 

órgãos 
ambientais)

Local de 
interesse 

Geológico e/ou 
Paleontológico 
descrito pela 

SIGEP (leito ou 
entorno)

Associação 
com outros 
elementos 
naturais 

(fauna e/ou 
flora)*

Associação 
com áreas 

úmidas (AU’s)

Intervenções 
ao longo do 
leito e das 
margens 
fluvial

Uso 
do solo

Importância 
histórico-cultural 
e arquitetônica *

Presença de 
sítios de 
interesse

arqueológico 
e/ou 

peleontologico 
(leito ou 
entorno)

Importância 
religiosa

Beleza cênica 

Transparência 
da água 

(Turbidez - 
NTU)

Importância 
para educação 

ambiental

Local de 
Permanência 

para o visitante

Acessibilidade e 
Infraestrutura

Segurança do 
visitante - 
Risco de 

inundação 
repentina

Usos Atuais
Serviços, Bens 

e Processos

Pontos - Segmentos de rio

Ponto 1 
Rio Cipó (Parna Serra do 
Cipó)

2 1 3 2 3 1 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 7,43

Ponto 2 
Lagoas Marginais

2 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 7,29

Ponto 3 
Rio Cipó (Área fora do 
Parque Nacional da Serra 
do Cipó) 

2 2 3 1 3 1 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 7,00

Ponto 4 
Rio Cipó (próximo a Ponte 
de Ferro - Usina)

2 1 3 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 6,71

Ponto 5
Ponto de Canoagem

2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 6,14

Ponto 6 
Rio das Pedras 

2 3 3 1 2 1 3 1 3 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 6,57

Ponto 7 
Rio Cipó (jusante da 
confluência com Rio das 
Pedras)

2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 3 2 4,86

Total

VALOR 
CIENTÍFICO

VALOR 
AMBIENTAL

VALOR 
CULTURAL

VALOR ESTÉTICO
VALOR 

TURÍSTICO
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Tabela 18 - Nota atingida por cada segmentos do estudo no trecho 1, a partir da pontuação dos critérios do estado de conservação. 
 

Avaliação do Estado de 
Conservação do Segmento 

do Rio

CRITÉRIOS
Preservação do 

entorno

Naturalidade do 
perfil 

longitudinal 
(canal Fluvial)

Naturalidade do 
perfil 

transversal 
(margens)

Proteção Legal

Estudo de 
Capacidade de 
carga em áreas 
com estatuto 

legal de 
proteção

Enquadramento 
dos corpos 

d’água*

Balneabilidade 
E.coli 

(UFC100/mL)

SEGMENTOS

Ponto 1 
Rio Cipó (Parna Serra do 
Cipó)

3 3 3 3 2 3 3 2,86

Ponto 2 
Lagoas Marginais

3 3 2 2 1 2 3 2,29

Ponto 3 
Rio Cipó (Área fora do 
Parque Nacional da Serra 
do Cipó) 

2 3 2 2 1 2 3 2,14

Ponto 4 
Rio Cipó (próximo a 
Ponte de Ferro - Usina)

3 3 2 2 1 2 3 2,29

Ponto 5
Ponto de Canoagem

2 1 2 2 1 2 3 1,86

Ponto 6 
Rio das Pedras 

3 3 3 2 1 2 3 2,43

Ponto 7 
Rio Cipó (jusante da 
confluência com Rio das 
Pedras)

2 2 2 2 1 2 3 2,00

Estado de
Conservação

Total
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Tabela 19 - Nota atingida para cada segmentos do estudo no trecho 2, a partir da pontuação de cada critérios do protocolo principal. 

VALORES 
VALOR 

EDUCATIVO
VALOR 

ECONÔMICO

CRITÉRIOS

Estrutura 
Geológica de 

interesse 
científico 
(leito ou 
entorno)

Presença de 
quedas d’água 
no segmento*¹

Características 
geomorfologia 

fluvial

Domínios 
Cársticos 

Importância 
científica 

(Produções 
acadêmicas, 
técnicas e de 

órgãos 
ambientais)

Local de 
interesse 
Geológico 

e/ou 
Paleontológic
o descrito pela 
SIGEP (leito 
ou entorno)

Associação 
com outros 
elementos 
naturais 

(fauna e/ou 
flora)*

Associação 
com áreas 

úmidas (AU’s)

Intervenções 
ao longo do 
leito e das 
margens 
fluvial

Uso 
do solo

Importância 
histórico-
cultural e 

arquitetônica *

Presença de 
sítios de 
interesse

arqueológico 
e/ou 

peleontologico 
(leito ou 
entorno)

Importância 
religiosa

Beleza cênica 

Transparência 
da água 

(Turbidez - 
NTU)

Importância 
para educação 

ambiental

Local de 
Permanência 

para o 
visitante

Acessibilidade e 
Infraestrutura

Segurança do 
visitante - 
Risco de 

inundação 
repentina

Usos Atuais
Serviços, Bens 

e Processos

Pontos - Segmentos de rio

Ponto 8 
Rio São Francisco calçadão 
em Pirapora

2 3 3 1 3 1 2 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 6,57

Ponto 9 
Rio São Francisco margem
esquerda Buritizeiro

3 3 3 1 3 1 2 2 2 1 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 7,14

Ponto 10
Barra do Guaicuí 
confluência São Francisco e 
Rio das Velhas

2 1 3 1 3 1 2 2 2 1 2 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 6,29

Ponto 11
Fazenda Santo Expedito 
próximo a Ilha do Coqueiro

1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 3 1 3 3 5,57

Ponto 12 
Rancho do Nilton

1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 3 2 5,29

Ponto 13 
Ponte em Três Marias

2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 3 3 3 1 3 3 6,00

Total

VALOR 
CIENTÍFICO

VALOR 
AMBIENTAL

VALOR 
CULTURAL

VALOR ESTÉTICO
VALOR 

TURÍSTICO
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Tabela 20 - Nota atingida para cada segmento do estudo no trecho 2, a partir da pontuação dos critérios do estado de conservação. 
 

Avaliação do Estado de Conservação 
do Segmento do Rio

CRITÉRIOS
Preservação do 

entorno

Naturalidade do 
perfil 

longitudinal 
(canal Fluvial)

Naturalidade do 
perfil 

transversal 
(margens)

Proteção Legal

Estudo de 
Capacidade de 
carga em áreas 
com estatuto 

legal de 
proteção

Enquadramento 
dos corpos 

d’água*

Balneabilidade 
E.coli 

(UFC100/mL)

SEGMENTOS

Ponto 8 
Rio São Francisco margem direita 
Pirapora

2 2 2 2 1 2 1 1,71

Ponto 9 
Rio São Francisco margem
esquerda Buritizeiro

2 2 2 2 1 2 1 1,71

Ponto 10 
Barra do Guaicuí confluência São 
Francisco e Rio das Velhas

2 2 2 2 1 2 1 1,71

Ponto 11 
Fazenda Santo Expedito próximo a 
Ilha do Coqueiro

2 2 2 2 1 2 2 1,86

Ponto 12 
Rancho do Nilton

2 2 2 2 1 2 2 1,86

Ponto 13 
Ponte em Três Marias

1 2 2 2 1 2 2 1,71

Estado de
Conservação

Total
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Tabela 21 - Classificação obtida para cada segmento após resultado do protocolo principal e 
estado de conservação. 

 

Classes Segmentos Pontuação Final  

EXTREMA Ponto 1 Rio Cipó (Parna Serra do Cipó) 10,29 

ALTA 

Ponto 2 Lagoas Marginais 9,58 

Ponto 3 Rio Cipó (Área fora do Parque Nacional da 
Serra do Cipó)  

9,29 

Ponto 4 Rio Cipó (próximo a Ponte de Ferro - 
Usina) 

9 

Ponto 6 Rio das Pedras  9 

Ponto 9 Rio São Francisco margem esquerda 
Buritizeiro 

8,85 

Ponto 8 Rio São Francisco calçadão em Pirapora 8,28 

MÉDIA 

Ponto 10 Barra do Guaicuí confluência São 
Francisco e Rio das Velhas 

8 

Ponto 5 Ponto de Canoagem 8 

Ponto 13 Ponte em Três Marias 7,71 

Ponto 11 Fazenda Santo Expedito próximo a Ilha do 
Coqueiro 

7,43 

Ponto 12 Rancho do Nilton 7,15 

Ponto 7 Rio Cipó (jusante da confluência com Rio 
das Pedras) 

6,86 
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Tabela 22 - Classificação final do geopatrimônio fluvial após nota final do segmento e 
identificação de critérios relevantes. 

 

Classes Segmentos 
Nota Final e Critérios 

Relevantes  

EXTREMA 

Ponto 1 Rio Cipó (Parna Serra do Cipó) 
10,29 

Espécie endêmica, classe 
especial 

Ponto 2 Lagoas Marginais* 
9,58 

Espécies endêmicas e espécie 
da flora ameaçada de extinção 

Ponto 3 Rio Cipó (Área fora do Parque 
Nacional da Serra do Cipó) * 

9,29 
Espécie da flora ameaçada de 

extinção 

Ponto 4 Rio Cipó (próximo a Ponte de 
Ferro - Usina)* 

9 
Sítio arqueológico reconhecido 

pelo IPHAN 

Ponto 6 Rio das Pedras * 
9 

Espécie da flora ameaçada de 
extinção 

Ponto 9 Rio São Francisco margem 
esquerda Buritizeiro* 

8,85 
Sítio e bens com tombados pelo 

IEPHA, Sítio arqueológico 
reconhecido pelo IPHAN 

Ponto 8 Rio São Francisco calçadão em 
Pirapora* 

8,28 
Sítios e bens com tombados 

pelo IEPHA 

ALTA Ponto 5 Ponto de Canoagem* 
8  

Sítio arqueológico reconhecido 
pelo IPHAN 

MÉDIA 

Ponto 10 Barra do Guaicuí confluência São 
Francisco e Rio das Velhas 

8 

Ponto 13 Ponte em Três Marias 7,71 

Ponto 11 Fazenda Santo Expedito próximo 
a Ilha do Coqueiro 

7,43 

Ponto 12 Rancho do Nilton 7 

Ponto 7 Rio Cipó (jusante da confluência 
com Rio das Pedras) 

6,86 

*Segmentos que mudaram de classe por apresentarem critérios relevantes.
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Figura 83 - Mapa de Classificação dos segmentos visitados Trecho 1. 
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Figura 84 - Mapa de Classificação dos segmentos visitados Trecho 2.
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6.8 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Os segmentos em que houve a de aplicação do protocolo encontram-se em porções 

diferentes da Bacia do São Francisco e apresentam aspectos físicos biológicos e paisagísticos 

distintos. Mesmo em contextos ambientais diferentes, os critérios que compõem o protocolo 

de classificação do geopatrimônio fluvial foram capazes de classificar os segmentos de rio de 

forma integrada e coerente, tanto nos aspectos e elementos patrimoniais dos sistemas fluviais 

quanto o estado de conservação atual. Em ambos os trechos, os segmentos pertencem às 

classes extrema, alta e média. Nenhum segmento apresentou baixa classificação. 

De forma geral o protocolo mostrou-se exequível e com boa aplicabilidade em campo e 

em gabinete. Apesar disso, existem algumas limitações que merecem ser ressaltadas. 

Primeiramente o acesso é um dificultador na amostragem e aferições dos dados nos perfis 

longitudinais e transversais. Os padrões e dimensões de análise sugeridos para o trabalho de 

campo são eficientes nesses casos, pois possibilitam fazer várias análises de no mínimo 100 

metros no perfil longitudinal e posteriormente reunir os dados para um segmento maior. Para 

este trabalho, todos os segmentos, exceto o segmento 1 no trecho 1, encontram-se em 

propriedades privadas com limitação de acesso ou autorização. A análise pelo curso d’água 

pode ser uma alternativa, caso haja possibilidade.  

O segundo ponto é referente aos dados relacionados a qualidade de água e 

balneabilidade. Os monitoramentos, quando existem, não apresentam frequência nem 

amostragem necessárias para uma avaliação real dos dados de balneabilidade. A escassez de 

pontos de monitoramento e a representatividade dos dados gerados não necessariamente 

representam a real situação do segmento de rio avaliado, generalizando as informações. O 

critério E. coli (NMP/100 ml) é de suma importância para qualidade da água, principalmente 

para recreação de contato primário, atividade praticada em todos os segmentos visitados. 

Sugere-se, aferições com periodicidade e continuidade corretas para garantia da segurança do 

turista e da população que usam o segmento de rio. Devido a indisponibilidade de recursos 

para amostragem representativas, a presente pesquisa utilizou dados secundários dos 

monitoramentos do Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM). 

O terceiro ponto importante está relacionado aos dados relativos aos critérios de 

biodiversidade ou diversidade natural. Para análise integrada dos elementos que compõem os 

sistemas fluviais relacionados a biodiversidade de fauna e flora aquática e terrestre, um 

grande esforço de busca de informações e comparação dos dados é necessária. A não 
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sistematização nas plataformas de órgãos ambientais e instituições públicas dificultam a busca 

e a compreensão dos elementos que existem no segmento de rio. Os dados adquiridos em 

plataformas institucionais, ou em trabalhos científicos devem ser minuciosamente 

averiguados para saber se estão realmente relacionadas ao sistema fluvial avaliado. A reunião 

de dados e informações sobre a diversidade ambiental é um instrumento urgente para auxiliar 

na gestão, tomadas de decisão e proteção da natureza.  

O protocolo criado possibilitou reconhecer e avaliar diferentes valores associados aos 

sistemas fluviais. Demostrou ainda ser uma ferramenta adequada para o reconhecimento e 

classificação do geopatrimônio fluvial. A proposta de classificação foi assertiva, pois mesmo 

o segmento que apresenta pontuação média ou baixa na qualidade ambiental e estado de 

conservação alterado, pode ao final da classificação pertencer as classes mais altas, tanto pela 

presença de outros valores que o segmento possui como pela pela existência de critérios 

relevantes, que automaticamente o eleva de classe. A inserção dos critérios relevantes para a 

classificação final do segmento possibilita uma análise crítica dos resultados e uma 

classificação mais coerente, uma vez que os critérios relevantes são de suma importância para 

protocolos ou instrumentos de avaliação de qualidade ambiental, da água, da cultura e da 

geodiversidade. A existência destes critérios possibilita chamar atenção para as caraterísticas 

realmente importantes dos sistemas fluviais e certificar o reconhecimento do segmento 

classificado.  

Os critérios propostos têm a intenção de englobar a maior quantidade de elementos 

relacionados aos sistemas fluviais. A proposta não é inflexível nem busca elaborar um sistema 

quantitativo definitivo, o intuito é iniciar avaliações integradas e holísticas dos sistemas 

fluviais. Os diferentes componentes, processos e interações presentes nos cursos d’água 

podem revelar um patrimônio a ser reconhecido e protegido para as futuras gerações.  

O protocolo elaborado visou maior objetividade dos critérios e do método de 

classificação com turbidez, enquadramento dos cursos d’água, elementos da biodiversidade, 

para que se torne uma ferramenta com aplicabilidade. No processo de quantificação e 

classificação do geopatrimônio alguns parâmetros podem conter subjetividade. Algum grau 

de subjetividade não é prejudicial para qualquer protocolo ou inventário, desde que se 

busquem alternativas para reduzir ao máximo os efeitos e melhorar a avaliação. 

O critério “beleza cênica” é o parâmetro com maior grau de subjetividade no protocolo. 

Segundo Vieira (2014), a beleza de um lugar, paisagem, rio ou elemento natural está 

diretamente condicionado ao bem estar e a qualidade de vida que proporciona para o 
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observador. Algumas metodologias com técnica de análise de beleza cênica avaliam ângulo 

de observação, quantidade de luz, visão panorâmica e outro critério mensuráveis (FONTES, 

2012; VIEIRA, 2014).  No entanto, o entendimento de que estes critérios não são importantes 

para este protocolo se deve a capacidade de variação sazonal de alguns deles e da realidade 

inquestionável que o observador pode se locomover, procurando, ao seu prazer e 

disponibilidade, melhores visadas. Os elementos que compõem uma paisagem de alta beleza 

normalmente convidam o observador a contemplação (SCRUTON, 2013). 

A avaliação da beleza cênica nos sistemas fluviais não recorreu a uma técnica 

especifica. No entanto, medidas e proposições foram adotadas, tais como manter o mesmo 

avaliador para todos os segmentos, levantamento de informações sobre reconhecimento 

cênico do local, observações sobre os padrões de extensão, volume e área, conservação, 

integridade, naturalidade dos cursos d’água e entorno, preservação da vegetação do entorno, 

existência de pontos panorâmicos de observação. Adotar esta medida traz o beneficio de 

reduzir oscilações de análise e interferências naqueles critérios que apresentam-se sensíveis às 

diferenças de conhecimento técnico do aplicador. As medidas visam reduzir a subjetividade 

do critério e manter o rigor técnico-científico do protocolo.  

O critério “importância histórico-cultural e arquitetônica” pode ser avaliado em campo, 

casa haja informativos, painéis, informações turísticas no segmento, caso contrário é validado 

em gabinete, com auxílio de levantamentos, relatórios e inventários de órgãos e instituições 

municipais, estaduais e federais sobre patrimônio cultural. Os inventários são fundamentais 

para o preenchimento deste critério, pois garantem o reconhecimento documentado dos 

elementos de valor cultural no sistema fluvial avaliado. A importância cultural do segmento é 

imprescindível para o reconhecimento patrimonial do segmento, este critério se consolida 

como um critério relevante para a classificação do geopatrimônio fluvial. Os sistemas fluviais 

guardam registros das relações de uso, ocupação, desenvolvimento, permanência ou retirada 

de populações. O patrimônio cultural deve ser entendido como um importante aspecto para as 

medidas de conservação efetivas dos sistemas fluviais. 

O critério “Associação com outros elementos naturais de fauna e flora aquática ou 

terrestre” é relevante em caso de endemismo ou presença de espécies em risco de extinção no 

sistema fluvial. O preenchimento e consolidação ocorrem em gabinete, com amparo de vasta 

bibliografia científica, relatórios técnicos e ambientais e bases cartográficas, tanto de órgãos 

ambientais quanto de instituições de ensino e pesquisa. Os dados não possuem uma base 
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sistematizada e atualizada; a extração dos dados para o segmento avaliado acontece após 

comparações e análise de diferentes fontes e documentos.  

Os dados específicos de endemismo e risco de extinção foram considerados na pesquisa 

quando a ocorrência é pontual em bases cartográficas ou com localização informada em 

pesquisas acadêmicas ou relatórios ambientais. A adoção da localização exata das ocorrências 

se justifica pelos padrões mínimos propostos para aplicação do protocolo e pela relação direta 

dos sistemas fluviais com os elementos de fauna e flora. A representação dos dados por área é 

importante para reconhecer o valor ambiental do contexto em que está o segmento. Os 

levantamentos dos os elementos da diversidade natural nos sistemas fluviais são de suma 

importância para priorizar estudos verticalizados sobre as espécies, fomentar medidas 

urgentes de gestão e para o uso e conservação dos sistemas fluviais para a preservação dos 

elementos bióticos e abióticos.  

De forma geral todos os critérios que compõem o protocolo principal e o secundário do 

estado de conservação possuem caráter objetivo e são mensuráveis, favorecendo a análise 

integrada dos sistemas fluviais e do auxílio a decisão. O protocolo busca ser uma ferramenta 

de fácil manuseio e aplicação, porém exige conhecimento técnico-científico do aplicador para 

a classificação do geopatrimônio fluvial. A aplicação deve ocorrer após treinamento ou 

instruções prévias, para atingir resultados satisfatórios. 

Além do protocolo, a metodologia apresentada no capítulo 5 agrega valor à avaliação do 

patrimônio relacionada aos cursos d’água. O potencial de ocorrência de quedas d’água 

evidencia o valor turístico, científico e estético na bacia do Rio Cipó, local teste da 

metodologia. Os segmentos relacionados a este curso d’água apresentam potencial de 

ocorrência muito alto ou alto.  

Assim como os critérios elaborados apontaram resultados satisfatórios na avaliação 

horizontalizada do sistema fluvial, o método de auxílio a decisão para classificar o 

geopatrimônio fluvial também se mostrou aquedado. Finalizada a pontuação dos segmentos e 

a verificação de critérios relevantes, os segmentos foram enquadrados nas classes: Extrema, 

Alta e Média.  

Os segmentos na classe extrema são os que apresentam maior pontuação no protocolo 

principal e no estado de conservação. Dos segmentos avaliados somente o segmento 1 atingiu 

a classe extrema pela nota final do protocolo. Apesar de possuir critérios relevantes, ele já 

pertencia a classe extrema. Os demais segmentos 2, 3, 4, 6, 9 e 8 pertenciam a classe alta, mas 
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devido a existência de critérios de relevância passaram a ocupar a classe superior seguinte. O 

único critério relevante não identificado em nenhum segmento foi a existência de queda 

d’água de extrema relevância no segmento, as quedas analisadas apresentam alta relevância 

segundo Oliveira (2016) (Anexo 4).  

