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3.1. Informações Gerais 

Elaboração: João Augusto Madeira e Kátia Torres Ribeiro 

3.1.1. Acesso à Unidade 

O Parque dispõe até o momento de apenas uma sede, localizada à margem esquerda 
do rio Cipó, na zona rural do município de Jaboticatubas, mas a poucos quilômetros da 
vila Serra do Cipó, distrito do município de Santana do Riacho. Os visitantes que vêm 
de Belo Horizonte chegam à sede pela rodovia estadual MG-010; à altura do km 95, 
imediatamente antes da ponte sobre o rio Cipó, deve-se pegar uma estrada estreita e 
em geral precária com cerca de 3,5 km, que termina no Parque.  

A sede do distrito da Serra do Cipó dista 97 km do centro de Belo Horizonte, por 
estrada inteiramente asfaltada e em boas condições. Grandes melhorias aconteceram 
nos últimos anos principalmente no trecho entre a capital e o Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves (Confins). O deslocamento é mais lento na cidade de Lagoa Santa, 
pois não há alternativa senão atravessar todo o trecho urbano (ca. 15 km), com sinais 
de trânsito e muitos quebra-molas. Há previsão de construção de um contorno que 
evitaria o cruzamento da cidade. Depois de Lagoa Santa são mais 50 km em estrada 
de asfalto em bom estado de conservação, de mão dupla e sem acostamento 
pavimentado, havendo no trajeto três pontes estreitas, com passagem para um veículo 
de cada vez. Outra opção é usar a MG-020, que parte de Santa Luzia, região 
metropolitana de Belo Horizonte, a Jaboticatubas, havendo ainda 25 km de estrada de 
terra até alcançar a MG-010.  

Para chegar à Serra do Cipó a partir de outras grandes cidades brasileiras (Rio de 
Janeiro, São Paulo, Vitória, Nordeste e Sul) deve-se passar por Belo Horizonte e 
seguir o trajeto descrito acima. Caminho diferente pode ser feito por quem vem de 
Brasília e outras cidades a oeste usando a rodovia BR-040. Pode-se tomar estradas 
secundárias a partir de Sete Lagoas, passando por Baldim, e encontrando a MG-010 
na altura do km 69. Alternativa para quem vem da região de Diamantina, ou outras 
cidades ao longo da Serra do Espinhaço (Serro, Conceição do Mato Dentro - CMD, p. 
ex.) é a rodovia MG-010, asfaltada somente até CMD e do Serro a Diamantina. Quem 
vem da vertente leste (vale do Rio Doce) pode optar por alcançar a MG-010 por Morro 
do Pilar, enfrentando 23 km ainda não pavimentados. 

Os caminhos para todas as outras cidades ou povoados passam por uma destas 
cidades. Grande parte das demais estradas da região são de terra e ficam bastante 
precárias na estação chuvosa. Na seca, com o trabalho de manutenção as estradas 
melhoram, mas passa-se a sofrer com a poeira. Percursos entre 80 e 140 km (entre 3 
e 4 hs) são necessários para alcançar os povoados da vertente leste da Serra do Cipó 
a partir da sede. Esta situação deve se alterar com a pavimentação de rodovias até as 
sedes municipais, parte do programa “Pró-Acesso” do governo do estado. Prevê-se 
até 2010 o asfaltamento dos trechos entre a MG-010 e Santana do Riacho (30 km), 
entre a MG-010 e Morro do Pilar (24 km) e ainda os distritos de Ipoema e Senhora do 
Carmo a sede municipal, Itabira, e outras, por conta da inserção destas localidades na 
“Estrada Real”.  

Diversas linhas de ônibus partem da Rodoviária de Belo Horizonte para cidades da 
região, utilizáveis para se chegar à Serra do Cipó. São operadas pelas viações Serro 
(com destino a Conceição do Mato Dentro, Serro, Dom Joaquim, Rio Vermelho) e 
Saritur (Santana do Riacho, Serra do Cipó [alguns ainda usam o nome Cardeal Mota], 
Morro do Pilar, Carmésia). 

A proximidade do Aeroporto Internacional, que abriga número crescente de vôos, 
facilita a chegada de quem vem de outras capitais. Não há transporte regular entre o 
aeroporto e a Serra do Cipó, que distam apenas 75 km. Outra opção é o Aeroporto da 
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Pampulha (Belo Horizonte), seguindo-se por via terrestre. A sede do Parque é dotada 
de um heliponto, destinado apenas a emergências, como incêndios florestais ou 
resgates de urgência, ou operações de fiscalização. 

 

Tabela 3.1.1: Distâncias entre a Serra do Cipó e as capitais de todos os estados do Brasil. 

Capital Distância (km) 
Aracaju 1.678 
Belém 2.857 
Belo Horizonte 100 
Boa Vista 4.769 
Brasília 774 
Campo Grande 2.864 
Cuiabá 1.694 
Curitiba 1.104 
Florianópolis 1.401 
Fortaleza 2.628 
Goiânia 939 
João Pessoa 2.271 
Maceió 1.954 
Manaus 3.984 
Natal 2.448 
Palmas 1.723 
Porto Alegre 1.812 
Porto Velho 3.083 
Recife 2.161 
Rio Branco 3.617 
Rio de Janeiro 534 
Salvador 1.472 
São Luís 2.838 
São Paulo 686 
Teresina 2.402 
Vitória 624 
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Tabela 3.1.2: Distâncias entre a Serra do Cipó e as principais cidades de Minas Gerais. 

Cidade Distância (km) 
Barbacena 269 
Belo Horizonte 100 
Diamantina 196 
Governador Valadares 414 
Ipatinga 307 
Itabira 189 
Juiz De Fora 372 
Lagoa Santa 60 
Montes Claros 518 
Patos De Minas 517 
Poços De Caldas 551 
São Lourenço 433 
Sete Lagoas 100 
Uberaba 594 
Uberlândia 656 

 

Tabela 3.1.3: Distâncias entre a sede do Parque Nacional da Serra do Cipó e as sedes de municípios, 
distritos e povoados da região. 

Localidade Distância (Km) 
Altamira (Nova União) 95 
Cabeça de Boi (Itambé do Mato Dentro) 100 
Conceição do Mato Dentro 70 
Itabira 150 
Itambé do Mato Dentro 92 
Jaboticatubas 35 
Lapinha (Santana do Riacho) 53 
Morro do Pilar 62 
Nova União 85 
Santana do Riacho 40 
São José da Serra (Jaboticatubas) 18 
Serra dos Alves (Itabira) 120 
Serra do Cipó (Santana do Riacho) 7 
Taquaraçu de Minas 60 
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Figura 3.1.1: Mapa rodoviário com as diversas alternativas de acesso à Serra do Cipó. 

 

3.1.2. Origem dos nomes 

3.1.2.1. Serra do Cipó 

O termo Serra do Cipó designa, desde o século XIX, a região onde se localizam as 
cabeceiras do rio Cipó