O segmento 1 obteve nota 10,29 após aplicação do sistema de auxílio a decisão. A alta 

pontuação está relacionada a qualidade ambiental do segmento e aos elementos de valor 

patrimonial no leito e entorno.  Na margem direta do Rio Cipó, a 200 metros do rio, está 

presente de uma feição cárstica, o Abismo do Celso. No ponto de ocorrência do abismo 

existe, junto a mata seca, a espécie Cereus calcirupicola, espécie endêmica de cactos. Esta 

espécie de cactos foi descoberta em 1986 e é endêmica de Minas Gerais, onde ocorrem 

somente em área de afloramento calcáreo (RIZZINI, 1986; ICMBIO, 2009). O abismo do 

Celso e a ocorrência do cacto estão na área do Parque Nacional da Serra do Cipó, aumentando 

a importância do segmento e da própria unidade de conservação, além de reforçar a 

necessidade de proteção e reconhecimento dos elementos com valor patrimonial. As 

atividades e pressões causadas pelo turismo e por diferentes tipos de uso do solo próximas ao 

segmento podem colocar em risco estes elementos de grande valor natural. 

O segmento 2 obteve nota 9,58 após aplicação do sistema de auxílio a decisão, no 

entanto foi elevado para classe extrema. O segmento possui uma espécie endêmica e duas em 

risco de extinção. A biodiversidade de peixes o Rio Cipó se destaca; das 130 espécies de 

peixe registradas na bacia do Rio das Velhas, 78 espécies, quase 60% da ictiofauna 

encontram-se no curso do Rio Cipó, com destaque para as lagoas marginais (CBH RIO DA 

VELHAS, 2010). O segmento destacado apresenta lagoas marginais, refúgio e criadouros de 

muitos peixes (SATO et al., 1987), sendo a espécie Hyphessobrycon cf. gracilis 

exclusivamente encontrada nas lagoas do Rio Cipó (VIEIRA, et al., 2005). As lagoas no Vale 

do Rio Cipó estão relacionadas aos condicionantes do relevo. A Cachoeira Grande atua como 

nível de base no segmento próximo a cabeceira, reduzindo a energia e proporcionando o 

meandramento do Rio Cipó. Seus meandros abandonados formam lagoas marginais e 

ecossistemas aquáticos muito ricos em aspectos físicos e biológicos (VIEIRA, et al., 2005).  

O segmento 2 apresenta ainda duas espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção 

que ocorrem na margem direita do Rio Cipó. A Vellozia leptopelata é uma espécie que ocorre 

exclusivamente em afloramentos rochosos dos campos rupestres, sua altura é de 1,5 metros e 

possui flora de baixa duração (CNC FLORA, 2015).  Sua inclusão na lista de espécies em 

risco de extinção nesse local se dá pelo grande isolamento físico e baixo fluxo genético, além 
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das ameaças causadas pelo turismo e recreação na Serra do Cipó. Neste segmento 2, as 

pressões estão relacionadas ao turismo sem controle, por ser área fora do Parna da Serra do 

Cipó, e da expansão urbana e hoteleira na área (CNC FLORA, 2015). A segunda espécie em 

risco de extinção é a Minaria semirii, espécie arbustiva dos campos rupestres. As principais 

ameaças a espécie no segmento analisado estão relacionadas à ocupação do solo e ao aumento 

de incêndios recorrentes na área de ocorrência (CNC FLORA, 2015). O segmento 2 apresenta 

elementos suficientes para seu reconhecimento como geopatrimônio fluvial, suas 

características bióticas e abióticas possuem diversos valores associados. No entanto, o 

segmento está fora dos limites do Parna da Serra do Cipó, dificultando as medidas de gestão e 

conservação.  

O segmento 3 obteve nota 9,29 após aplicação do sistema de auxílio a decisão, no 

entanto foi elevado para classe extrema. O segmento possui uma espécie da flora brasileira em 

risco de extinção. A espécie é a Minaria semirii, mesma presente no segmento anterior. O 

segmento possui ainda uma queda d’água de alta relevância (Anexo 4); a Cachoeira Grande é 

um importante nível de base local para o Rio Cipó, condicionado as características do rio a 

montante da queda d’água. A queda é um dos símbolos da Serra do Cipó com beleza 

exuberante e alto índice de visitação. O local apresenta pontos de degradação, pois a estrutura 

para facilitar o acesso do turista modificou o entorno da queda d’água. (OLIVEIRA, 2016).   

O segmento 4 obteve nota 9 após aplicação do sistema de auxílio a decisão sendo 

também elevado para classe extrema. O segmento possui um sítio arqueológico na margem 

direita do Rio Cipó. A Lapa do Gentio é um importante sítio arqueológico com pinturas 

rupestres e registro de alguns utensílios. O sítio encontra-se afastado 50 metros do leito do rio 

e foi registrado 30 de novembro de 1976 pelo setor de arqueologia da Universidade Federal 

de Minas Gerais. Consta no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (IPHAN, 2009). No 

segmento 4 ocorrem outras cavidades e afloramentos da Formação Sete Lagoas, o segmento e 

os elementos patrimoniais encontram-se na área da APA Morro da Pedreira. No entanto, 

segundo descrição do IPHAN, o sítio e as cavidades possuem alto grau de destruição. Não 

existe um plano efetivo de capacidade de carga e a visitação é descontrolada, além das 

pressões causadas pelas pastagens no entorno do segmento e do sítio. 

O segmento 6 obteve nota 9 após aplicação do sistema de auxílio a decisão, no entanto 

foi elevado para classe extrema. O segmento apresenta uma espécie da flora brasileira 

endêmica e ameaçada de extinção. A Arthrocereus melanurus subsp. Odorus é uma 

subespécie endêmica dos campos rupestres de Minas Gerais, uma cactaceae extremamente 
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restrita, encontrada em somente três localidades da Serra do Espinhaço (CNC FLORA, 2015). 

As principais ameaças são sua distribuição restrita, as atividades de mineração, invasão de 

espécies exóticas, as queimadas e a expansão urbana (CNC FLORA, 2015). O segmento 

apresenta também boa qualidade de água e um complexo de quedas d’água a montante do 

segmento das quais a mais próxima atingiu classe alta de relevância (Anexo 4). Na margem 

esquerda do segmento existe um local que promove rituais místicos. O rio e a queda d’água 

tem significados para os rituais e para o turismo. A área onde se encontra o segmento não 

possui nenhum tipo de unidade de conservação e as pressões referentes a pecuária estão cada 

vez mais intensas próxima as segmento.  

Os segmentos 9 e 8 obtiveram 8,85 e 8,28, respectivamente. Após aplicação do sistema 

de auxílio a decisão, foram elevados para classe extrema. Os pontos de coleta de água 8 e 9 

são referentes ao mesmo segmento, mas as margens pertencem a dois municípios e 

apresentam algumas diferenças. Os critérios relevantes comuns a Pirapora e Buritizeiro são os 

bens tombados no âmbito estadual, a Ponte Marechal Hermes tombada em 1995, e o Vapor 

Benjamin Guimarães tombado em 1985. O Vapor Benjamin Guimarães foi construído em 

1913 e começou a navegar as águas do São Francisco em 1920, após passar pelo Rio 

Mississipi (EUA) e Bacia Amazônica, suas atividades foram encerradas em 2014. O 

Benjamin Guimarães é a única embarcação a vapor do mundo que ainda apresenta atividade. 

Esta embarcação a vapor foi por décadas utilizado no transporte de cargas e passageiros no 

trecho Pirapora (MG) – Juazeiro (BA), servindo até no transporte de tropas do Exército 

Brasileiro durante a II Guerra Mundial (IPHAN, 2015). A importância do Benjamin 

Guimarães é grande para Buritizeiro e Pirapora e para a história do São Francisco. A Ponte 

Marechal Hermes também é um elemento cultural especial para o Velho Chico. Trata-se da 

primeira ponte sobre o rio, construída em 1922 com ferro importado da Bélgica. A ponte 

encontra-se sobre os desníveis da Cachoeira de Pirapora, mede 694 metros de extensão e foi 

construída para o projeto de expansão da Ferrovia Central do Brasil que pretendia interligar a 

então capital do Brasil, Rio de Janeiro, a Belém do Pará. Porém o projeto teve fim na cidade 

de Buritizeiro (IEPHA, 2015). Hoje a ponte encontra-se desativada e é utilizada para 

passagem de pedestres, ciclistas e motociclistas. O seu estado de preservação é bastante 

precário.  A ponte é um importante registro da importância e imponência do São Francisco 

para o progresso do Brasil. 

O segmento 9, referente ao município de Buritizeiro, margem esquerda do rio, apresenta 

além do vapor e da ponte, outros elementos histórico-culturais importantes. A Antiga Escola 
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de Aprendizes Marinheiros tombada pelo IEPHA em 2018, é a única do estado que apresenta 

um conjunto de edificações de influência do Ecletismo. Sua construção tem ligação com a 

ideia progressista de modernização das cidades brasileiras integrar o território nacional, 

visando o melhor escoamento de mercadorias pelo país. A navegação no Velho Chico foi um 

dos pilares para construção da escola que operou de 1913-1920 como escola de navegação. 

Porém o prédio recebeu diferentes fundações e instituições ao longo dos anos (IEPHA, 2018).  

Buritizeiro também abriga um importante sítio arqueológico, o Cemitério da Caixa 

D’água, localizado a menos de 100 metros do local de coleta de água. Pesquisadores já 

encontraram ossadas humanas de, aproximadamente, 6 mil anos, além de materiais líticos 

como bigornas, batedores, facas feitas de lascas de rochas, pontas de setas e ossos queimados 

e traços de carvão que segundo datações apresentam sinais de que a ocupação naquela área 

pode chegar aos 8 mil anos (BAGGIO FILHO e TRINDADE, 2012; BAGGIO FILHO ET 

AL., 2020).  

A Bacia Hidrográfica do rio São Francisco atua como um significativo trajeto de 

dispersão das ocupações e migrações humanas, ocorridas no final do Pleistoceno e durante o 

Holoceno (BAGGIO FILHO et al., 2020). A ocupação pré-histórica de Minas Gerais deixou 

diversos registros, tais como: arte rupestre (pinturas e gravuras), estruturas de habitações, 

sepultamentos, instrumentos líticos, cerâmicas, dentre outros (RIBEIRO, 2006). 

O segmento 8 apresenta diversos tombamento municipais de bens imóveis próximos ao 

rio, Pirapora detém importantes elementos patrimoniais no rio e nas margens do Velho Chico. 

A região tem importância para o estado e para o Brasil desde o século XVII quando a conexão 

fluvial foi o grande motivo de Pirapora se destacar na colonização das capitanias de Minas e 

Bahia (IEPHA, 2015). O rio também trouxe índios fugidos dos colonizadores no litoral. Um 

exemplo são os Cariris que se instalaram nas proximidades da queda de Pirapora, posição 

atual da cidade. (IEPHA, 2015).  

A Cachoeira de Pirapora era um marco para os navegantes e exploradores, considerada 

como um ponto importante a ser vencido no médio São Francisco, depois da Cachoeira Casca 

d’Anta e antes da Cachoeira de Paulo Afonso (BA). Nesse sentido, Pirapora nasce e se 

fortalece do processo de navegação e escoamento no período de mineração colonial. Por 

estarem no limite navegável do rio, os produtos seguiam por terra a partir desse ponto, 

fomentando comércio nas localidades e implementação de pequenos lugarejos (IEPHA, 

2016). A cachoeira é um importante ponto para a manutenção da prática da pesca artesanal no 

São Francisco, a atividade que se tornou patrimônio cultural imaterial (IEPHA, 2015). 
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A importância dos elementos contidos nos segmentos 8 e 9 são inquestionáveis, tanto 

no âmbito natural quanto cultural. O rio está resguardado por duas leis que o considera 

patrimônio no território mineiro e um rio de preservação permanente, que na teoria deveria 

assegurar uma conservação e gestão adequadas, uma vez que a região tem a pesca e o turismo 

recreacional como atividades importantes para a população do entorno. Diante dos 

enquadramentos legais que esse segmento de rio apresenta, seus índices de qualidade de água 

assim como toda sua qualidade ambiental e conservação devem ser repensadas, a fim de criar 

medidas efetivas para proteção do rio, atividades relacionadas a ele e seu patrimônio. 

A classe alta possui um segmento. O segmento 5 obteve nota 8 após aplicação do 

sistema de auxílio a decisão, no entanto foi elevado para classe alta. O segmento possui um 

sítio arqueológico na margem direita, aproximadamente 250 metros do rio. O sítio Lapa Vau 

da Lagoa, foi registrado pelo IPHAN em 21 de agosto de 2012. Existem poucos dados e 

informações sobre o local. No entorno proposto de 500 metros a partir de cada margem não 

foram registradas espécies endêmicas ou em risco de extinção, mas a região onde se encontra 

o segmento possui diversas espécies da flora brasileira ameaçada de extinção, além de alta 

diversidade da biodiversidade mineira e brasileira (INSTITUTO PRÍSTINO: ATLAS 

DIGITAL GEOAMBIENTAL, 2020).  

Os segmentos 10, 13, 11, 12 e 7 ocupam a classe média pelas notas obtidas e não 

apresentam critérios relevantes. Os segmentos apresentam também importância ambiental e 

cultural, porém não possuem elementos expressivos com valor patrimonial. No entanto estão 

inseridos em contextos ou locais com importância para biodiversidade e/ou geodiversidade. A 

qualidade ambiental, naturalidade, qualidade das águas contribui para uma pontuação menos 

importante. O segmento 13, por exemplo, é um trecho de Rio de Preservação Permanente, no 

entanto, pesquisas já apontaram contaminações severas por zinco, cádmio e cromo com níveis 

até podiam atingir até 200 vezes o limite permitido pela legislação nas proximidades das áreas 

industriais de Três Marias, Barreiro Grande e Pirapora (RIBEIRO, 2010; BOLETIM UFMG, 

2011). Segundo Moreira (2009), entre 2004 e 2009 aproximadamente 200 toneladas de peixes 

morreram, principalmente surubins adultos, contaminados por rejeitos tóxicos lançados pelo 

processamento de zinco da empresa. 

O segmento 10 possui grande importância histórica, cultural e econômica para o Rio 

São Francisco. No entanto o uso e ocupação do solo ao longo dos anos acarretou uma baixa 

qualidade ambiental ao local. A efetivação de leis e reconhecimento dos elementos 
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patrimoniais na Barra do Guaicuí são urgentes, pois a qualidade da água e os registros da 

importância do local não apresentam efetividade nas legislações ou gestão vigente.   

No segmento 13, especificamente entre a represa e a confluência do Ribeirão dos Tiros 

com o Rio São Francisco não apresenta importância ambiental e ecológica registrada nos 

órgãos ambientais estaduais ou nacionais, nem mesmo registro de elementos patrimoniais 

com valor cultural ou histórico, no entanto o segmento continua enquadrado na Lei de Rio de 

Preservação Permanente.  

O segmento 7 obteve a menor nota dos segmentos avaliados, 6,86. Tal pontuação é 

condizente com a realidade, pois o segmento apresenta poucos elementos de valor patrimonial 

no leito e entorno e ainda possui um estado de conservação que requer cuidados. No entanto, 

o segmento está inserido num contexto ambiental de alto valor ambiental e cênico. Apesar de 

não estar no entorno próximo ao rio, existem ocorrências de espécies ameaçadas de extinção 

da flora brasileira aproximadamente 1 km da margem direita e na faixa de classe muito alta de 

biodiversidade de peixes (INSTITUTO PRÍSTINO: ATLAS DIGITAL GEOAMBIENTAL, 

2020). O fato reforça a importância da região e a necessidade de melhorar as condições da 

água e do entorno. 

Dos segmentos visitados somente o 1 encontra-se em unidade conservação de proteção 

integral, proporcionando uma proteção mais efetiva aos elementos patrimoniais da 

diversidade fluvial. Os demais segmentos contam com unidades de conservação de uso 

sustentável ou nenhuma unidade de conservação prevista pelo SNUC. As duas leis existentes 

nos trechos de aplicação do protocolo não se mostraram efetivas como categorias alternativas 

de unidades de conservação, pois além de reduzido respaldo técnico e levantamento sobre os 

elementos patrimoniais associados ao rio, não apresentam medidas e ferramentas de 

conservação ou restauração dessas áreas. 

No que tange as Leis nº 14.007, de 4/10/2001 e a Lei 15082, de 27/04/2004 ambas não 

apresentam efetivamente relatórios técnicos complementares, documentos contendo análise 

dos elementos dos sistemas fluviais importantes nos trechos contemplados pelas referidas leis. 

A lei se justificaria mais se sua abrangência começasse a montante da Represa, pois 

englobaria importantes características e teria mais efetividade na proteção do sistema fluvial. 
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CAPÍTULO 7 

DISCUSSÃO GERAL E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação holística dos sistemas fluviais é uma tendência nas ciências naturais, pois as 

análises isoladas ou focadas em somente uma abordagem ou componente não são capazes de 

representar a complexidade e dinâmicas da diversidade fluvial.  

Classificar os elementos patrimoniais dos sistemas fluviais é uma tarefa de esforços 

múltiplos, tendo em vista a importância e multiplicidade desses ambientes.  Nem só os fatores 

relacionados à qualidade das águas, biota aquática e geomorfologia fluvial são fundamentais, 

tudo que pertence ao sistema fluvial, os processos relacionados, transformações e usos são 

análises importantes. Integrar elementos bióticos, abióticos e culturais nas análises dos cursos 

d’água é um desafio imprescindível para manutenção e conservação dos rios e bacias 

hidrográficas. 

As ciências naturais possuem pressa nos esforços holísticos e integrados para a proteção 

da natureza. Segundo Kozlowski (2004), os programas acadêmicos, estudos, órgãos 

ambientais, precisam adotar dois princípios na avaliação e gestão do ambiente natural: 

conservação da biodiversidade e conservação da geodiversidade. No âmbito dos estudos 

ambientais os sistemas fluviais vêm no processo de quebra de paradigma e ambicionando a 

avaliação integrada. A incorporação dos cursos d’água e dos elementos da geodiversidade 

fluvial nas pesquisas sobre conservação, geopatrimônio e efetivação legal desses ambientes é 

um avanço necessário.  

O geopatrimônio fluvial deve ser entendido como a diversidade biótica e abiótica dos 

sistemas fluviais, bem como suas interações e processos que apresentam valor patrimonial. Os 

critérios que compõe o protocolo, a análise do estado de preservação, o levantamento dos 

bens patrimoniais culturais e naturais e ferramentas como a de potencial de ocorrência de 

quedas d’água agregada como uma análise crítica e visão sistêmica é uma prática promissora 

para os estudos de geodiversidade e geoconservação. Essas propostas juntas possibilitam uma 

visão tridimensional dos sistemas fluviais e uma abordagem geográfica desses ambientes, 

subsidiando estudos mais especializados, gestão mais efetiva, leis mais coerentes e 

consistentes e manutenção de um dos principais elementos existentes, a água. 
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As abordagens e metodologias propostas (capítulos 4, 5, 6) deste trabalho tiveram o 

intuito de chamar atenção para uma ótica não tradicional dos estudos relacionados aos 

sistemas fluviais. As análises realizadas são iniciativas para o reconhecimento dos eventuais 

valores patrimoniais associados aos elementos da geodiversidade fluvial. Os exemplos dos 

valores associados aos cursos d’água (capítulos 4, 5 e 6) demonstram a urgência de estudos e 

avaliações que contemplem os elementos do leito e da margem do rio, no intuito de evidenciar 

que os cursos d’água possuem riquezas que extrapolam a água, a função ecológica, 

morfologia e os recursos.  

O levantamento histórico e cultural por meio dos relatos dos naturalistas e de 

inventários (capítulo 4) colabora efetivamente com a identificação, inventariação e 

reconhecimento dos valores, principalmente socioculturais associados aos cursos d’água. 

Apesar dos diferentes objetivos das expedições, estudos e viagens todos contribuíram para o 

conhecimento, descrições, beleza, problemas e esplendor do Rio São Francisco, focando na 

diversidade dos elementos naturais e sociais. 

No entanto, vale destacar que os valores utilitaristas e transformadores sobre os sistemas 

fluviais, especialmente no Rio São Francisco e seu entorno são pontos chave nos relatos dos 

autores destacados. O Rio São Francisco ao longo dos séculos foi drasticamente modificado 

desde as obras de engenharia para navegação e redução de obstáculos, dos maus tratos 

gerados pelas barragens e hidroelétricas, dos projetos de irrigação até a transposição. O relato 

dos naturalistas nos fala de um rio, de um volume de água e abundância de recursos que não 

existe mais, contribuindo para o entendimento e inventário dos locais de interesse do Rio São 

Francisco, pois em grande parte são os únicos relatos de um período que o sistema fluvial 

apresentava um equilíbrio próximo ao natural. 

O reconhecimento dos elementos da diversidade natural e cultural dos cursos d’água 

através de documentos, cartografia histórica, obras de literatura e técnicas, inventáios é uma 

forma de identificar potenciais valores dos sistemas fluviais. O levantamento como realizado 

no (capítulo 4) é uma ação que corrobora com o entendimento e avaliação integrada dos 

segmentos avaliados, pois se caracteriza como um dos critérios importantes para a concepção 

do geopatrimônio fluvial e sua classificação. A percepção do patrimônio e dos valores 

culturais devem ser evidenciados em diferentes fontes documentais para que haja uma 

abrangência sólida, incluir dados de diferentes períodos ajudam a identificar transformações 

culturais e sociais atreladas aos cursos d’água. 
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Ainda na perspectiva de reforçar a identificação dos valores relacionados ao sistema 

fluvial, a metodologia do potencial de ocorrência de quedas d’água (capítulo 5) consolida de 

forma assertiva com o reconhecimento e classificação do geopatrimônio fluvial. O método 

proposto se mostrou eficaz e os resultados puderam ser comprovados por meio da 

comparação do mapa de potencial de quedas d´água gerado com pontos das quedas d’água 

mapeadas e levantadas na Bacia do Rio Cipó. Além de toda importância científica e ambiental 

as quedas d’água ainda possuem um alto valor turístico, recrecional e econômico nos cursos 

d’água. Dos sete segmentos de aplicação do protocolo no trecho 1 que apresentam classes de 

extrema ou alta, cinco tem relação direta com quedas d’água, como os pontos 1, 2, 3, 5 e 6. 

Este método pode ser aplicado para outras regiões do Brasil, de modo a contribuir, de 

forma inicial com a identificação de possíveis locais de ocorrência de quedas d`água, já que 

não existem inventários consistentes no país relacionados ao tema. O mapa de potencial de 

ocorrência de quedas d’água é uma ferramenta importante tanto para pesquisas científicas 

quanto para órgãos públicos e privados de licenciamento, assim como para gestão e políticas 

públicas de conservação ambiental, inclusive da geodiversidade. As quedas d’água são 

elementos carregados de significados e valores de diversas ordens.  

As técnicas de geoprocessamento e modelagem nos estudos de geodiversidade auxilia 

na identificação de locais potenciais de interesse na ótica do geopatrimônio. Em todo mundo 

as pesquisas e instituições interessadas no entendimento, conservação e uso das quedas 

d’água vêm aumentando. O conhecimento e a percepção sobre o patrimônio local é 

ferramenta importante para gestão, conservação e desenvolvimento de um território. A 

utilização da tecnologia apoia o conhecimento do território e da paisagem, pontuando locais 

de alta diversidade e interesse, direcionando as análises presenciais de campo.  

As quedas são elementos especiais dentro dos sistemas fluviais, nesse sentido a proposta 

de mapear o potencial de ocorrência é um passo no âmbito do reconhecimento dos valores 

patrimoniais nos sistemas fluviais. As classes de ocorrência são um aspecto valioso, pois a 

elevada diversidade fluvial pode sinalizar possíveis valores no rio e atreladas a investigação 

integrada e levantamentos de outros elementos patrimoniais associados aos ambientes fluviais 

são capazes de amparar a classificação o geopatrimônio fluvial. Após a identificação de áreas 

com elevado potencial de ocorrência de quedas d’água, as mesmas devem ser analisadas e 

classificadas de acordo com sua relevância, em algum grau toda queda d’água possui 

relevância (OLIVEIRA et., 2017).  
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As propostas apresentadas anteriormente (capítulos 4 e 5) são partes importantes de 

uma gama de critérios e valores que buscam avaliar o sistema fluvial. Pode-se dizer, que são 

análises preliminares no reconhecimento da diversidade fluvial e seus potenciasi valores. 

Posteriormente a proposta de classificação do geopatrimônio fluvial se efetiva com 

sistematização de um protocolo com parâmetros objetivos relacionados aos valores da 

geodiversidade e estado de conservação dos cursos d’água, apoiados num sistema de auxílio a 

decisão (capítulo 6). 

As propostas de reconhecimento do geopatrimônio fluvial (capítulos 4, 5 e 6) 

contribuíram incialmente para chamar atenção para a necessidade de pesquisas relacionadas a 

percepção dos valores patrimoniais atrelados a água e os elementos da diversidade fluvial. A 

aplicação e teste do protocolo em campo validou a aplicabilidade e a utlilidade do mesmo na 

avaliação holística dos segmentos fluviais. Os resultados foram satisfatórios e coerentes com 

a realidade das áreas de teste. A pontuação e a classificação final atingidas por cada segmento 

tem relação direta com os elementos elencados nos relatos dos naturalistas (trecho 2) e com as 

características da geodiversidade fluvial demostradas no mapa de potencial de ocorrência de 

quedas d’água (trecho1). 

O teste do protocolo nos trechos do Rio São Francisco buscou amenizar lacunas e 

subsidiar tecnicamente as leis existentes (Leis nº 14.007, de 4/10/2001; Lei 15082, de 

27/04/2004). As leis são justificáveis na maioria dos segmentos, seja pela qualidade 

ambiental, valores científicos, cênicos, turísticos ou culturais. Tadavia, o segmento de Três 

Marias referente ao ponto inicial da Lei 14.007, possui poucos elementos, exceto a 

importância econômica que justifique a lei. Em termos de diversidade biótica o segmento 13 é 

o com menor número de elementos ou caraterísticas, as informações culturais são pouco 

presentes e expressivas e a geodiversidade fluvial não apresenta caraterísticas com grandes 

destaques. 

Em suma, as leis existentes são instrumentos e categorias de proteção, e propõe que os 

trechos se enquadrem como unidades de conservação com tipologias distintas das propostas 

pelo SNUC (2000). Entretanto, nota-se pouca efetividade e ações e cumprimento das 

atribuições propostas, além de parâmetros claros para o entendimento dos elementos com 

valor patrimonial ao longo dos trechos. Nos segmentos visitados, independente da qualidade 

da água, do número e importância dos elementos no sistema fluvial, os trechos cobertos pelas 

leis anteriormente citadas, sofrem pressões que afetam sua naturalidade, dinâmica e 

qualidade. 
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Mesmo as unidades de conservação não são garantias de proteção para os elementos da 

geodiversidade fluvial. Em muitos casos as UCs não reconhecem o geopatrimônio fluvial nem 

o patrimônio natural abiótico, sem manejo e estudos específicos desses elementos. A 

educação ambiental e o conhecimento da diversidade natural são ações efetivas para o 

reconhecimento e proteção ambiental por parte dos gestores e sociedade civil. 

Para os segmentos pertencentes a classe extrema recomenda-se a consolidação de 

unidades de conservação ou alternativas de proteção integral, além ações de compensação 

ambiental. Todos os segmentos amostrados têm direta ou indiretamente usos que degradam 

ou suprimem elementos da diversidade fluvial, bióticos ou abióticos, sem nenhuma 

restauração ou medida compensatória. 

A metodologia proposta pode contribuir para essas e outras diretrizes, leis e normativas 

no intuito de elencar o que tem valor e poder através de um método testado atribuir medidas 

de compensação ambiental, restauração de área degradadas, sugestão de criação de unidades 

de conservação. O patrimônio só se efetiva através do reconhecimento legal da importância de 

um dado local ou elemento. Nesse sentido, as leis necessitam de ferramentas e estudos sólidos 

e diretrizes claras de gestão e aplicação para uma efetividade.  

As leis relacionadas aos sistemas fluviais, especialmente no Brasil, são leis duras e com 

formulações, por vezes, meramente políticas. Falta a participação da sociedade para 

determinar o que é patrimônio, falta pareceres técnicos contemplem os elementos da 

diversidade fluvial.   

Como apontado anteriormente (capítulo 2, tabela 1), existem as iniciativas mundiais 

para o tratamento holísticos dos sistemas fluviais e seus valores. Os exemplos aplicados, 

como o Canadian River Heritage que é pautado na avaliação completam e horizontalizada do 

curso d’água, com critérios claros (paisagísticos, físicos, ambientais, culturais, sociais, 

econômicos e ecológicos) e que compreendem a totalidade da dinâmica fluvial e suas 

interações, é um programa com efetividade e longevidade. A comunidade está totalmente 

inserida no processo de condidatura e manutenção do título de rio patrimônio, pois além de 

garantir qualidade da água, peixes, manutenção das culturas e sociedades promovem o 

ecoturismo e a economia local.   

As iniciativas da Nova Zelândia, Bolívia, Índia e Porto Rico (capítulo 2, tabela 1), usam 

a legislação de uma maneira que haja participação efetiva da comunidade. Os povos indígenas 

e as comunidades ribeirinhas tem o rio como elemento simbólico e religioso, são 
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representantes legais do curso d’água, e são os guardiões legais da naturalidade e evolução do 

curso d’água. O status legal de pessoa jurídica garante ao rio proteção frente a intervenções 

irreversíveis. 

O presente trabalho intuiu-se de apresentar um “start” na abordagem integrada dos 

sistemas fluviais no Brasil, buscando contribuir com a temática juntamente com os exemplos 

mundiais apresentados. As metodologias desenvolvidas (potencial de ocorrência de quedas 

d’água, protocolo de avaliação do geopatrimônio fluvial, levantamento histórico cultural dos 

cursos d’água) visa principalmente auxiliar órgãos públicos relacionados ao patrimônio 

natural, ser uma ferramenta de apoio ao processo decisório em processos de licenciamento 

ambiental, tombamento, possivelmente por meio da proposição de Resolução, Deliberação 

Normativa ou Norma técnica, pois fornece mais um respaldo técnico-científico para o 

diagnóstico da conservação e uso desses ambientes, ou como item a ser considerado na 

elaboração e aplicação de planos de manejo em unidades de conservação. Além de ser um 

instrumento de reconhecimento e análise para pesquisas e trabalhos acadêmicos dos sistemas 

fluviais e também para sociedade civil. 

A proteção do geopatrimônio fluvial supera as funções utilitaristas, de uso, serviços ou 

recursos dos rios e seu entorno, a conservação da diversidade fluvial é uma saída para o 

equilíbrio das funções, dinâmicas naturais e sociais. A metodologia de potencial de ocorrência 

de quedas d’água tem aptidão para ser testada em diferentes áreas e viabilizar um banco de 

dados para ivnetariação de quedas d’água no estado de Minas Gerais, cooperando tanto com a 

gestão quanto com o desenvolvimento econômico, como a promoção das potencialidades 

turísticas relacionadas a diversidade fluvial. 

O uso e aplicação contínuos do protocolo e da metodologia de classificação do 

geopatrimônio fluvial podem favorecer o aperfeiçoamento das proposições desta tese, que 

demonstrou que é viável, classificar os sistemas fluviais de forma integrada e holística, 

colaborando com os inventários e medidas de conservação destes ambientes. O protocolo 

produzido e todas as etapas para identificação dos valores patrimoniais dos segmentos de rios, 

confirmam a tese de que a água, o leito, as margens, o entorno e os demais componentes do 

sistema fluvial, apresentam valores e relevância fundamentais que podem ser reconhecidos 

como geopatrimônio. 

Os critérios selecionados foram capazes de contemplar de forma abrangente o sistema 

fluvial e suas interações. As classes do geopatrimônio fluvial (extrema, alta, média e baixa) 

sinalizam a relevância, diversidade e a urgência no reconhecimento dos rios ou segmentos de 
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rio com elevado valor patrimonial. As proposições e ações relacionadas a cada classe são um 

direcionamento nas tomadas de decisão, mas podem ser adaptadas e adequadas de acordo com 

a realidade e necessidade de cada área analisada. O reconhecimento e a gestão dos sistemas 

fluviais no âmbito do patrimônio só será efetivo com o entendimento das diferentes 

relevâncias e as corretas condutas legais.   

Como todo protocolo, os testes são fundamentais para avanços e proposição de outros 

critérios e adequações de acordo com cada demanda. Os trabalhos futuros podem trabalhar 

outros parâmetros, proposição de pesos, a fim de aperceiçoar o sistema de classificação. O 

protocolo também pode auxiliar trabalhos e pesquisa verticalizados de biodiversidade, 

geodiversidade e qualidade das águas, pois entender o sistema fluvial na ótica integrada 

favorece outras escalas de abordagem. 

O entendimento tradicional sobre água e diversidade fluvial são fortemente atrelados ao 

recurso econômico, são elementos essenciais para manutenção da vida e atividades humanas. 

A presente tese busca extrapolar essa abordagem e compreender os sistemas fluviais como 

bens patrimonializáveis, atribuído significados e valores outros, além do utilitarismo. A 

grande quebra de paradigma é entender e avaliar os sistemas fluviais como patrimônio natural 

e cultural, a diversidade fluvial biótica e abiótica são provas da evolução geológica, 

morfológica, hidrológica, ecológica e humana do planeta Terra. 

O valor de um curso d’água é inestimável. Todavia, a efetivação do geopatrimônio, só 

se efetua quando há a consolidação de leis e medidas para conservação. Ao reconhecer os 

valores patrimoniais dos sistemas fluviais, promove-se a conservação da água, do solo, da 

vegetação, dos animais, do ar, das pessoas, das culturas. Ao reconhecer e gerir o patrimônio 

natural promove-se a vida. 
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ANEXO 1 

 O livro a “A HULHA BRANCA” de Nelson Coelho de Senna (1914) traz um quadro 

sinótico de quedas d’água catalogadas para potencial hidroelétrico em Minas Gerais. A tabela 

23 apresenta a sistematização desse quadro de quedas d’água, contendo informações como o 

nome da queda, nome do rio, nome município e altura da queda, o quadro sinótico original 

consta mais duas colunas (potencial hidroelétrico e descrição do local) que não estão 

presentes na tabela atual (Tabela 23). 
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Tabela 23 - Quedas d'água em Minas Gerais, segundo Senna (1914). 
 

NOME DA QUEDA  RIO MUNICÍPIO  ALTURA 

Cachoeira do Bonito Ribeirão Bonito Abadia do Bom Sucesso 50 m 

Cachoeira do Piedade Rib. Piedade Abadia do Bom Sucesso 15 

Cachoeira do Ribeirão Rib. Da Cachoeira Abadia do Bom Sucesso 30, 40, 20 m 

Cachoeira do Pai-Agostinho Alto São Francisco  Abaeté Sem informação 

Cachoeira do Marmellada Alto São Francisco  Abaeté sem informação 

Cachoeira do Buriti 
Comprido 

Alto São Francisco  Abaeté sem informação 

Cachoeira do Passarinho Alto São Francisco  Abaeté sem informação 

Cachoeira das Marias Alto São Francisco  Abaeté sem informação 

Cachoeira Comprida Alto São Francisco  Abaeté 4,6 m 

Cachoeira da Rapadura Alto São Francisco  Abaeté sem informação 

Cachoeira das Pedras Alto São Francisco  Abaeté sem informação 

Cachoeira Grande  Alto São Francisco  Abaeté sem informação 

Cachoeira dos Caldeirões Alto São Francisco  Abaeté sem informação 

Cachoeira do Abaeté-Velho Alto São Francisco  Abaeté sem informação 

Cachoeira dos Embalanços Alto São Francisco  Abaeté sem informação 

Cachoeira da Sirga-Funda Alto São Francisco  Abaeté sem informação 

Cachoeira das Bruácas Alto São Francisco  Abaeté sem informação 

Cachoeira da Bandeira Alto São Francisco  Abaeté sem informação 

Cachoeira do Salto Rio Abaéte Abaeté sem informação 

Cachoeira do Machado Rio Abaéte Abaeté sem informação 

Cachoeira Mansa Rib. São Felix Abaeté sem informação 

Cachoeira da Fumaça Rio Matipó Abre Campo sem informação 

Cachoeira do Garimpo Rio Matipó Abre Campo sem informação 

Cachoeira de São João Rio Matipó Abre Campo sem informação 

Cachoeira do Emboque Rio Matipó Abre Campo sem informação 

Cachoeira de São Miguel Rio Matipó Abre Campo sem informação 

Cachoeira Torta Rio Sant'Anna Abre Campo sem informação 

Cachoeira da Olaria Rio Sant'Anna Abre Campo sem informação 

Cachoeira da Conquista Rio Sant'Anna Abre Campo sem informação 

Cachoeira do Lago Rio Mombúca Águas Virtuosas Artificial 

Cachoeira de São Simão Vale do Lambari Águas Virtuosas 17 m 

Cachoeira de São José Rio Paraíba do Sul Além Pararaíba  sem informação 

Cachoeira do Aventureiro Rio Aventureiro  Além Pararaíba  100 m 

Cachoeira da Barra do Angú Rio do Angú Além Pararaíba  100 m 

Cachoeira do Remanso Rio Paraíba do Sul Além Pararaíba  200 m 

Cachoeira da Sapucaia Rio Paraíba do Sul Além Pararaíba  sem informação 

Cachoeira do Guararema  Rio Aventureiro  Além Pararaíba  sem informação 

Cachoeira dos Pilés Rib. da Conceição Além Pararaíba  sem informação 

Cachoeira da Barra do Peixe Rib. da Conceição Além Pararaíba  80 m 

Cachoeira do Bom Jardim Rib. Bom Jardim Além Pararaíba  100 m 
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Cachoeira da Volta Grande  Rio Angú Além Pararaíba  sem informação 

Cachoeira D'Água Limpa Rio São Thomé Alfenas 12 m 

Cachoeira do Ribeirão  Vale do Sapucai Alfenas sem informação 

Cachoeira de Maria Candida Vale do Sapucai Alfenas 8 m 

Cachoeira do Musambinho Rio Musambo Alfenas sem informação 

Cachoeira das Furnas Cor. das Furnas Alfenas sem informação 

Cachoeira da Cachoeirinha Cor. das 
Cachoeirinhas  

Alfenas sem informação 

Cachoeira das Andorinhas Rio São Thomé Alfenas sem informação 

Cachoeira da Fama Rio Sapucai  Alfenas sem informação 

Cachoeira do Engenho Rio Espera Alto Rio Doce sem informação 

Cachoeira do Funil Rio Mutuca Alto Rio Doce sem informação 

Cachoeira de Paulo Moreira Vale do Rio de Peixe Alvinópolis  sem informação 

Cachoeira do Fonseca Rio Piracicaba Alvinópolis  sem informação 

Cachoeira do Sem-Peixe Rio Sem Peixe Alvinópolis  sem informação 

Cachoeira dos Cottas Rib. dos Cottas Alvinópolis  12 m 

Cachoeira do Salto Rio Piracicaba Antonio Dias Abaixo 40 m 

Cachoeira Escura Rio Doce Antonio Dias Abaixo 20 m 

Cachoeira do Cocais Rio Cocais Grande Antonio Dias Abaixo sem informação 

Cachoeira do Alfié Rio Alfié Antonio Dias Abaixo sem informação 

Cachoeira das Furnas  Ribeirão das Furnas Araguari 50 m 

Cachoeira do Mandaguari Rib. Mandaguari Araguari sem informação 

Cachoeira do Pissarrão Rio Pissarrão Araguari 40 m 

Cachoeira do Jordão Rio Jordão Araguari sem informação 

Cachoeira do Aráras Rib. das Aráras Araguari sem informação 

Cachoeira do Araguari Cor. Araguari Araguari 8-10 m 

Cachoeira do Boa Vista  Cor. Boa Vista Araguari sem informação 

Cachoeira da Francelina Cor. da Francelina Araguari sem informação 

Cachoeira Queda da 
Cachoeirinha 

Cor. da Cachoeirinha Araguari sem informação 

Cachoeira da Itinga Rib. Bom Jardim Araçuaí sem informação 

Cachoeira da Boa Vista Rio Jequitinhonha Araçuaí sem informação 

Cachoeira do Jatobá  Rio Jequitinhonha Araçuaí sem informação 

Cachoeira do Sizudo Rio São Pedro Araçuaí 80 m 

Cachoeira do Travessão Vale do Jequitinhonha Araçuaí sem informação 

Cachoeira do Funil Vale do Jequitinhonha Araçuaí sem informação 

Cachoeira do Angelim Rio Jequitinhonha Araçuaí sem informação 

Cachoeira do Frade Rio Araçuaí Araçuaí sem informação 

Cachoeira do Estreito Rio Jequitinhonha Araçuaí sem informação 

Cachoeira da Fumaça Rio Jequitinhonha Araçuaí sem informação 

Cachoeira do Tamanduá Rio Tamanduá Araxá  12 m 

Cachoeira do Octaviano  Rio das Velhas do 
Triângulo 

Araxá  20 m 

Cachoeira do São João Rio São João Araxá  50 m 

Cachoeira de Santa Juliana Rib. de Santa Juliana Araxá  sem informação 
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Cachoeira do Niagara  Rib. Dos Creoulos Araxá  20 m 

Cachoeira do Quebra Anzol Rio Quabra Anzol Araxá  sem informação 

Cachoeira das Furnas Rio das Velhas Araxá  50 m 

Cachoeira do Cervo  Vale do Quebra Anzol Araxá  sem informação 

Cachoeira do Macaúbas  Rio Macaúbas Arceburgo sem informação 

Cachoeira D'Água Preta Rio Água Preta Aiuruoca  60 m 

Cachoeira do Papagaio  Rio Aiuruoca  Aiuruoca  sem informação 

Cachoeira do Imbutáias  Vale do Rio Grande Aiuruoca  100 m 

Cachoeira do Monte Belo Vale do Rio Grande Aiuruoca  sem informação 

Cachoeira do Inferno Vale do Rio Grande Aiuruoca  45 m 

Cachoeira da Guapiára Vale do Rio Grande Aiuruoca  sem informação 

Cachoeira da Graça Cor. da Cachoeira Aiuruoca  20 m 

Cachoeira da Parecida Rio Grande Aiuruoca  40 m 

Cachoeira das Furnas Vale do Rio Verde Baependi sem informação 

Cachoeira do São Thomé Rio Verde Baependi sem informação 

Cachoeira do Bom Sucesso Rio Bambuí  Bambuí  30 m 

Cachoeira Cascata do Urubú Rib. do Galego Barbacena sem informação 

Cachoeira do Carandaí  Rio Carandaí Barbacena sem informação 

Cachoeira de Ilhéus Vale do Rio das 
Mortes 

Barbacena 52 m 

Cachoeira do Ribeirão do 
Fundo 

Rib. Fundo Barbacena 50 m 

Cachoeira do Raposo Vale do Pomba Barbacena 60 m 

Cachoeira Queda da 
Cachoeirinha 

Rib. dos Cavalos Barbacena sem informação 

Cachoeira do Tugurio Vale do Pomba Barbacena sem informação 

Cachoeira do Ibertioga Vale do Rio Grande Barbacena sem informação 

Cachoeira dos Freitas Rib. Arrudas  Belo Horizonte 35 m 

Cachoeira do Marsagão Rib. Arrudas  Belo Horizonte sem informação 

Cachoeira dos Gorduras Rib. dos Gorduras Belo Horizonte sem informação 

Cachoeira da Ferrugem  Vale do Arrudas Belo Horizonte sem informação 

Cachoeira do Onça Rib. do Onça Belo Horizonte 36 m 

Cachoeira Cascata do Parque Cor. do Acaba Mundo Belo Horizonte Artificial 

Cachoeira das Alagoas Vale do São Francisco Bocaiuva 12 m 

Cachoeira D' Água Fria Vale do Jequitaí Bocaiuva sem informação 

Cachoeira do Funil Rio Lambari Bom Despacho  sem informação 

Cachoeira do Couto Rio Lambari Bom Despacho  16 m 

Cachoeira dos Pintores Rio Lambari Bom Despacho  sem informação 

Cachoeira do Salto Rio Paraopeba Bonfim sem informação 

Cachoeira da Chácara Rio Paraopeba Bonfim sem informação 

Cachoeira da Toca Rio Paraopeba Bonfim sem informação 

Cachoeira da Preguiça Rio Macaúbas Bonfim sem informação 

Cachoeira da Cota Rio Macaúbas Bonfim sem informação 

Cachoeira da Ventania Rio Macaúbas Bonfim sem informação 

Cachoeira dos Juliões Rio Macaúbas Bonfim sem informação 
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Cachoeira do Pary Rio Macaúbas Bonfim sem informação 

Cachoeira dos Amorins Rio Manso Bonfim sem informação 

Cachoeira do Antunes Rio Manso Bonfim sem informação 

Cachoeira da Palestina Rib. Águas Claras 
(vale do Paraopeba) 

Bonfim sem informação 

Cachoeira da Trombeta Rib. Águas Claras 
(vale do Paraopeba) 

Bonfim sem informação 

Cachoeira do Caetano José Rib. Águas Claras 
(vale do Paraopeba) 

Bonfim sem informação 

Cachoeira dos Aroucas Rib. Águas Claras 
(vale do Paraopeba) 

Bonfim sem informação 

Cachoeira dos Papudos Rib. Águas Claras 
(vale do Paraopeba) 

Bonfim sem informação 

Cachoeira da Serra Rib. Mascate (vale do 
Paraopeba) 

Bonfim sem informação 

Cachoeira do Lindo Vale Rib. Mascate (vale do 
Paraopeba) 

Bonfim sem informação 

Cachoeira da Água Morta Rib. Macaúbas Bonfim sem informação 

Cachoeira dos Cordeiros Rib. dos Borges Bonfim sem informação 

Cachoeira do Queiroz Rib. dos Borges Bonfim sem informação 

Cachoeira do João Manoel Rib. do Pamplona Bonfim sem informação 

Cachoeira da Samambaia Rib. do Pamplona Bonfim sem informação 

Cachoeira das Almorreimas Rio Paraopeba Bonfim sem informação 

Cachoeira do Funil Rio Paraopeba Bonfim sem informação 

Cachoeira do Inferno  Rio das Mortes Bom Sucesso sem informação 

Cachoeira do Peixe Vale do Rio do Peixe Bom Sucesso sem informação 

Cachoeira do Caxambú Rio Caxambú Bom Sucesso sem informação 

Cachoeira do Cabo Verde Vale do Musambo Cabo Verde sem informação 

Cachoeira do Peixe  Rio do Paixe Cabo Verde sem informação 

Cachoeira do Funil Rio Caeté Caeté 20 m 

Cachoeira do Mutuca Rio Caeté Caeté sem informação 

Cachoeira de Cima Rio Taquarassú Caeté sem informação 

Cachoeira do Machadão Rio Machado Caldas sem informação 

Cachoeira da Lage de S. 
Domingos 

Vale do Jaguari Cambuí sem informação 

Cachoeira do Carigoaba Rio Carigoaba Cambuí sem informação 

Cachoeira do Palmital Vale do Rio Verde Cambuquira  sem informação 

Cachoeira da Ponte Alta Vale do Rio Verde Campanha sem informação 

Cachoeira do Palmela Vale do Sapucai Campanha 70 m 

Cachoeira do Poço Fundo Rio Machado Campestre 50 m 

Cachoeira do João Bandeira Rio Pardo Campestre 35 m 

Cachoeira do Cambuí Rio do Peixe Campestre 30 m 

Cachoeira do Aureliano Rio do Peixe Campestre 35-40 m 

Cachoeira dos Felipes Rib. Cambuí Campestre 35 m 

Cachoeira do Peixe Rio do Peixe Campestre sem informação 

Cachoeira do Moreira Rib. do Moreira Campo Belo 30 m 

Cachoeira Alta Rib. dos Monteiros Campo Belo 100 m 
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Cachoeira da Divisa Serra da Divisa Campos Gerais sem informação 

Cachoeira do Urupúca Rio Urupúca Capelinha sem informação 

Cachoeira do Suassuí Rio Suassuí Pequeno Capelinha sem informação 

Cachoeira da Graça Rib. Dos Franciscos  Capelinha sem informação 

Cachoeira do Surubi Rio Subiri Capelinha sem informação 

Cachoeira do Ribeirão Vale do Anta Caracol sem informação 

Cachoeira Quedas dao 
Carangola 

Rio Carangola  Carangola 90 m 

Cachoeira do Pitâo Vale do Carangola  Carangola sem informação 

Cachoeira da Serra da Grama Vale do Carangola  Carangola sem informação 

Cachoeira do Boi Vale do Carangola  Carangola 60 m 

Cachoeira do Lizandro Vale do Carangola  Carangola sem informação 

Cachoeira do Coronel Emílio  Vale do Carangola  Carangola sem informação 

Cachoeira das Três Ilhas Rio Doce Caratinga sem informação 

Cachoeira da Capivara Rio Doce Caratinga sem informação 

Cachoeira do João Pinto Rib. João Pinto 
Grande 

Caratinga sem informação 

Cachoeira Comprida Rio Cuieté Caratinga sem informação 

Cachoeira da Lage Rib. da Lage Caratinga 170 m 

Cachoeira do Inhapim Rio Inhapim Caratinga sem informação 

Cachoeira do Sacramento Rio Sacramento 
Grande 

Caratinga sem informação 

Cachoeira Quedas da 
Cachoeirinha 

Rio Doce Caratinga sem informação 

Cachoeira do Manhuaçu Rio Manhuaçu Caratinga sem informação 

Cachoeira da Fumaça Rio José Pedro Caratinga sem informação 

Cachoeira do Veado  Rio São Domingos Caratinga sem informação 

Cachoeira do Cuieté Rio Cuieté Caratinga 40 m 

Cachoeira das Mortes Rio Doce Caratinga sem informação 

Cachoeira Branca Rio Cuieté Caratinga sem informação 

Cachoeira das Congonhas Rio Cuieté Caratinga sem informação 

Cachoeira do Sapé Rio Cuieté Caratinga sem informação 

Cachoeira dos metros (eme) Rio Doce Caratinga sem informação 

Cachoeira do Paraíso Vale do Paranaíba Carmo do Paranaíba 4 m 

Cachoeira das Cruzes Rio Sapucaí Carmo do Rio Claro sem informação 

Cachoeira da Itapecerica Rio Sapucaí Carmo do Rio Claro sem informação 

Cachoeira do Salto da Serra Rio Sapucaí Carmo do Rio Claro sem informação 

Cachoeira do Rio Claro Rio Claro Carmo do Rio Claro 30 m 

Cachoeira de Santa Quitéria Rib. Santa Quitéria Carmo do Rio Claro sem informação 

Cachoeira do Chagas Rio Claro Carmo do Rio Claro sem informação 

Cachoeira do Ribeirão Vale do Sapucaí 
Grande 

Carmo do Rio Claro 30 m 

Cachoeira da Vista Alegre Rio Novo Cataguases 28 m 

Cachoeira do Itamaratí Rio Novo Cataguases sem informação 

Cachoeira da Fumaça Rio Novo Cataguases sem informação 

Cachoeira da Vista Alegre Vale do Rio Verde Caxambu 41 m 
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Cachoeira das Furnas  Ribeirão das Furnas Caxambu 17 m 

Cachoeira do Mandembo Rio Lambari Christina 62 m 

Cachoeira do Engenho Rio Barra Mansa Christina 30 m 

Cachoeira do Sítio do Monte Nascente do Lambari Christina 30 m 

Cachoeira da Christina Rib. do Bóde Christina 50 m 

Cachoeira do Cláudio Rio Cláudio (Vale do 
Pará) 

Cláudio sem informação 

Cachoeira do Corumbá Rio Corumbá Cláudio 50 m 

Cachoeira do Itambé Rio Itambé do Mato 
Dentro 

Conceição do Serro sem informação 

Cachoeira da Samambaia  Rio Santo Antônio Conceição do Serro sem informação 

Cachoeira do Cubas Rio Cubas Conceição do Serro sem informação 

Cachoeira do Rio Preto Rio Preto Conceição do Serro 30 m 

Cachoeira de Santo Antônio Rio Santo Antônio Conceição do Serro sem informação 

Cachoeira do Mata Cavalos Rio Mata Cavalos Conceição do Serro sem informação 

Cachoeira da Folhêla  Vale do Rio do Peixe Conceição do Serro sem informação 

Cachoeira da Serra Vale do Santo Antônio Conceição do Serro sem informação 

Cachoeira da Fumaça Vale do Rio do Peixe Conceição do Serro sem informação 

Cachoeira de São Thomás Vale do Rio do Peixe Conceição do Serro sem informação 

Cachoeira do Salvador Vale do Rio Guanhães Conceição do Serro sem informação 

Cachoeira do Paraúna Rio Paraúna Conceição do Serro 76 m 

Cachoeira do Cipó Rio Cipó Conceição do Serro sem informação 

Cachoeira do Picão Rio Picão Conceição do Serro sem informação 

Cachoeira Queda do Gaya Rio do Peixe Conceição do Serro sem informação 

Cachoeira do Engenho Vale do Rio Verde Conceição do Rio verde 10 m 

Cachoeira do Jacques Rib. Itaqui Conceição do Rio verde 5 m 

Cachoeira da Conquista Rib. Creoulo Conceição do Rio verde 15 m 

Cachoeira do Cortume Vale do Rio Verde Conceição do Rio verde sem informação 

Cachoeira dos Caibros Vale do Rio Grande Conquista sem informação 

Cachoeira do Lageado  Rib. Lageado Conquista sem informação 

Cachoeira dos Dourados  Rib. dos Dourados Conquista sem informação 

Cachoeira de Santa Rosa Vale do Paraopeba  Contagem sem informação 

Cachoeira do Sumidouro  Rib. Sarzedas Contagem sem informação 

Cachoeira da Maravilha Rib. Grotão Contagem sem informação 

Cachoeira do Mato Grosso  Rib. Mato Grosso Contagem sem informação 

Cachoeira do Picão Rio das Velhas Curvelo sem informação 

Cachoeira do Gonçalo Rio das Velhas Curvelo sem informação 

Cachoeira da Escaramuça Rio das Velhas Curvelo sem informação 

Cachoeira do Choro Rio Paraopeba Curvelo 5 m 

Cachoeira dos Cavalos Rio Paraopeba Curvelo sem informação 

Cachoeira do Caes Rio Paraopeba Curvelo sem informação 

Cachoeira do Bicudo Rio Bicudo Curvelo sem informação 

Cachoeira do Lavado Rib. Lavado Curvelo 11 m 

Cachoeira da Fábrica Rib. Santo Antônio Curvelo sem informação 

Cachoeira do Costume Rio Picão Curvelo sem informação 
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Cachoeira de São Sebastião Riacho da Areia Curvelo Artificial 9 m 

Cachoeira dos Buracos Rib. da Extrema Curvelo 100 m 

Cachoeira do Velho Riacho do Velho Curvelo sem informação 

Cachoeira da Extrema Rio Extrema Curvelo sem informação 

Cachoeira do Banheiro Rib. de Santa Maria Curvelo sem informação 

Cachoeira do Maquiné Rib. Maquiné Curvelo sem informação 

Cachoeira da Lage Rib. do Onça Curvelo 20 m 

Cachoeira do Bom Sucesso Rib. Bom Sucesso Curvelo sem informação 

Cachoeira do Paiol Rib. Paiol Curvelo sem informação 

Cachoeira dos Gerais Rib. dos Gerais Curvelo sem informação 

Cachoeira do Vão do Cigano Rib. Rio de Janeiro Curvelo sem informação 

Cachoeira do Guará Rib. Do Guará Curvelo 20 m 

Cachoeira da Laginha Rio Verde Curvelo sem informação 

Cachoeira do Boi Rib. do Boi Curvelo sem informação 

Cachoeira do Engenho Novo Vale do Riacho Fundo Curvelo sem informação 

Cachoeira do Rio Pardo Rio Pardo Diamantina sem informação 

Cachoeira do Biribiri Rio Biribiri Diamantina 100 m 

Cachoeira do Rio Preto Rio Preto Diamantina 80 m 

Cachoeira de Datas Rib. de Datas Diamantina 30 m 

Cachoeira dos Olhos d'Água Rio das Varas Diamantina sem informação 

Cachoeira do Soberbo Rio Inhacica Grande Diamantina 80 m 

Cachoeira do Moinho Rio Caeté Mirim Diamantina 20 m 

Cachoeira da Boa Vista Rib. de Santa Maria Diamantina sem informação 

Cachoeira do Capivara Vale do Paraúna  Diamantina sem informação 

Cachoeira do Paraúna Rio Paraúna Diamantina 78 m 

Cachoeira de Santa Maria Cor. Santa Maria Diamantina 108 m 

Cachoeira do Riacho Riacho das Varas Diamantina sem informação 

Cachoeira do Galvão Rio Caeté Mirim Diamantina sem informação 

Cachoeira do Tombadouro Riacho das Varas Diamantina sem informação 

Cachoeira do Curral Rio Pinheiros Diamantina 26 m 

Cachoeira do Braúnas Rio Braúnas Diamantina sem informação 

Cachoeira da Ponte Velha Rio Pinheiro Diamantina 15 m 

Cachoeira de São Roberto Vale do Jequitinhonha Diamantina 15 m 

Cachoeira das Escadinhas Rio Jequitinhonha Diamantina 14 m 

Cachoeira da Fome Cor. da Fome Diamantina sem informação 

Cachoeira da Conceição Rio Manso Diamantina 39 m 

Cachoeira das Datas Rib. Areia Diamantina sem informação 

Cachoeira do Caeté Mirim Vale do Jequitinhonha Diamantina sem informação 

Cachoeira do Inhaí Rio Inhaí Diamantina sem informação 

Cachoeira do Paraúna Rio Paraúna Diamantina sem informação 

Cachoeira do Jequitinhonha Rio Jequitinhonha Diamantina sem informação 

Cachoeira Alta Rio Araçuaí Diamantina 15 m 

Cachoeira de Santa Bárbara Rib. Areia Diamantina sem informação 

Cachoeira do Rio Manso Vale do Jequitinhonha Diamantina 39 m 
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Cachoeira Grande  Rib. do Guinda Diamantina 35 m 

Cachoeira do Paraúna Rio Paraúna Diamantina 80 m 

Cachoeira da Perpetua  Rib. do Guinda Diamantina 18 m 

Cachoeira da Formação Cor. da Formação Diamantina 6 m 

Cachoeira da Tóca Rio da Pedras Diamantina 18 m 

Cachoeira da Sentinela Rib. do Guinda Diamantina 30 m 

Cachoeira dos Nobres Rib. do Inferno Diamantina 18 m 

Cachoeira do Paula Viana Cor. Paula Viana Diamantina 25 m 

Cachoeira do Cavalo Morto Rib. do Inferno Diamantina 12 m 

Cachoeira do Espirito Santo Rio Itapecerica Divinópolis  sem informação 

Cachoeira das Oliveiras Vale da Itapecerica Divinópolis  sem informação 

Cachoeira do Gafanhoto Rio Pará Divinópolis  25 m 

Cachoeira dos Dias Rib. Empanturrado Divinópolis  10 m 

Cachoeira da Boa Esperança Vale do Rio Grande Dores da Boa Esperança sem informação 

Cachoeira dos Macacos Serra dos Macacos Dores da Boa Esperança sem informação 

Cachoeira do Aguapé Rib. Água Limpa Dores da Boa Esperança sem informação 

Cachoeira do Indaiá Vale do Alto São 
Francisco 

Dores do Indaiá sem informação 

Cachoeira dos Veados Vale do Indaiá Dores do Indaiá sem informação 

Cachoeira das Três Barras Vale do Perdição Dores do Indaiá sem informação 

Cachoeira da Ponte Funda Vale doMarmelada Dores do Indaiá sem informação 

Cachoeira do Selo Rio Verde Eloi Mendes sem informação 

Cachoeira do Gordo Vale do Paraopeba  Entre Rios sem informação 

Cachoeira do Rio do Peixe Vale do Paraopeba  Entre Rios e Ouro Preto 35 m 

Cachoeira do Salto Rio Paraopeba Entre Rios sem informação 

Cachoeira do Funil Rio Paraopeba Entre Rios sem informação 

Cachoeira de São José Rio Brumado Entre Rios sem informação 

Cachoeira dos Mascates Vale do Camapuan Entre Rios sem informação 

Cachoeira do Lúcio Rio Bagagem Estrela do Sul 3 m 

Cachoeira do Neca Rio Bagagem Estrela do Sul 5 m 

Cachoeira do Crá Crá Rio Bagagem Estrela do Sul 20 m 

Cachoeira do Herdeiro Rio Bagagem Estrela do Sul 100 m 

Cachoeira da Joanesia  Rio Santo Antônio Ferros 15 m 

Cachoeira dos Ferreiros Rib. dos Ferreiros  Ferros 20 m 

Cachoeira do Lage Vale do Santo Antônio Ferros 50 m 

Cachoeira do Corcunda Vale do Santo Antônio Ferros 100 m 

Cachoeira do Sapé Bacia do Rio Doce Ferros 80 m 

Cachoeira do Cocais Bacia do Rio Doce Ferros 70 m 

Cachoeira do Caratinga Rio Caratinga Ferros sem informação 

Cachoeira do Mato Dentro Vale do Piracicaba Ferros sem informação 

Cachoeira Salto das Sete 
Cachoeiras 

Rio Santo Antônio Ferros sem informação 

Cachoeira do Cubas Rio Santo Antônio Ferros sem informação 

Cachoeira do Roncadouro Vale do Rio Tanque Ferros sem informação 

Cachoeira Escura Rio Doce Ferros 20 m 
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Cachoeira do Lambari Vale do Rio Formiga Formiga 11 m 

Cachoeira da Formiga Rio Formiga Formiga 16 m 

Cachoeira do Albino Bacia do Alto São 
Francisco  

Formiga sem informação 

Cachoeira do Costa Bacia do Alto São 
Francisco  

Formiga sem informação 

Cachoeira do Pajeú Rio Pajeú Fortaleza sem informação 

Cachoeira de São Francisco  Rio São Francisco da 
Fortaleza 

Fortaleza sem informação 

Cachoeira Salto dos Patos Rio Grande Frutal 35 m 

Cachoeira O canal do 
Ferrador (entre 2 cachoeiras: 
Patos e Maribondo) 

Rio Grande Frutal/Barretos/Rio 
Preto 

sem informação 

Cachoeira do Maribondo Rio Grande Frutal sem informação 

Cachoeira Salto dos 
Dourados 

Rio Grande Frutal sem informação 

Cachoeira dos Índios Rio Grande Frutal 10 m 

Cachoeira da Fumaça Rio Grande Frutal sem informação 

Cachoeira D'águaVermelha Rio Grande Frutal 15 m 

Cachoeira Salto D'água 
Vermelha 

Rio Grande Frutal 15 m 

Cachoeira do Monte Alto Rio Grande Frutal 4 m 

Cachoeira Salto do Poço das 
Andorinhas   

Rio Grande Frutal 25 m 

Cachoeira da Mutuca Rio Grande Frutal sem informação 

Cachoeira do Surubi Rio Grande Frutal sem informação 

Cachoeira Salto da Onça Rio Grande Frutal 11 m 

Cachoeira Salto do Chiqueiro Rio Grande Frutal sem informação 

Cachoeira Corredeira do 
Gambá 

Rio Grande Frutal 4 m 

Cachoeira Corredeira do 
Salitre 

Rio Grande Frutal 3 m 

Cachoeira Corredeira do 
Baguassu 

Rio Grande Frutal sem informação 

Cachoeira Corredeira do 
Travessão 

Rio Grande Frutal sem informação 

Cachoeira Corredeira da 
Barra do Parafuso 

Rib. Parafuso Frutal sem informação 

Cachoeira Corredeira do 
Paula 

Vale do Rio Grande Frutal sem informação 

Cachoeira Corredeira da 
Barra da Moeda 

Rib. da Moeda Frutal sem informação 

Cachoeira Corredeira da 
Barra do Rio Verde 

Rio Verde Frutal sem informação 

Cachoeira do Tocôrôró Rio Itacambiruçu Grão Mogol sem informação 

Cachoeira de Santa Marta Rib. Santa Marta Grão Mogol 50 m 

Cachoeira das Neves Rio Itacambiruçu Grão Mogol sem informação 

Cachoeira das Congonhas Rio Itacambiruçu Grão Mogol sem informação 

Cachoeira do Mosquito Rio Gorutuba Grão Mogol sem informação 

Cachoeira da Purificação Rib. Santa Marta Grão Mogol 50 m 
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Cachoeira do Baguari Rio Doce Guanhães Utilizada pela E 
de F.Victa 
Minas 

Cachoeira do Salto Rio Santo Antônio Guanhães sem informação 

Cachoeira do Travessão Rib. do Travessão Guanhães sem informação 

Cachoeira do Funil Rib.  das Pitangas Guanhães sem informação 

Cachoeira das Andorinhas Rib.  das Pitangas Guanhães sem informação 

Cachoeira do José Coelho Rib.  das Pitangas Guanhães sem informação 

Cachoeira da Barretina Rib.  das Pitangas Guanhães sem informação 

Cachoeira de São José Rib. São José Guanhães sem informação 

Cachoeira dos Pintos Rio Corrente Guanhães 20 m 

Cachoeira do Funil Rio Corrente Guanhães sem informação 

Cachoeira da Fumaça Rio Corrente Guanhães 40 m 

Cachoeira da Sapucaia Rio Corrente Guanhães sem informação 

Cachoeira do Peixe Rio Corrente Guanhães 40 m 

Cachoeira da Barra do 
Betume 

Vale do Corrente Guanhães sem informação 

Cachoeira de São Francisco  Vale do Corrente Guanhães sem informação 

Cachoeira do Socavão Vale do Corrente Guanhães sem informação 

Cachoeira do Pompéo Vale do Corrente Guanhães sem informação 

Cachoeira do Turvo Vale do Corrente Guanhães sem informação 

Cachoeira da Água Limpa Vale do Corrente Guanhães sem informação 

Cachoeira do Jequitibá   Vale do Corrente Guanhães sem informação 

Cachoeira do São Matheos Vale do Corrente Guanhães sem informação 

Cachoeira de São Felix Vale do Corrente Guanhães sem informação 

Cachoeira da Tronqueirinha Vale do Corrente Guanhães sem informação 

Cachoeira do Bom Retiro Rio Guanhães Guanhães sem informação 

Cachoeira do Funil Rio Guanhães Guanhães sem informação 

Cachoeira dos Maias  Rib. do Maia Guanhães sem informação 

Cachoeira das Barreiras Rib. Barreiras Guanhães sem informação 

Cachoeira do Xingú Rib. Do Bertho Guanhães 110 m 

Cachoeira da Babilônia  Rib. Babilônia Guanhães sem informação 

Cachoeira do Patrimônio  Rib. Patrimônio Guanhães sem informação 

Cachoeira da Escura Rib. Farias  Guanhães sem informação 

Cachoeira do Bastos Vale do Corrente Guanhães sem informação 

Cachoeira dos Belisários Vale do Corrente Guanhães sem informação 

Cachoeira da Guarda Rib. Babylonia Guanhães sem informação 

Cachoeira do Ilimirim Rib. Babylonia Guanhães sem informação 

Cachoeira do Pedro 
Malaquias 

Rib. Palmital Guanhães 10 m 

Cachoeira do Joaquim 
Machado 

Rib. Do Lageado Guanhães 25 metros  

Cachoeira da Cabacinha  Rib. Da Cabacinha Guanhães 18 m 

Cachoeira do Matheos Rib. Do Matheos Guanhães sem informação 

Cachoeira do Pedro Ramos Rio Tronqueirinha Guanhães sem informação 

Cachoeira do Araújo Rio Tronqueirinha Guanhães 18 metros  
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Cachoeira do Manuel Lins  Rio Tronqueirinha Guanhães 15 m 

Cachoeira do Jorge  Rib. Brejaúba Guanhães 18 m 

Cachoeira do Ponciano Corrego Alto Guanhães 14 metros  

Cachoeira do Barreirinho Rib. Barrosinho Guanhães 18 m 

Cachoeira dos Pereiras Rib. Do Bonito Guanhães 15 m 

Cachoeira do Augusto 
Carmo 

Corrego Alto Guanhães 40 m 

Cachoeira do Teotônio Sousa  Rib. Do Teotônio Guanhães sem informação 

Cachoeira dos Netos Rib. Do Sapucaia Guanhães sem informação 

Cachoeira do Manuel Carlos Rib. Do Pompéo Guanhães 60 m 

Cachoeira do Marçal  Rib. Do Pompéo Guanhães sem informação 

Cachoeira do Flias  Rib. Do Pompéo Guanhães 10 metros  

Cachoeira do João Marques Rib. Do Pompéo Guanhães sem informação 

Cachoeira do Manuel 
Antônio 

Rib. Do Pompéo Guanhães sem informação 

Cachoeira do Barroso Rib. Do Pompéo Guanhães sem informação 

Cachoeira da Paciência Rib. Da Paciência Guanhães sem informação 

Cachoeira da Itaipava Rib. Do Mato Guanhães sem informação 

Cachoeira da Água Preta Rib. Da Água Preta Guanhães sem informação 

Cachoeira da Abacácas  Rib. Abacácas Guanhães 50 m 

Cachoeira do Romualdo  Rib. Jacú Guanhães 100 m 

Cachoeira do Ribeirão Rib. Grande Guanhães 30 m 

Cachoeira do Taquaral  Vale dos Guanhães Guanhães 20 m 

Cachoeira das Dores Vale dos Guanhães Guanhães 25 m 

Cachoeira do Bertho  Rib. Do Bertho Guanhães 110 m 

Cachoeira da Barra do Jacú Vale do Correntes de 
Canôas 

Guanhães sem informação 

Cachoeira do Lagedo Vale do Correntes de 
Canôas 

Guanhães sem informação 

Cachoeira do Mascarenhas Vale do Correntes de 
Canôas 

Guanhães 20 m 

Cachoeira do Cristalinos Vale do Correntes de 
Canôas 

Guanhães sem informação 

Cachoeira do Joaquim 
Corrêa 

Vale do Correntes de 
Canôas 

Guanhães sem informação 

Cachoeira da Barra da 
Figueirinha 

Vale do Correntes de 
Canôas 

Guanhães sem informação 

Cachoeira do Joaquim 
Rodrigues  

Vale do Correntes de 
Canôas 

Guanhães 25 m 

Cachoeira do Germano  Vale do Correntes de 
Canôas 

Guanhães 18 m 

Cachoeira do Esbarro Vale do Correntes de 
Canôas 

Guanhães 80 m 

Cachoeira da Justa Rib. Da Justa Guanhães 50 m 

Cachoeira do Roncador  Rib. Do Jacú  Guanhães 50 m 

Cachoeira do São Bento Rib. Do São Bento Guanhães 25 m 

Cachoeira do Jacú Vale do Corrente Guanhães 100 metros  

Cachoeira do Garaipú  Rib. De Garahypú Guanhães sem informação 
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Cachoeira dos Elias  Rib. Das Canôas  Guaranêsia 18 m 

Cachoeira de Santa Bárbara Rio Canôas Guaranêsia sem informação 

Cachoeira do Zundum Rib. Zundum Guaranêsia 18 m 

Cachoeira da Onça Rib. Da Onça Guaranêsia sem informação 

Cachoeira da Correnteza Vale do Canôas Guaranêsia sem informação 

Cachoeira da Estrada Vale do Rio Pardo Guaranêsia sem informação 

Cachoeira do Bebedouro Rio Bebedouro Guaranêsia sem informação 

Cachoeira do Passa-Cinco Vale do Pomba Guarani sem informação 

Cachoeira do Kágado Rio Kágado Guarara 100 m 

Cachoeira do Zumbi Rio Kágado Guarara 80 m 

Cachoeira do Jequitaí Rio Jequitaí Inconfidência  10 metros  

Cachoeira do Pacuí Rio Pacuí Inconfidência  12 m 

Cachoeira Alta  Rio Tanque Itabira de Mato Dentro sem informação 

Cachoeira da Gabiroba Rio Girão  Itabira de Mato Dentro sem informação 

Cachoeira de São José Rib. De São José Itabira de Mato Dentro 92 m 

Cachoeira do Itambé Rio Itambé Itabira de Mato Dentro 200 metros  

Cachoeira do Macuco Rio Tanque Itabira de Mato Dentro 200 metros  

Cachoeira de Dona Rita Rio Tanque Itabira de Mato Dentro 10 m 

Cachoeira do Aprigio Rib. São José Itabira de Mato Dentro 60 m 

Cachoeira da Padreira Rio Girão  Itabira de Mato Dentro 15 m 

Cachoeira do Rio Peixe Rio do Peixe Itabira de Mato Dentro 12 m 

Cachoeira do Lourenço 
Velho 

Vale do Sapucaí Itajubá sem informação 

Cachoeira do Pirangussú Rio Pirangussú Itajubá sem informação 

Cachoeira da Soledade Vale do Lourenço 
Velho 

Itajubá sem informação 

Cachoeira do Itajubazinho Vale do Lourenço 
Velho 

Itajubá sem informação 

Cachoeira do Rio Vermelho Vale do Itapecerica Itapecerica  sem informação 

Cachoeira dos Creoulos  Vale do Itapecerica Itapecerica 27 m 

Cachoeira da Cabeça Branca Vale do Itapecerica Itapecerica 34 m 

Cachoeira da Cidade Vale do Itapecerica Itapecerica 32 m 

Cachoeira de Sant'anna Rio Sant'anna Itapecerica 25 m 

Cachoeira do Itapecerica  Rio Itapecerica Itapecerica 20 m 

Cachoeira do Camarão Vale do Itapecerica Itapecerica sem informação 

Cachoeira da Ponte de Pedra Vale do Itapecerica Itapecerica 35 m 

Cachoeira do Cachão Rio São João Itaúna 50 m 

Cachoeira dos Teixeiras  Rio São João Itaúna 55 m 

Cachoeira do Coelho Rio Pará Itaúna 20 m 

Cachoeira do Gafanhoto Rio Pará Itaúna 25 m 

Cachoeira do Engenho Rio São João Itaúna 35 m 

Cachoeira da Fábrica Rio Capoto Itaúna 25 m 

Cachoeira dos Moinhos Rio São João Itaúna 8 m 

Cachoeira do Angú Secco Rio São João Itaúna 10 m 

Cachoeira do Benfica Rio São João Itaúna 15 m 
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Cachoeira do Manuel 
Martins 

Rib. Dos Pintos Itaúna 40 m 

Cachoeira da Serrinha  Rib. Capoto  Itaúna 80 m 

Cachoeira da Lage Rib. Empanturrado Itaúna 10 m 

Cachoeira do Lopes Rio São João Itaúna sem informação 

Cachoeira de Sant'anna Rio São João Itaúna 12 m 

Cachoeira do Muniz Córrego do Muniz Jacuí  50 m 

Cachoeira de Sant'anna Rib. Sant'anna Jacuí 26 metros  

Cachoeira do Zundú Rib. Do Zundú Jacuí 18 m 

Cachoeira da Prata Rib. Da Prata Jacuí sem informação 

Cachoeira do Salão Rio Mogy-Guassú Jacutinga 15 m 

Cachoeira do Roladouro Rio Mogy-Guassú Jacutinga 18 m 

Cachoeira do José Vicente Rio Abertão Jacutinga 18 m 

Cachoeira do Poço Fundo Vale do Mogy Jacutinga 18 m 

Cachoeira do Serra Rib. Fundo Jaguarí sem informação 

Cachoeira do Camandocaia Rio Camandocaia  Jaguarí 4 m 

Cachoeira do Jaguar Rio Jaguari Jaguarí 4 m 

Cachoeira Grande Rio Camandocaia  Jaguarí 60 metros  

Cachoeira da Serra de São 
Domingos 

Rio Camandocaia  Jaguarí 4 m 

Cachoeira dos Lemes Rio Camandocaia  Jaguarí sem informação 

Cachoeira do Glória Vale do Jaguarí Jaguarí sem informação 

Cachoeira do Sertão dos 
Lopes 

Vale do Jaguarí Jaguarí sem informação 

Cachoeira do Selado Vale do Jaguarí Jaguarí sem informação 

Cachoeira dos Pandeiros Rio Pandeiros Januária sem informação 

Cachoeira do Paraguassú Rio Paraguassú Januária 15 m 

Cachoeira do Itacarambí Vale do São Francisco Januária sem informação 

Cachoeira do Capim Branco Vale do Paracatú João Pinheiro sem informação 

Cachoeira da Catinga Vale do Paracatú João Pinheiro sem informação 

Cachoeira de Canna Brava Vale do Paracatú João Pinheiro sem informação 

Cachoeira do Sobragi Rio Paraibuna Juíz de Fora sem informação 

Cachoeira de Benfica Rio do Peixe Juíz de Fora sem informação 

Cachoeira dos Marmellos Rio Paraibuna Juíz de Fora sem informação 

Cachoeira de Ewbanck Vale do Paraíbuna Juíz de Fora sem informação 

Cachoeira de Santa Helena Rio Paraíbuna Juíz de Fora sem informação 

Cachoeira do Morcego Rib. Do Morcego Juíz de Fora sem informação 

Cachoeira dos Brejos Rib. Dos Brejos Juíz de Fora sem informação 

Cachoeira do Pinto Rib. Do Pinto Juíz de Fora sem informação 

Cachoeira do Joazal Rio Paraíbuna Juíz de Fora sem informação 

Cachoeira do Funil  Rio Paraíbuna Juíz de Fora sem informação 

Cachoeira dos Coqueiros  Rio Paraíbuna Juíz de Fora sem informação 

Cachoeira do Inferno Rio Paraíbuna Juíz de Fora sem informação 

Cachoeira do Marengo Vale do Rio Preto Juíz de Fora sem informação 

Cachoeira Bom Retiro Rib. Da paciência Lagoa Dourada sem informação 
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Cachoeira do Funil Vale do rio Grande  Lavras  sem informação 

Cachoeira da Pirambeira  Rio Capivar Lavras sem informação 

Cachoeira do Inferno Rio Angaí Lavras sem informação 

Cachoeira da Fumaça Vale do Rio Grande  Lavras sem informação 

Cachoeira do Cervo Rio Couro do Cervo Lavras 14 metros  

Cachoeira do Banho  Rio Cervo Lavras sem informação 

Cachoeira do Ingaí  Vale do Rio Grande  Lavras sem informação 

Cachoeira do Queima 
Capotes 

Rio Cervo Lavras sem informação 

Cachoeira do Macaia Vale do Rio Grande  Lavras sem informação 

Cachoeira de Luminárias Rio do Peixe Lavras sem informação 

Cachoeira do Feijão Crú Vale do Pomba Leopoldina 10 m 

Cachoeira de São João Vale do Pomba Leopoldina 25 m 

Cachoeira do Rio Novo Rio Novo Leopoldina 100 m 

Cachoeira do Piratininga  Rio Piratininga Leopoldina 20 metros  

Cachoeira do Niagara Rio São Lourenço  Leopoldina sem informação 

Cachoeira do Sumidouro  Rio do Peixe Lima Duarte  sem informação 

Cachoeira do Brumado Rio Brumado Lima Duarte  sem informação 

Cachoeira do Salto Rio do Salto  Lima Duarte  sem informação 

Cachoeira do Rio Vermelho Rio vermelho Lima Duarte  100 m 

Cachoeira do Ibitipoca  Rio Ibitipoca Lima Duarte  sem informação 

Cachoeira do Grota Rio Rosa Gomes Lima Duarte  sem informação 

Cachoeira do Machado Rio Machado Machado sem informação 

Cachoeira de São tomé  Rio Machadinho  Machado 20 metros  

Cachoeira do Turvo  Rio Turvo Machado sem informação 

Cachoeira das Bruacas Rio Dourado Machado 50 m 

Cachoeira do Douradinhos Rio Douradinho  Machado sem informação 

Cachoeira do São João Rio São João Machado sem informação 

Cachoeira do Ouvidor Rio do Ouvidor Machado sem informação 

Cachoeira de Poço Fundo Rio Machado Machado sem informação 

Cachoeira do Urubá Rio Doce Manhuaçú sem informação 

Cachoeira da Sapucaia Rio Doce Manhuaçú sem informação 

Cachoeira de São Simão  Rib. São Simão  Manhuaçú sem informação 

Cachoeira de Sant'anna Rio Doce Manhuaçú sem informação 

Cachoeira dos Gregórios Rio Manhuaçú Manhuaçú 4 m 

Cachoeira do Engenho da 
Serra 

Rio Manhuaçú Manhuaçú 9 metros  

Cachoeira do Manhuaçú  Rib. São Luiz Manhuaçú sem informação 

Cachoeira do Palmital  Vale do Rio 
Manhuaçú  

Manhuaçú 3 m 

Cachoeira do São Pedro  Vale do Rio 
Manhuaçú  

Manhuaçú 10 m 

Cachoeira da Neblina  Vale do Rio 
Manhuaçú  

Manhuaçú 20 m 

Cachoeira de Santa Maria Vale do Rio 
Manhuaçú  

Manhuaçú 30 m 
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Cachoeira da Cerejeira  Vale do Rio José 
Pedro 

Manhuaçú 5 m 

Cachoeira da Fumacinha Vale do Rio José 
Pedro 

Manhuaçú 17 m 

Cachoeira da Fumaça Vale do Rio José 
Pedro 

Manhuaçú 19 m 

Cachoeira da Itaipava Vale do Rio José 
Pedro 

Manhuaçú 10 m 

Cachoeira Grande do Paraíso Vale do Rio José 
Pedro 

Manhuaçú 17 m 

Cachoeira Pequena do 
Paraíso 

Vale do Rio José 
Pedro 

Manhuaçú 10 m 

Cachoeira do Germano  Vale do Rio José 
Pedro 

Manhuaçú 16 m 

Cachoeira do Alegre Vale do Rio Caratinga  Manhuaçú 3 m 

Cachoeira do Antônio 
Teixeira 

Vale do Rio Caratinga  Manhuaçú 4 metros  

Cachoeira Grande do 
Caratinga 

Vale do Rio Caratinga  Manhuaçú 50 m 

Cachoeira das Escadinhas  Rio Doce Manhuaçú sem informação 

Cachoeira do Bom Retiro Rio Aventureiro Mar de Espanha  sem informação 

Cachoeira do Criador Rio Paraíba do Sul  Mar de Espanha  sem informação 

Cachoeira da Sapucaia Rio Paraíba do Sul  Mar de Espanha  sem informação 

Cachoeira da Passagem  Rio funil Marianna  sem informação 

Cachoeira do Furquim  Rio Carmo Marianna sem informação 

Cachoeira do Gualaxo  Rio Gualaxo do Norte Marianna 5 m 

Cachoeira do Brumado Vale do Rio Carmo  Marianna sem informação 

Cachoeira de Dom José Rio Gualaxo do Sul Marianna sem informação 

Cachoeira de Maria da Fé Rio Cambuí Maria da Fé 50 metros  

Cachoeira do Cafundão  Rib. Das Poças  Maria da Fé 25 metros  

Cachoeira do Véu da Noiva  Rio São João Maria da Fé sem informação 

Cachoeira dos Pintos Rio Paciência Mercês 70 m 

Cachoeira da Lontra Rib. Da Lontra Mercês sem informação 

Cachoeira do Espírito Santo Rio Espírito Santo Mercês sem informação 

Cachoeira do Degredo  Rib. Do Degredo  Minas Novas 100 m 

Cachoeira do Corrente Rib. Do Corrente Minas Novas 20 m 

Cachoeira Feia Rio Jequitinhonha Minas Novas 6 m 

Cachoeira da Luz Rio Surubim  Minas Novas sem informação 

Cachoeira da Piedade  Rib. Da Piedade Monte Alegre sem informação 

Cachoeira do Salto Rib. Babylonia Monte Alegre sem informação 

Cachoeira do Tijuco Rio Tijuco Monte Alegre 8 m 

Cachoeira do Monte Alegre Rio Monte Alegre Monte Alegre 2 m 

Cachoeira do Cardoso Rib. Babylonia Monte Alegre sem informação 

Cachoeira do São Felix Rio São Felix Monte Carmelo 6 m 

Cachoeira do Areado Rib. Aerado Monte Carmelo 5 m 

Cachoeira da Barra Rib. Aerado Monte Carmelo 10 m 

Cachoeira do Nephtaly Rib. Brejão  Monte Carmelo 15 m 
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Cachoeira dos Portugueses Rib. Brejão  Monte Carmelo 10 m 

Cachoeira do Salto Rio das Velhas  Monte Carmelo sem informação 

Cachoeira do Paredão  Rio Dourados Monte Carmelo 45 m 

Cachoeira das Perdizes Rio das Perdizes Monte Carmelo 40 m 

Cachoeira da Victoria Rio São Felix Monte Carmelo 30 m 

Cachoeira dos Marrécos Rib. Marrecos Monte Carmelo 10 m 

Cachoeira da Mata Rib. Santa Bárbara Monte Carmelo 15 m 

Cachoeira do Itambé Córrego Itambé Monte Carmelo 100 m 

Cachoeira d'água Suja Vale do Rio Bagagem Monte Carmelo sem informação 

Cachoeira da Pedra Branca Vale do Rio Pardo Monte Santo 17 m 

Cachoeira do Veado Vale do Rio Pardo Monte Santo 18 m 

Cachoeira da Usina Vale do Rio Pardo Monte Santo 18 m 

Cachoeira das Pedras  Vale do Rio Pardo Monte Santo 19 m 

Cachoeira da Onça Vale do Rio Pardo Monte Santo 15 m 

Cachoeira do Custódio Vale do Rio Pardo Monte Santo 10 m 

Cachoeira da Fábrica Rio Cedro Montes Claros 6 m 

Cachoeira do Pacuí Rio Pacuí Montes Claros 12 m 

Cachoeira do Riachão Vale do São Francisco Montes Claros 5 m 

Cachoeira Alegre Vale do Poma Muriaé  28 m 

Cachoeira do Costa Rio Preto Muriaé  sem informação 

Cachoeira do Monte Rib. Do Monte  Muriaé  sem informação 

Cachoeira do Rosário Rio Muriaé Muriaé  sem informação 

Cachoeira do Glória Rio da Glória Muriaé  sem informação 

Cachoeira do Fumaça  Rio Muriaé Muriaé  78 m 

Cachoeira da Fumaça Rio Preto Muriaé  150 metros  

Cachoeira da Boa Família Rio Muriaé Muriaé  sem informação 

Cachoeira da Victoria Vale do Muriaé Muriaé  sem informação 

Cachoeira de Dona Lucinda Rib. Cocaes Muriaé  sem informação 

Cachoeira de Monte Cristo Rib. São Bartholomeo Musambinho  sem informação 

Cachoeira da Barra Mansa Rib. Barra Mansa Musambinho  sem informação 

Cachoeira das Aleias Vale Mosambo  Musambinho  sem informação 

Cachoeira de Santo Aleixo Rib. Santo Aleixo Musambinho  sem informação 

Cachoeira do Morro Preto Rio Mosambo Musambinho  sem informação 

Cachoeira do Quirino Rib. São Bartholomeo Musambinho  sem informação 

Cachoeira do Cândido Bueno Vale do Musambinho Musambinho  sem informação 

Cachoeira do Dr. Fernando Vale do Musambinho Musambinho  sem informação 

Cachoeira do Campestre Rib. Musambinho Musambinho  20 m 

Cachoeira do Engenho  Rib. Musambinho Musambinho  20 m 

Cachoeira do Gonçalves Rib. Musambinho Musambinho  28 m 

Cachoeira do Paula e Silva Rib. Musambinho Musambinho  60 m 

Cachoeira dos Ferreiros  Rib. Do Pinhal Musambinho  sem informação 

Cachoeira do Açúde de 
Pedra 

Rib. São Domingos Musambinho  sem informação 

Cachoeira de Dona Eufrásia Rib. De Santo Aleixo Musambinho  sem informação 

Cachoeira do Dornellas Rio Pardo Oliveira  15 m 
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Cachoeira do Evaristo  Rio Jacaré Oliveira 18 m 

Cachoeira do José Baptista Rio Paciência Oliveira sem informação 

Cachoeira do Jacaré Rio Jacaré Oliveira 35 m 

Cachoeira dos Macacos Vale do Pará Oliveira 60 m 

Cachoeira do Água Suja Rio Água Suja Oliveira 20 m 

Cachoeira dos Mottas Rib. Dos Mottas Oliveira sem informação 

Cachoeira do Tombador Rio Tombador Oliveira sem informação 

Cachoeira do Caxambú Rib. Caxambú Oliveira sem informação 

Cachoeira do Bom Retiro Rib. Bom Retiro Oliveira sem informação 

Cachoeira da Matinha Rib. Da Matinha Oliveira 12 m 

Cachoeira do São Paulo Vale do Mogy-Guassú  Ouro Fino 54 m 

Cachoeira da Fumaça Rib. São Paulo Ouro Fino sem informação 

Cachoeira do Lásaro Rib. Das Antas Ouro Fino sem informação 

Cachoeira da Torre Serra da Torre Ouro Fino sem informação 

Cachoeira do Peitudo  Rib. Peitudo Ouro Fino sem informação 

Cachoeira da Colônia Rio Mogi-Guaçu Ouro Fino sem informação 

Cachoeira do Capanema Córrego Capanema Ouro Preto 100 m 

Cachoeira das Flechas Córrego das Flechas Ouro Preto 50 m 

Cachoeira do Alegre Vale Rio das Pedras Ouro Preto 30 m 

Cachoeira do Salto Vale Rio das Velhas Ouro Preto sem informação 

Cachoeira do Rio de Pedras Vale Rio das Velhas Ouro Preto 50 m 

Cachoeira da Carioca Córrego Seco Ouro Preto sem informação 

Cachoeira do Taquaral  Vale do Funil  Ouro Preto sem informação 

Cachoeira da Toca Rio Paraopeba  Ouro Preto sem informação 

Cachoeira do Tombadouro  Rio funil Ouro Preto 32 m 

Cachoeira da Usina Córrego São Julião  Ouro Preto sem informação 

Cachoeira de Santo Antôio  Vale Paraopeba Ouro Preto 100 m 

Cachoeira do Campo Rib. Maracujá Ouro Preto sem informação 

Cachoeira das Almorreimas  Rio Paraopeba  Ouro Preto sem informação 

Cachoeira da Volta Dourada Rio das Velhas  Ouro Preto sem informação 

Cachoeira dos Tabuões Vale Paraopeba Ouro Preto 12 m 

Cachoeira Alegre Rio Embaúabas Palma sem informação 

Cachoeira do Marimbondo  Vale do Pomba Palma 5 m 

Cachoeira do Tapirussú Rio Tapirussú Palma 5 m 

Cachoeira da Boa Vista Vale do Pomba Palma 15 m 

Cachoeira do Engenho Vale do Pomba Palma 8 m 

Cachoeira do Mesquita Vale do Pomba Palma 20 m 

Cachoeira da Praia Rib. Capivara Palma 8 m 

Cachoeira da Caixa D'água Rib. Capivara Palma 8 m 

Cachoeira da Serra Rib. Capivara Palma 20 m 

Cachoeira do Máximo Rib. Capivara Palma 15 m 

Cachoeira das Palmeiras Rib. Das Palmeiras Palma 15 m 

Cachoeira do Ubá Rib. Do Ubá Palma 8 m 

Cachoeira de Dona Luciana Vale do Pomba Palma 8 m 
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Cachoeira do Botelho Vale do Pomba Palma 20 m 

Cachoeira da Fortaleza Rib. Capivara Palma 10 m 

Cachoeira do Guarí Vale do Rio Formoso Palmira 70 m 

Cachoeira do Bicho Vale do Rio Pião Palmira 15 m 

Cachoeira do Pinho Rio Pinho Palmira 14 metros  

Cachoeira do Pião Rio Pião Palmira sem informação 

Cachoeira do Formoso Rio Formoso Palmira sem informação 

Cachoeira do Jatobá Rio São João Pará 45 m 

Cachoeira da Carioca Vale do São João Pará sem informação 

Cachoeira das Lages  Rib. Bonito Pará sem informação 

Cachoeira do Cosme Rib. do Cosme Pará 20 m 

Cachoeira das Almas Vale do paraopeba Pará sem informação 

Cachoeira do Pedro Nunes Rib. do Ouro Pará sem informação 

Cachoeira do Ribeirão Vale Paraopeba Pará sem informação 

Cachoeira das Guardas Rib. Das Guardas Pará sem informação 

Cachoeira do Vamos-ver Rio Paracatú Paracatu sem informação 

Cachoeira do Escuro Rio Escuro Paracatu sem informação 

Cachoeira do Capim-Branco Rio Preto Paracatu sem informação 

Cachoeira do Espalha Córrego Espalha  Paracatu sem informação 

Cachoeira da Escaramuça Rio Sapucai Paraguassú 30 m 

Cachoeira da Água Branca Vale do Sapucai Paraguassú sem informação 

Cachoeira de São João 
Batista 

Rio Sapucai Mirim Paraisópolis sem informação 

Cachoeira do Rio Pardo Vale Paraopeba Paraopeba sem informação 

Cachoeira do Onça Rib. Do Onça Paraopeba sem informação 

Cachoeira da Laginha Rio Verde Paraopeba sem informação 

Cachoeira do Jequitibá Rib. Jaquitibá Paraopeba sem informação 

Cachoeira da Serrinha Vale do Rio das 
Velhas 

Paraopeba 20 metros  

Cachoeira do Guacho Rib. Do Onça Paraopeba 50 m 

Cachoeira dos Lamins Vale do Rio Doce Passa-Quatro sem informação 

Cachoeira dos Pinheiros Vale do Rio Doce Passa-Quatro 1080 m 

Cachoeira das Posses  Rio Verde Passa-Quatro sem informação 

Cachoeira do Pari Rio Pará Passa-Tempo 12 m 

Cachoeira da Pedra Negra Rio do Peixe Passa-Tempo sem informação 

Cachoeira do Dornellas Rio Pará Passa-Tempo sem informação 

Cachoeira da Olária Rib. Da Olária Passa-Tempo sem informação 

Cachoeira dos Brinquinhos Rio Pará Passa-Tempo sem informação 

Cachoeira de Passa-Tempo Rio Passa-tempo Passa-Tempo sem informação 

Cachoeira do Moreira Rib. Do Moreira Passa-Tempo sem informação 

Cachoeira do Marambaiá Rio São João Passos 17 m 

Cachoeira do São João Rio São João Passos 27 m 

Cachoeira do Bocaína Rib. Bocaína Passos 28 m 

Cachoeira do Salto da Lage Rio Grande Passos sem informação 

Cachoeira dos Criminosos Rio Grande Passos sem informação 
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Cachoeira do Capim-Branco Vale do Rio Paranaiba Patos sem informação 

Cachoeira das Lages  Córrego Fundo Patos sem informação 

Cachoeira do Maciel Vale do Prata Patos sem informação 

Cachoeira do Chumbo Rib. Do Chumbo Patos sem informação 

Cachoeira dos Dourados Rib. Dos Dourados Patrocínio  15 m 

Cachoeira do Cervo Rib. Quabra Anzol Patrocínio  sem informação 

Cachoeira de Coromandel Rio Douradinho  Patrocínio  sem informação 

Cachoeira do Bogoarí Rio doce Peçanha 30 metros  

Cachoeira Grande Rio Suaçuí Grande Peçanha sem informação 

Cachoeira do Onça Rio Suaçuí Pequeno Peçanha 200 m 

Cachoeira do Nominato Rio Suaçuí Pequeno Peçanha 30 m 

Cachoeira do Ernesto Rio Suaçuí Pequeno Peçanha sem informação 

Cachoeira Estreito do Salto Rio Suaçuí Pequeno Peçanha sem informação 

Cachoeira do Boquele Rio Suaçuí Pequeno Peçanha sem informação 

Cachoeira dos Lançóis Rio Tronqueiras  Peçanha sem informação 

Cachoeira do Travessão Rio Suaçuí Pequeno Peçanha sem informação 

Cachoeira dos Pintos Rio Tronqueiras  Peçanha sem informação 

Cachoeira do Sardoal  Rio Tronqueiras  Peçanha 50 m 

Cachoeira de São José Rib. São José Peçanha 80 m 

Cachoeira do Peixe Rib. São José Peçanha 50 m 

Cachoeira do Sumidouro  Rib. São José Peçanha sem informação 

Cachoeira do São Vicente Rib. São Vicente Peçanha 50 m 

Cachoeira dos Macacos Rib. Dos macacos Peçanha 30 m 

Cachoeira Alta Rib. Da Cachoeira 
Alta 

Peçanha 70 m 

Cachoeira do Romalete Rib. Do Romalete Peçanha 6 m 

Cachoeira do Onça Rib. Do Onça Peçanha sem informação 

Cachoeira do Emparedado Rio Suaçuí Grande Peçanha sem informação 

Cachoeira da Figueira Rio Doce Peçanha sem informação 

Cachoeira do Capim  Rio doce Peçanha sem informação 

Cachoeira da Matinada Rio Matinada Peçanha sem informação 

Cachoeira do Alegre Rib. Do Alegre Pedra Branca sem informação 

Cachoeira do Inhauma Rib. Inhaúma Pedra Branca sem informação 

Cachoeira da Cachoeirinha Vale do Pará Pequi sem informação 

Cachoeira do Rio do Peixe Vale do Pará Pequi 22 m 

Cachoeira do Itacolomi Rio São João Pequi 30 m 

Cachoeira de Perdões Vale do Rio Grande  Perdões sem informação 

Cachoeira do Pirapetinga  Rio Pirapetinga Perdões sem informação 

Cachoeira do Pari Rio Piranga Piranga 50 m 

Cachoeira da Fumaça Rio Piranga Piranga sem informação 

Cachoeira da Faca de Ponta Rio Piranga Piranga sem informação 

Cachoeira do Pirapetinga  Rio Pirapetinga Piranga sem informação 

Cachoeira do Pirapora Rio São Francisco Pirapora 55 m 

Cachoeira do Lavado Rio Lavado Pirapora sem informação 

Cachoeira de Pedras Grandes Rib. Pedras Grandes Pirapora sem informação 
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Cachoeira do Cotovelo  Rio Cotovelo  Pirapora sem informação 

Cachoeira de São Gonçalo  Rio Tabócas Pirapora sem informação 

Cachoeira do Jatobá Rib. Do Jatobá Pirapora 46 m 

Cachoeira do Bento Lopes Rio Pará Pitanguí 8 m 

Cachoeira do Brumado Rio Brumado Pitanguí 25 m 

Cachoeira do Rio Pardo Vale do paraopeba Pitanguí sem informação 

Cachoeira das Areias Vale do Pará Pitanguí sem informação 

Cachoeira do Salto Rib. Areias Pitanguí 22 m 

Cachoeira do Caes Rio Paraopeba  Pitanguí 5 m 

Cachoeira do Lambari Rio Lambari Pitanguí sem informação 

Cachoeira da Bahia Vale do Pará Pitanguí sem informação 

Cachoeira do Peixe Rio do Peixe Pitanguí 40 metros  

Cachoeira do Pará Rio Pará Pitanguí sem informação 

Cachoeira do Choro Rio Paraopeba  Pitanguí 5 m 

Cachoeira do Cavalo Rio Paraopeba  Pitanguí 6 m 

Cachoeira da Canastra Rio São Francisco Piumi 200 m 

Cachoeira do Piumi Rio Piumi Piumi 80 m 

Cachoeira do Inferno das 
Moças 

Rib. Da Vagem  Piumi 10 m 

Cachoeira do Rubim Serra da Canastra Piumi 200 m 

Cachoeira da Lavra Serra da Castra Piumi 150 metros  

Cachoeira da Matilha Serra da Canastra Piumi 150 metros  

Cachoeira do Sujo Rib. Do Sujo Piumi 30 metros  

Cachoeira da Casca d'anta Alto São Francisco Piumi sem informação 

Cachoeira das Aráras Rib. Aráras Piumi sem informação 

Cachoeira da Bocaína Rio Grande Piumi sem informação 

Cachoeira do Boqueirão Alto São Francisco Piumi 80 m 

Cachoeira das Antas Rio das Antas Poços de Caldas 84 m 

Cachoeira do Ronco Vale do Rio Pardo Poços de Caldas 45 m 

Cachoeira do Bandeira Rio Pardo Poços de Caldas 35 m 

Cachoeira da Tijuca Rio Pomba Pomba 15 m 

Cachoeira do Alberto Vale do Pomba Pomba sem informação 

Cachoeira do Córrego Negro Córrego Negro Pomba sem informação 

Cachoeira Grande Rio Paraopeba da 
Mata 

Pomba sem informação 

Cachoeira do Pomba Rio Pomba Pomba 15 m 

Cachoeira do Inferno Rio Casca Ponte Nova 50 m 

Cachoeira do Pontal  Rio Piranga Ponte Nova sem informação 

Cachoeira dos Óculos Rio Doce Ponte Nova 12 m 

Cachoeira do Brito Rio Piranga Ponte Nova 8 m 

Cachoeira da Má Vida Vale do Piranga Ponte Nova sem informação 

Cachoeira da Usina Vale do Piranga Ponte Nova 8 m 

Cachoeira da Ponte de Pedra Rio Mogy-guassú Pouso Alegre 8 m 

Cachoeira de São Domingos Vale do Rio Mogy Pouso Alegre sem informação 

Cachoeira do João Vaz Vale do Sapucai Pouso Alegre sem informação 
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Cachoeira de Pouso Alto Rio Verde Pouso Alto sem informação 

Cachoeira das Posses Rio Verde Pouso Alto sem informação 

Cachoeira do Congonhal Rib. Do Congonhal Pouso Alto 60 m 

Cachoeira dos Pecegueiros Córrego dos 
Pecegueiros 

Pouso Alto 20 m 

Cachoeira do Coura Rib. Do Coura Pouso Alto 40 m 

Cachoeira dos Bragas Vale do Capivari Pouso Alto 50 m 

Cachoeira da Cachoeirinha Rib. Da Cachoeirinha Pouso Alto 200 m 

Cachoeira Salto da 
Cachoeirinha 

Rio Prata Prata sem informação 

Cachoeira do Bálsamo Rio Prata Prata sem informação 

Cachoeira do Tejuco Rio Tejuco Prata sem informação 

Cachoeira Torta Rio Piranga Queluz 15 m 

Cachoeira do Santinho Vale do Piranga Queluz 50 m 

Cachoeira do Collatino Rio Paraopeba  Queluz 10 m 

Cachoeira da Boa Vista Vale do Paraopeba Queluz 18 m 

Cachoeira dos Macacos Rio paraopeba  Queluz sem informação 

Cachoeira d'água Limpa Rio Piranga Queluz sem informação 

Cachoeira da Cachoeirinha Vale do Piranga Queluz 100 m 

Cachoeira do Pé do Morro Vale do Piranga Queluz 86 m 

Cachoeira da Fábrica Vale do Rio das 
Mortes 

Rezende Costa sem informação 

Cachoeira do Mosquito Rio Mosquito  Rezende Costa sem informação 

Cachoeira do Clemente Rib. Boa Esperança Rezende Costa sem informação 

Cachoeira dos Encadeados Córrego dos 
Encadeados 

Rezende Costa sem informação 

Cachoeira das Sesmarias Vale do Piranga Rezende Costa sem informação 

Cachoeira do Presídio Vale do Chopotó Rio Branco sem informação 

Cachoeira do Guicirema Rio Bagres Rio Branco sem informação 

Cachoeira Comprida Rio Casca Rio Casca sem informação 

Cachoeira da Ponte 
Queimada 

Rio Casca Rio Casca sem informação 

Cachoeira Alegre Rio Casca Rio Casca sem informação 

Cachoeira do Emboque Rio Matipó Rio Casca sem informação 

Cachoeira do Severino Vale do Espera Rio Espera sem informação 

Cachoeira da Vargem 
Grande 

Vale do Piranga Rio Espera sem informação 

Cachoeira do José Pedro Rio José Pedro Rio José Pedro sem informação 

Cachoeira Estreita do 
Caparaó 

Vale do Rio Preto  Rio José Pedro sem informação 

Cachoeira da Fumaça  Rio Manhuaçú Rio José Pedro sem informação 

Cachoeira das Escadinhas  Rio Doce Rio José Pedro sem informação 

Cachoeira da França Rio José Pedro Rio José Pedro sem informação 

Cachoeira do Mutum Vale do Rio Doce Rio José Pedro sem informação 

Cachoeira do Barros Rio Piau Rio Novo sem informação 

Cachoeira de Miguel Ignácio Rio Piau Rio Novo sem informação 

Cachoeira do Rio Novo Rio Novo Rio Novo sem informação 
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Cachoeira da Lagoinha Vale do Confusão Rio Paranaíba sem informação 

Cachoeira da Serra Nova Rio São Gonçalo Rio Pardo  sem informação 

Cachoeira do Rio Preto Vale do Rio Pardo Rio Pardo  sem informação 

Cachoeira do Daniel Córrego do Daniel Rio Pardo  sem informação 

Cachoeira de Santa Rita Rib. De Santa Rita Rio Pardo  sem informação 

Cachoeira da Vaca Brava Vale do Rio Verde Rio Pardo  30 metros  

Cachoeira das Velhas Bacia do Rio Pardo Rio Pardo  sem informação 

Cachoeira da Bomba Bacia do Rio Pardo Rio Pardo  sem informação 

Cachoeira da Sussuarina Rio Preto Rio Pardo  sem informação 

Cachoeira do Rio Preto Rio Preto Rio Pardo  sem informação 

Cachoeira do Viamão Rio Viamão Rio Pardo  sem informação 

Cachoeira do Caripaú Rio Caripaú Rio Pardo  sem informação 

Cachoeira do Serrado Vale de Gorotuba Rio Pardo  sem informação 

Cachoeira do Funil Vale do Piracicaba Rio Paracicaba  sem informação 

Cachoeira do Siára Rib. Do Talho Aberto Rio Paracicaba  25 m 

Cachoeira da Ponte do 
Saraiva 

Rio Piracicaba Rio Paracicaba  5 m 

Cachoeira do Diogo de 
Oliveira 

Córrego Pitangui Rio Paracicaba  8 m 

Cachoeira das Flores Rio das Flores Rio Preto sem informação 

Cachoeira da Boceta Rib. Da Conceição Rio Preto sem informação 

Cachoeira do Monte Verde Rio Monte Verde Rio Preto sem informação 

Cachoeira do Sumidouro Vale do Rio Preto  Rio Preto sem informação 

Cachoeira de São Bento Rib. De Santa Clara Rio Preto sem informação 

Cachoeira de São Jorge Rio Preto  Rio Preto sem informação 

Cachoeira do Pirapetinga  Rio Pirapetinga Rio Preto sem informação 

Cachoeira das Areias Rio Bananal Rio Preto 90 m 

Cachoeira do Rio Preto Rio Preto Rio Preto 30 metros  

Cachoeira de Santa Rita Rio Pirapetinga Rio Preto 100 m 

Cachoeira do Bananal Rib. Bananal Rio Preto 70 m 

Cachoeira do Rio Vermelho Vale do Rio das 
Velhas 

Sabará 48 metros  

Cachoeira da Lapa Rio Vermelho Sabará sem informação 

Cachoeira de Raposos Rib. Da Prata Sabará sem informação 

Cachoeira do Gaia Rio Sabará Sabará sem informação 

Cachoeira do Papafarinha Rio Sabará Sabará sem informação 

Cachoeira dos Velhões Rio Borá Sacramento 18 metros  

Cachoeira de São Miguel Córrego Brejão Sacramento 100 metros  

Cachoeira do Jaguará Rio Grande Sacramento 523 metros  

Cachoeira dos Morcegos Rio Grande Sacramento sem informação 

Cachoeira da Onça Rio Grande Sacramento sem informação 

Cachoeira do Desemboque Vale do Rio Grande Sacramento sem informação 

Cachoeira dos Pedrosas Vale do Rio Grande Sacramento sem informação 

Cachoeira do Lageado Vale do Rio Grande Sacramento sem informação 

Cachoeira da Pedra de 
Amolar 

Rio Grande Sacramento sem informação 
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Cachoeira das Furnas Vale do Rio das 
Velhas 

Sacramento 40 m 

Cachoeira de Salinas Rio Vaccaria Salinas sem informação 

Cachoeira do Piti Rio Santa Bárbara Santa Bárbara  15 m 

Cachoeira do Vinhaleiro Vale de Santa Bárbara Santa Bárbara  sem informação 

Cachoeira da Boa Esperança Rib. João Congo Santa Bárbara  sem informação 

Cachoeira do Caraça Vale do Piracicaba Santa Bárbara  sem informação 

Cachoeira do Ribeirão Rib. Vermelho Santa Bárbara  sem informação 

Cachoeira de Bateias Rio Piracicaba Santa Bárbara  20 m 

Cachoeira do São Francisco Rio de São Francisco Santa Bárbara  sem informação 

Cachoeira do Urubú Vale do Rio das 
Velhas 

Santa Luzia 35 m 

Cachoeira Grande Rib. Da Mata Santa Luzia 100 m 

Cachoeira da Rocinha Vale do Rio das 
Velhas 

Santa Luzia sem informação 

Cachoeira do Palmital Vale do Rio das 
Velhas 

Santa Luzia sem informação 

Cachoeira da Capivara Rio Paraúna Santa Luzia 90 m 

Cachoeira do Roberto Gomes Rio Paraúna Santa Luzia 80 metros  

Cachoeira do Cipó Rio Cipó Santa Luzia sem informação 

Cachoeira do Piripiri Rib. Da Mata Santa Luzia sem informação 

Cachoeira do Rio Vermelho Rio Vermelho Santa Luzia 48 metros  

Cachoeira do Onça Rib. Do Onça Santa Luzia 36 m 

Cachoeira de Betim Rib. Betim Santa Quitéria 80 m 

Cachoeira do Sumidouro Vale do Paraopeba Santa Quitéria sem informação 

Cachoeira dos Traçados Rib. das Abóboras Santa Quitéria sem informação 

Cachoeira de Santa Rosa Rib. Sarzedas Santa Quitéria 15 m 

Cachoeira da Maravilha Rib. Sarzedas Santa Quitéria sem informação 

Cachoeira do Manuel de 
Freitas 

Vale de Betim Santa Quitéria sem informação 

Cachoeira dos Macacos Rib. Dos Macacos Santa Rita de Cássia  sem informação 

Cachoeira do Santo Antônio Rib. Santo Antônio Santa Rita de Cássia  sem informação 

Cachoeira do Manuel de 
Paula 

Córrego Manoel de 
Paula 

Santa Rita de Cássia  sem informação 

Cachoeira do Guaraiuva Rib. Guaraiuva Santa Rita da Extrema sem informação 

Cachoeira da Extrema Vale do Jaguarí Santa Rita da Extrema sem informação 

Cachoeira de Santa Catharina Rio Lombardi Santa Rita do Sapucaí sem informação 

Cachoeira de São Miguel Rib. São Miguel Santa Rita do Sapucaí 53 m 

Cachoeira do Diamante Vale do Pará Santo Antônio do Monte sem informação 

Cachoeira Bonita Vale do Pará  Santo Antônio do Monte sem informação 

Cachoeira do Borges Córrego do Borges Santo Antônio do Monte sem informação 

Cachoeira do Lambari Rio Lambari Santo Antônio do Monte sem informação 

Cachoeira do Indaiá Rib. Bom Jardim Santo Antônio do Monte sem informação 

Cachoeira do Bom Sucesso Vale do Pará Santo Antônio do Monte sem informação 

Cachoeira de Sant'anna Rib. Sant'anna Santo Antônio do Monte sem informação 

Cachoeira Grande Vale do Pará Santo Antônio do Monte sem informação 
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Cachoeira do Lava Pés Rib. Lava Pés São Domingos do Prata sem informação 

Cachoeira da Fábrica Rib. Prata São Domingos do Prata sem informação 

Cachoeira do Inferno Rio Doce São Domingos do Prata sem informação 

Cachoeira do Estreito Rio Doce São Domingos do Prata sem informação 

Cachoeira da Vargem  Rib. Vargem Alegre São Domingos do Prata sem informação 

Cachoeira das Antas Rio Doce São Domingos do Prata sem informação 

Cachoeira dos Óculos Rio Doce São Domingos do Prata 12 metros  

Cachoeira do Urucúia Rio Urucuia São Francisco  sem informação 

Cachoeira das Almas Vale do Paracatu São Francisco  25 m 

Cachoeira do Cupido Vale do São Francisco São Francisco  sem informação 

Cachoeira do Contracto Vale do São Francisco São Francisco  sem informação 

Cachoeira Grande Vale do São Francisco São Francisco  sem informação 

Cachoeira do Jatobá Rib. Jatobá São Francisco  40 metros  

Cachoeira do Poço Fundo Rio São Francisco São Francisco  sem informação 

Cachoeira do Palmela Vale do Rio Sapucaí São Gonçalo do Sapucaí 70 m 

Cachoeira do Mafonde Córrego da Cachoeira São Gonçalo do Sapucaí sem informação 

Cachoeira da Tromba D'anta Vale do Arassuali São João Batista  sem informação 

Cachoeira de Lorena Vale do Itamarandiba São João Batista  sem informação 

Cachoeira do Carandaí Rio Carandaí São João Delrey  35 m 

Cachoeira dos Ferreiros Rio das Mortes São João Delrey  10 m 

Cachoeira do Cala Boca Rio das Mortes São João Delrey  sem informação 

Cachoeira do Bom Retiro Vale do Rio Grande São João Delrey  sem informação 

Cachoeira Grande Córrego da Cachoeira São João Delrey  sem informação 

Cachoeira dos Moinhos Vale do Rio das 
Mortes 

São João Delrey  10 metros  

Cachoeira do Rio Grande Rio Grande São João Delrey  30 metros  

Cachoeira da Gameleira Vale do Rio das 
Mortes 

São João Delrey  sem informação 

Cachoeira do Segredo Vale do Rio das 
Mortes 

São João Delrey  sem informação 

Cachoeira da Mesa Rib. Da Mesa São João Evangelista 20 m 

Cachoeira do São Nicolao Rio São Nicolao 
Grande 

São João Evangelista sem informação 

Cachoeira das Maretas Rio Suassuí Grande São João Evangelista 16 m 

Cachoeira da Babylonia Rib. Babylonia São João Evangelista sem informação 

Cachoeira do Telles Rib. São Nicolao  São João Evangelista sem informação 

Cachoeira do Jambeiro Rib. Canna Brava São João Evangelista 32 m 

Cachoeira do Sujo Rib. Do Sujo São João Evangelista 18 m 

Cachoeira Alegre Rib. Bom Jardim São João Evangelista sem informação 

Cachoeira do Tambor Rib. Do Tambor São João Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira do Capitão Basílio Vale do Rio Novo São João Nepomuceno  25 m 

Cachoeira do Rio Novo Rio Novo São João Nepomuceno  11 m 

Cachoeira da Fumaça  Rio Novo São João Nepomuceno  21 m 

Cachoeira do São José Rio Novo São João Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira do Andrade Vale do Rio Pardo São José dos Botelhos sem informação 

Cachoeira da Cachoeirinha Vale do Rio Pardo São José dos Botelhos sem informação 
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Cachoeira dos Cristais  Vale do Gavião São Manuel  sem informação 

Cachoeira do Inferno Rio Jequitinhonha São Miguel do 
Jequitinhonha  

sem informação 

Cachoeira do Labirinto  Rio Jequitinhonha São Miguel do 
Jequitinhonha  

sem informação 

Cachoeira da Fumaça  Rio Jequitinhonha São Miguel do 
Jequitinhonha  

sem informação 

Cachoeira do Salto Grande Rio Jequitinhonha São Miguel do 
Jequitinhonha  

90 m 

Cachoeira da Farinha Rio Jequitinhonha São Miguel do 
Jequitinhonha  

sem informação 

Cachoeira da Mamona Rib. Palmeiras São Sebastião do Paraíso 8 m 

Cachoeira de Sant'anna Rio sant'anna São Sebastião do Paraíso 19 m 

Cachoeira do Pomba Vale do Palmeiras São Sebastião do Paraíso 22 m 

Cachoeira de São Sebastião Rio sant'anna São Sebastião do Paraíso 19 metros  

Cachoeira dos Peixotos Rio dos Peixotos São Sebastião do Paraíso sem informação 

Cachoeira Alta Córrego Alagoa São Sebastião do Paraíso sem informação 

Cachoeira do Tomba Perna Rib. Tomba Perna São Sebastião do Paraíso sem informação 

Cachoeira do Barreiras Rib. Barreiros Serro 23 metros  

Cachoeira do Borrachudo Rio Borrachudo Serro 30 metros  

Cachoeira do Porqueiro Rib. Porqueiro Serro 24 m 

Cachoeira de São Sebastião Vale do Correntes Serro 17 m 

Cachoeira do São Francisco Córrego São Francisco Serro 22 metros  

Cachoeira do Capa Mosquito Rib. Do Capa 
Mosquito 

Serro 25 metros  

Cachoeira da Ponte Nova Rio Turvo Serro sem informação 

Cachoeira do Acaba Saco Vale do Jequitinhonha Serro sem informação 

Cachoeira de Sant'anna Rio Turvo Serro sem informação 

Cachoeira de São José Vale do Rio do Peixe Serro sem informação 

Cachoeira da Ponte Rib. Lambari Serro sem informação 

Cachoeira da Água Fria Rib. Água Fria Serro sem informação 

Cachoeira das Campinas Rib. Campinas Serro sem informação 

Cachoeira do Zagaia Rio do Peixe Serro sem informação 

Cachoeira do Palmital Córrego do Palmital Serro sem informação 

Cachoeira de Águas Claras Rio Águas Claras Serro sem informação 

Cachoeira do Itambé Rio Capivari Serro sem informação 

Cachoeira do Esmeril Vale do Paraopeba Sete Lagoas 64 metros  

Cachoeira das Perobas Rib. Das Perobas Sete Lagoas sem informação 

Cachoeira do Espigão Vale do Rio das 
Velhas 

Sete Lagoas 9 metros  

Cachoeira dos Macacos Vale do Rio das 
Velhas 

Sete Lagoas sem informação 

Cachoeira das Melancias  Vale do Rio das 
Velhas 

Sete Lagoas sem informação 

Cachoeira do Funil Vale do Rio das 
Velhas 

Sete Lagoas sem informação 

Cachoeira do João Vieira Vale do Sapucai Silvianópolis  sem informação 

Cachoeira de São Pedro Rib. De São Pedro Silvestre Ferraz 72 m 
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Cachoeira da Barra Rib. Do Carmo Silvestre Ferraz 13 m 

Cachoeira da Boa Vista Córrego da Boa Vista Silvestre Ferraz 30 metros  

Cachoeira de São José Rib. De São José Teófilo Otoni  sem informação 

Cachoeira do Juca Ramos Rio Todos Os Santos Teófilo Otoni  sem informação 

Cachoeira de Santo Antônio Rib. Santo Antônio Teófilo Otoni  84 metros  

Cachoeira de São Benedicto Rib. São Benedicto Teófilo Otoni  sem informação 

Cachoeira da Pedra d'água Vale do Rio 
Americanas  

Teófilo Otoni  sem informação 

Cachoeira de Santa Clara Rio Mucurí Teófilo Otoni  8 m 

Cachoeira do Aldeamento Vale do Itambacurí Teófilo Otoni  50 m 

Cachoeira do Lindemberg Rio Mucuri Teófilo Otoni  sem informação 

Cachoeira do São Gotardo Rib. São Gothardo Teófilo Otoni  sem informação 

Cachoeira da Fortuna Rio Itambacuri Teófilo Otoni  sem informação 

Cachoeira do Engenho Rio Itambacuri Teófilo Otoni  sem informação 

Cachoeira do Pampam Rio Pampam Teófilo Otoni  sem informação 

Cachoeira da Suíça Rio Todos Os Santos Teófilo Otoni  42 metros  

Cachoeira das Guerras Rio Carandaí Tiradentes 6 m 

Cachoeira de São José Vale do Rio das 
Mortes 

Tiradentes sem informação 

Cachoeira d'água Santa Vale do Rio das 
Mortes 

Tiradentes sem informação 

Cachoeira do Mato Verde Vale do Gorutuba Tremedal  sem informação 

Cachoeira de Lençois Rio Verde Pequeno Tremedal  sem informação 

Cachoeira do Ouro Rio Viamão Tremedal  sem informação 

Cachoeira do Impossível Rio Verde Tremedal  sem informação 

Cachoeira do Viamão Rio Rapadura Tremedal  20 m 

Cachoeira do Rio Verde Rio Verde Pequeno Tremedal  sem informação 

Cachoeira do Juru Mirim Rio Verde do Sul Três Corações sem informação 

Cachoeira da Fazenda Vale do Rio Verde Três Pontas sem informação 

Cachoeira das Sete 
Cachoeiras  

Vale do Rio Sapucai Três Pontas sem informação 

Cachoeira da Piedade Rio Grande Turvo sem informação 

Cachoeira do Turvo Rio Turvo Pequeno Turvo sem informação 

Cachoeira do Tapanhuma Rio Tapanhuma Turvo sem informação 

Cachoeira da Parecida  Rio Turvo Grande Turvo 40 metros  

Cachoeira do Nardí Rio Grande Turvo sem informação 

Cachoeira de Ubá Rio Ubá Ubá sem informação 

Cachoeira dos Peixotos Vale do Pomba Ubá sem informação 

Cachoeira do Cassú Rio Uberaba Uberaba sem informação 

Cachoeira do Uberaba Rio Uberaba Uberaba 35 metros  

Cachoeira do Veríssimo Rio Veríssimo Uberaba sem informação 

Cachoeira da Guariroba Rio Grande Uberaba sem informação 

Cachoeira da Cachoeirinha Vale do Veríssimo Uberaba sem informação 

Cachoeira do Espinho Rio Grande Uberaba sem informação 

Cachoeira dos Junqueiras Rio Grande Uberaba sem informação 

Cachoeira do Oclaviano Rio das Velhas Uberaba sem informação 
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Cachoeira do Rio Claro Rio Claro Uberaba sem informação 

Cachoeira do Luiz Alves Vale do Uberabinha Uberlândia  20 metros  

Cachoeira do Bom Jardim Vale do Uberabinha Uberlândia  35 m 

Cachoeira da Usina Vale do Uberabinha Uberlândia  18 m 

Cachoeira do Pedro Dias Vale do Uberabinha Uberlândia  sem informação 

Cachoeira Camilo Vale do Uberabinha Uberlândia  20 m 

Cachoeira dos Dias Vale do Uberabinha Uberlândia  30 metros  

Cachoeira das Pedras Rio das Pedras Uberlândia  10 m 

Cachoeira do Tejuco Rio Tejuco Uberlândia  12 metros  

Cachoeira Limpa Rio Uberabinha Uberlândia  sem informação 

Cachoeira da Varginha Rio Verde Varginha 4 metros  

Cachoeira do Salto Grande Rio Verde Varginha 5 metros  

Cachoeira do Carmo Rio Couro do Cervo Varginha sem informação 

Cachoeira dos Sete Saltos Rio Verde Varginha sem informação 

Cachoeira do Bié Vale do Rio Verde Varginha sem informação 

Cachoeira de Santa Maria Rib. São Bartholomeo Viçosa sem informação 

Cachoeira do São Silvestre Rio Turvo Sujo Viçosa sem informação 

Cachoeira do Varadouro Rio Turvo Limpo Viçosa 30 metros  

Cachoeira Grande do Casca Rio Casca Viçosa 42 metros  

Cachoeira Grande de 
Sant'anna 

Rio Sant'anna Viçosa sem informação 

Cachoeira Escura Rio Casca Viçosa 10 m 

Cachoeira Alegre Rio Casca Viçosa 5 metros  

Cachoeira do Campinho Rib. Dos Porcos Vila Braz 24 m 

Cachoeira do Alegre Córrego São Gabriel Vila Braz 40 metros  

Cachoeira de Contendas Vale do São Francisco Vila Brasília sem informação 

Cachoeira do Areado Vale do Cabo Verde Vila Gomes sem informação 

Cachoeira do Quebra Panelas Rio Cervo Vila Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira do Couro do 
Cervo 

Rio Cervo Vila Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira do Queima 
Capotes 

Rio Cervo Vila Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira do Banho Rio Cervo Vila Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira dos Patos Rio Cervo Vila Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira do Congonhal Rib. Congonhal Vila Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira do João Custódio Rib. Congonhal Vila Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira Do Trumbuca  Rib. Trumbuca Vila Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira do Pinhal Rib. Trumbuca Vila Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira do Piraquara Rib. Trumbuca Vila Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira do Joaquim Serra Córrego do João Luiz Vila Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira do Murembá Córrego Murembá Vila Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira da Serra Córrego do Ferro Vila Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira de Santa Cruz Rib. Congonhal Vila Nepomuceno  sem informação 

Cachoeira do Honório 
Bicalho 

Vale do Rio das 
Velhas 

Vila Nova de Lima 150 metros  

Cachoeira dos Macacos Rib. Dos Macacos Vila Nova de Lima sem informação 
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Cachoeira de Santo Antônio Vale do Rio das 
Velhas 

Vila Nova de Lima 8 m 

Cachoeira do Gaia Vale do Rio das 
Velhas 

Vila Nova de Lima sem informação 

Cachoeira dos Cristais  Vale do Rio das 
Velhas 

Vila Nova de Lima sem informação 

Cachoeira do Retiro  Vale do Rio das 
Velhas 

Vila Nova de Lima sem informação 

Cachoeira do Resende Vale do Rio das 
Velhas 

Vila Nova de Lima sem informação 

Cachoeira do Rio de Peixe  Rio do Peixe Vila Nova de Lima sem informação 

Cachoeira de Santo Aleixo Rib. Santo Aleixo Vila Nova de Rezende 100 metros  

Cachoeira do Rio Claro Rio Claro Vila Nova de Rezende sem informação 

Cachoeira da Eufrásia Vale do Mosambo Vila Nova de Rezende 48 metros  

Cachoeira da Lage Rio Grande Vila Nova de Rezende sem informação 

Cachoeira do Moraes Rio Tijuco Vila Platina sem informação 

Cachoeira Dourada Rio Paranaíba Vila Platina 59 metros  

Cachoeira da Barra do 
Capivari 

Vale do Rio Verde Virgínia sem informação 

Cachoeira do Maranhão Rib. Maranhão Virgínia sem informação 

Cachoeira dos Santos Vale do Rio dos 
Santos 

Virgínia sem informação 

Cachoeira do Calção Córrego do Calção Araçuaí sem informação 

Cachoeira do Sobrado  Rio Mutuca Barbacena sem informação 

Cachoeira Aureliano Mourão Rio Pirapetinga Bom Sucesso sem informação 

Cachoeira do Paraíso Córrego do Paraíso Carmo do Paranaíba 4 metros  

Cachoeira Curralinho Córrego do Curralinho Curvelo 7 m 

Cachoeira da Lage Rib. Do Onça Curvelo 20 m 

Cachoeirada Barra do Areias Vale do Lambardy de 
Oeste 

Itapecerica sem informação 

Cachoeira da Ponte Nova Rio Grande Lavras sem informação 

Cachoeira do Monteiro Rio Pirapetinga da 
Mata 

Leopoldina sem informação 

Cachoeira das Três 
Cachoeiras 

Rib. Da Boa 
Esperança 

Piranga sem informação 

Cachoeira do Jacarandá Rib. Boa Esperança Rio Branco sem informação 

Cachoeira do Encadeados Córrego dos 
Encadeados 

Rio Branco sem informação 

Cachoeira da Sesmaria Vale do Rio Piranga Rio Branco sem informação 

Cachoeira do Desemboque Rib. Do Inferno Sacramento sem informação 

Cachoeira do Funchal Rio Indaiazinho São Gotardo  3 metros  

Cachoeira do Domingos 
Pereira 

Rib. Da Confusão São Gotardo  30 metros  

Cachoeira do Abaeté Rio Abaeté São Gotardo  10 metros  

Cachoeira do Matozinhos Rib. Água Limpa São João Delrey  sem informação 

Cachoeira do João Feliciano Rib. Água Limpa São João Delrey  sem informação 

Cachoeira do Urubú  Rib. Água Limpa São João Delrey  20 metros  

Cachoeira do Matto Dentro Rio Grande São João Delrey  sem informação 
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Cachoeira dos Moinhos Córrego dos Moinhos São João Delrey  sem informação 

Cachoeira do Pombal Rio das Mortes São João Delrey  sem informação 

Cachoeira do Corisco Córrego do Corisco Tiradentes sem informação 

Cachoeira dos Pereiras Rio Chopotó Ubá sem informação 

Cachoeira do Onça Rib. Do Onça Vila Paraopeba 50 metros  

Cachoeira do Onça Rib. Do Onça Vila Paraopeba sem informação 
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ANEXO 2 

Protocolo de Avaliação de Relevância de Quedas D’água  

As quedas d’água são elementos da geodiversidade fluvial com caráter especial, 

pois toda queda apresenta algum grau de relevância, tanto por sua aptidão turística 

quanto por sua função na evolução do relevo e no equilíbrio do curso d’água. O 

protocolo desenvolvido por Oliveira (2016); Oliveira et al., (2017) (Tabela 24), propõe 

classificar as quedas d’água de acordo com sua relevância no âmbito ambiental, 

turístico, físico e paisagístico afim de colaborar com tomadas de decisão, gestão e 

conservação desses ambientes. O protocolo para classificação do geopatrimônio fluvial 

visa analisar o rio e seu entorno, bem como os elementos fluviais e da geodiversidade. 

Se o segmento do rio apresenta quedas d’água propõe-se aplicar também o protocolo de 

classificação de relevância de quedas d’água, para reforçar os valores patrimoniais 

naquele segmento. Os critérios que compõem o protocolo foram propostos por 

especialistas através de um painel Delphi, o desenvolvimento do protocolo e resultados 

da pesquisa constam no trabalho de Oliveira (2016). 

Tabela 24 - Protocolo de Classificação de Quedas D’água 
 

ASPECTOS CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

VISUAL 
 

Altura da queda 

3 pontos 2 pontos 1ponto 

> 30 m  entre 9-30 m < 9 m 

Beleza cênica Alta Média Baixa 

Preservação da 
vegetação do 

entorno 

Preservada 
(vegetação 
natural)/ APP 
preservada 

Preservação 
Parcial (presença 
de campos de 
pastagem/ 
agricultura/ APP 
parcialmente 
degradada 

Degradada 
(residencial/ 
comercial/ 
Industrial/ APP 
totalmente 
degradada 

Fluxo 

A quantidade de 
água cobre 
totalmente a 
queda 

A quantidade de 
água cobre 
parcialmente a 
queda 

A quantidade de 
água cobre 
pontualmente a 
queda 
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BALNEABIL-
IDADE 

 
Condições de 
balneabilidade 
E.coli 
(NMP/100mL)  

Excelente Satisfatória Imprópria 

 
Claridade visual 
turbidez (NTU) 

 

0 a ≤ 2 
Excelente 

≤ 10 
Satisfatória 

> 10 
Muito Ruim 

SÓCIO- 
CULTURAIS/ 

CIENTÍFICO E 
EDUCATIVO 

Importância 
histórico-cultural, 

religiosa e 
cientifica 

Grande 
reconhecimento 
histórico-
cultural, religioso 
regional/ mais de 
um trabalho 
científico 
publicado/ 
utilização intensa 
para educação 
ambiental 

Pequeno 
reconhecimento 
histórico-cultural, 
religioso regional/ 
pelo menos um 
trabalho científico 
publicado/ pouca 
utilização para 
educação 
ambiental 

Sem 
reconhecimento 
histórico-cultural, 
religioso regional/ 
sem trabalhos 
científicos 
publicados/ sem 
utilização para fins 
de educação 
ambiental 

DIMENSÕES 
DO POÇO 

Área do poço e 
Profundidade  

> 500 m² de área 
e profundidade 

≥ 1 m 

50-500 m² de área e 
profundidade 

≥ 1 m 

< 50 m² de área 
e profundidade 

< 1m 

ENTORNO DO 
POÇO 

 

Praia Fluvial 
(areia, cascalho ou 

seixo) 

 
Grande extensão 

 
Existente Inexistente 
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DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DO PROTOCOLO DE RELEVÂNCIA DE 
QUEDAS D’ÁGUA 

Aspectos Visuais 

 Altura da queda: esse critério obteve o maior percentual de inclusão e o maior 

peso pelos especialistas. Para elucidar a escala de valores referentes à altura da 

queda, utilizou-se como referência medidas usuais e de fácil percepção humana. 

Para receber pontuação 3 (três), a queda d’água deve apresentar altura superior a 

30. A menor pontuação, por sua vez, é atribuída a quedas com altura inferior a 9 

m. 

 Beleza cênica: as quedas d’água constituem um importante atrativo turístico, e o 

quesito 

estético é um fator determinante para a escolha de visitação de uma queda 

d’água. As quedas d’água ou locais de alta beleza são normalmente impactantes 

e geram no visitante uma ação contemplativa (SCRUTON, 2013; VIEIRA, 

2014). A beleza de uma paisagem está relacionada com a singularidade dos 

elementos da geologia e geomorfologia. Contribuem também para essa beleza 

uma variedade de componentes como, por exemplo, a presença de água e 

vegetação bem preservada, qualidade panorâmica e falta de degradação do 

entorno (PEREIRA, 2006). Apesar de ser de difícil avaliação o valor estético de 

um dado local, existem critérios que viabilizam essa análise como: dimensão das 

geoformas, conservação, contraste de cores e formas e interação entre os 

elementos naturais com os aspectos culturais. Porém há, sobretudo, o critério da 

contemplação. Conforme define Scruton (2013), o belo possui, sim, um alto teor 

de objetividade. Para esse autor, a beleza pode ser mensurada pelo convite à 

contemplação. Ou seja, o belo é aquilo que nos induz a contemplar, que nos 

pacifica os sentimentos durante a observação. Logo, a aplicação desse conceito 

da filosofia da estética à questão das quedas d’águas permitiu mensurar a beleza 

cênica das mesmas, pois as quedas d´água mais bonitas tendem a convidar um 

observador a contemplá-las. Sendo assim, as cachoeiras que apresentam 

alto/extremo convite à contemplação recebem nota 3, as de médionota 2 e as que 

possuíam menor impacto nesse sentido recebem nota 1. 
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 Preservação da vegetação do entorno: a preservação da vegetação no entorno 

e nas proximidades da queda d’água é importante, pois interfere diretamente na 

beleza da queda d´água e na propensão do usuário a nadar ou não. Neste 

protocolo a mensuração e observação da Área de Preservação Permanente (APP) 

é de fundamental importância para avaliar as condições de preservação do 

entorno da queda d’água. Margens degradadas geram repulsa no visitante e 

podem ser indicativos de más condições ambientais e contaminação da água. 

Um patrimônio geológico tende a ser mais valorizado quando as boas condições 

de conservação precedem a adoção de medidas de geoconservação (BRILHA, 

2005). Logo, a nota 3 deve ser concedida apenas para as quedas d’água que não 

apresentam evidente degradação em seu entorno. A nota 2 é para aquelas que 

apresentam pequena degradação e a nota 1 deve ser concedida para todas 

aquelas que possuem seu entorno muito ou mediamente degradado. 

 

 Fluxo: o fluxo de água nas quedas compõe um atrativo visual importante e 

muito apreciado. No presente trabalho o fluxo foi observado e analisado como 

um aspecto visual, pois não foi realizado o cálculo de vazão. As observações 

ocorreram na meia estação, caracterizando assim uma média da vazão das 

quedas analisadas. No preenchimento do Protocolo de Classificação de Quedas 

D’água o fluxo foi descrito de acordo com as seguintes observações: água cobre 

totalmente e vigorosamente o leito rochoso da queda (3 pontos); cobre 

parcialmente o leito rochoso da queda (2 pontos); cobre de forma pontual o leito 

rochoso da queda (1 ponto). 

 

Aspectos De Balneabilidade 

 Aspectos de Balneabilidade Condições de balneabilidade E.coli 

(NMP/100mL): a qualidade da água é de suma importância para o entendimento 

da saúde geral da bacia. Esse critério interfere diretamente nas condições de 

balneabilidade da queda d’água, permitindo ou não o a recreação de contato 

primário. Para sua classificação foi usada a resolução CONAMA 274/2000, que 

estabelece critérios para classificação de balneabilidade a partir dos níveis de 

coliformes termotolerantes, Escherichia Coli e Enterococcus. Para o presente 
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estudo foram utilizadas três classes: águas classificadas como excelentes ou 

muito boas como nota 3, satisfatórias como nota 2 e as impróprias como nota 1. 

 Claridade visual (turbidez): a turbidez, medida em unidades nefelométrcas 

(UNT), está relacionada com a claridade da água. Este é um fator importante 

para a visitação e segurança da atividade recreacional. Conforme Smith et al. 

(1995), a percepção da qualidade das águas pelos visitantes está ligada a 

parâmetros sensoriais como transparência e cor. Deste modo, tais parâmetros 

poderiam ter maior influência no contato com as águas do que a qualidade 

microbiológica, que não necessariamente está relacionada à qualidade estética. 

Além disso, conforme Lopes et al. (2014), águas com turbidez mais elevada 

aumentam o risco de acidentes em atividades que envolvam o contato primário 

com as águas, devido à redução da visibilidade e percepção de profundidade. As 

classes e os valores de referência para compor o protocolo são baseados na 

pesquisa: Proposta Metodológica para Avaliação de Condições de 

Balneabilidade em Águas Doces no Brasil (LOPES et al., 2014), onde a turbidez 

é usada 

como indicador indireto para avaliar a claridade visual das águas. O presente 

trabalho utilizou esses valores como base para analisar a claridade visual dos 

poços das quedas visitadas. Para nota 3 a queda d’água deve apresentar turbidez 

(baixa) menor ou igual a 2 (NTU). Para receber nota 2 a queda d’água deve 

apresentar turbidez (média) menor ou igual a 10 (NTU). Para receber nota 1 a 

queda d’água deve apresentar turbidez (alta) maior que 10 (NTU). 

 

Aspectos Sociocultural/Científico/Educativo 

 Aspectos sociocultural/científico/educativo/Importância histórico-cultural, 

religiosa, científica e educativa: é estabelecida pela sociedade local ou 

regional, segundo Gray (2004), o valor cultural está baseado nas relações 

estabelecidas entre as atividades humanas e as geoformas, seja como causa, seja 

como consequência. Esta valorização pode se dar pelas expressões artísticas 

como a pintura, música, cinema, em elementos etnográficos, nas várias formas 

de literatura, em acontecimentos históricos importantes, ou de caráter religioso 

ou mitológico. O valor científico do patrimônio geológico está associado à 
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investigação cientifica, produção científica acerca do local através de elementos 

disponíveis úteis a essa investigação. E também pelo seu potencial de utilização 

como recurso didático, não apenas pela existência de elementos com valor 

científico (ou outros) presentes, mas igualmente pela facilidade em demonstrar 

esses elementos a público menos especializado (PEREIRA, 2006). Neste 

contexto, para receber nota 3 a queda d’água deve apresentar evidente e/ou 

consolidada importância em pelo menos um desses aspectos: histórico-cultural, 

religiosa, científica ou educativa. Para ser nota 2 deve possuir interesse ou 

potencial importância em pelo menos um deles. Por fim, a nota 1 é reservada 

para aquelas quedas d’água que não possuem maior interesse em nenhum desses 

aspectos. 

Aspectos do Poço 

 Dimensões do Poço - Área do poço/Profundidade do poço: a profundidade e a 

área do poço estão muito relacionadas aos fatores ligados à resistência das 

rochas, a tectônica, ao tipo de queda e ao padrão fluvial do curso d’água. 

Segundo Brilha (2005), podem existir algumas exceções, mas normalmente um 

geossítio é mais relevante quanto maior sua extensão. Para estabelecer um valor 

de referência para a área do poço e facilitar a aplicação em campo, utilizou-se 

como base as dimensões de uma piscina semiolímpica 500 m², pois as 

dimensões do poço estão muito relacionadas a práticas recreativas e esportivas 

na queda d’água. Para a profundidade os valores de referência estão relacionados 

à possibilidade de mergulho. Uma queda que possui pelo menos 1 metros de 

profundidade permite ao visitante algumas atividades recreativas, entre elas, o 

mergulho. Sendo assim, a queda que apresentar área igual ou superior a 500 

(quinhentos) metros quadrados e profundidade maior ou igual a 1 (um) metro, 

recebe a pontuação máxima do protocolo - 3 pontos. Já a queda que possui área 

entre 500 (quinhentos) e 50 (cinquenta) metros quadrados de área e 

profundidade superior a 1 (um) metro, recebe 2 pontos no protocolo. As demais 

recebem apenas 1 ponto. 
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Aspectos da Praia Fluvial 

 Aspectos da Praia Fluvial Características da praia fluvial: praia fluvial é a 

acumulação de sedimentos inconsolidados que margeia um corpo hídrico, 

formada tanto pela ação das ondas, das correntes e das marés (ou, nas praias 

fluviais, por ação das correntes fluviais) (APRH, 2015). As praias fluviais se 

configuram como um atrativo importante para o turista que procura um local de 

permanência na cachoeira. A presente pesquisa considerou como praias fluviais 

as que apresentam matriz arenosa, cascalhos ou pequenos seixos. Para receber a 

pontuação 3 a queda d’água precisa possuir uma grande faixa de areia ou seixos 

bem selecionados; a pontuação 2 representa a queda d’água que possui mesmo 

que pequena uma faixa de areia ou seixos bem selecionados; a pontuação 1 

representa a queda d’água que não possui praia fluvial. 

 

ANEXO 3  

Auxílio a decisão do protocolo de quedas d’água 

 

Na ocorrência de quedas d’água no segmento avaliado, deve-se aplicar o 

protocolo de relevância de quedas d’água (OLIVEIRA, 2016). O protocolo de 

classificação de relevância de quedas d’água Oliveira (2016) também avalia os 

parâmetros em categorias descritas e pontuadas: 1 (extremo baixo), 2 (médio) e 3 

(extremo alto) e cada critério possui pesos que variam de 3 a 5 (Tabela 25).  

Tabela 25 - Pesos dos critérios para classificação de relevância das quedas d’água. 
 

Critérios  Pesos (wj) 
Altura da queda  5 
Beleza cênica  5 
Condições de balneabilidade E.coli (NMP/100mL)*  5 
Preservação da vegetação do entorno  4 
Claridade visual (turbidez)  4 
Fluxo  4 
Importância histórico-cultural, religiosa, científica e educativa  4 
Dimensões do poço (área e profundidade)  4 
Praia Fluvial  3 
Total  38 

*O critério Condições de balneabilidade E.coli (NMP/100mL), neste protocolo deve ser mensurado 
preferencialmente no poço da queda d’água, mas devido à dificuldade, custo e frequência dessa análise, podem ser 
utilizados dados secundários sobre Escherichia coli no segmento analisado oriundos dos relatórios de monitoramento 
do órgão ambiental responsável pelo dados de água, caso exista. 
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Para a classificação das quedas d’água o auxílio a decisão utiliza a Teoria de 

Utilidade Multiatributo e para associação dos critérios foi utilizada a função de valor 

linear aditiva, que avalia os desempenhos das alternativas conforme os múltiplos 

critérios, através da equação 2. 

Equação 2 

 

 

Onde:  
ν(a) = nota final da queda d’água a;  
n = número de critérios = 9 critérios;  
wi = peso calculado para o critério i = varia de 3 a 5;  
vi (a) = pontuação da queda para o critério i = varia de 1 a 3  

De acordo com o sistema proposto, a nota mínima obtida para uma queda d’água é 

38 pontos e a nota máxima é 114 pontos.  

Após a aplicação do protocolo e utilização da técnica multicritério, as quedas 

d’água são enquadradas em classes de acordo com sua relevância. As classes foram 

definidas de acordo com a pontuação alcançada por cada queda d’água. Considerando 

as notas possíveis obtidas pelas cachoeiras (38 a 114), foi realizada uma estatística 

descritiva em quartis para definir a pontuação correspondente a cada uma das classes de 

relevância: extrema, alta, média e baixa (Tabela 26). 

Tabela 26 - Classificação final de relevância das quedas d’água. 
 

Classes de Relevância Pontuação 

Extrema >96 pontos 

Alta 77 – 95 pontos 

Média 58 – 76 pontos 

Baixa 38 – 57 pontos 

  

A classificação e relevância das quedas d’água é uma forma de reconhecer o 

valor dos elementos da geodiversidade fluvial. A classe de extrema relevância tem 
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importante valor na avalição do protocolo de classificação do geopatrimônio fluvial e se 

comporta como um critério relevante para a classificação final do segmento de rio. 

ANEXO 4 

 A partir das informações obtidas nos trabalhos de campo e no gabinete, em 

concordância com as etapas descritas na metodologia, foi aplicado o sistema de auxílio 

à decisão proposto nas 3 quedas d’água pertencentes aos segmentos avaliados. A Tabela 

27 apresenta as notas obtidas para cada critério e a pontuação final de cada queda 

d’água.  

Tabela 27 - Pesos e notas das quedas d’água do estudo de caso 
 

CRITÉRIOS 
Altura 

da 
queda 

Beleza 
cênica 

Condições de 
balneabilidade 

E.coli 
(NMP/100mL)* 

Preservação 
da 

vegetação 
do entorno 

Claridade 
visual 

(turbidez) 
Fluxo 

Importância 
histórico-
cultural, 

religiosa e 
cientifica 

Praia 
Fluvial 

Área do 
Poço 

Total Relevância 

Pesos 5 5 5 4 4 4 4 3 4 38 
 

Segmento 3 
- Cachoeira 
Grande 2 3 3 2 3 2 3 1 3 95 

ALTA 

Segmento 6 
- Cachoeira 
do Rio das 
Pedras 2 3 3 3 2 2 2 2 2 90 

ALTA 

Segmentos 8 
e 9- 
Cachoeira 
de Pirapora 1 3 1 2 1 3 3 2 3 79 

ALTA 

 

 

 


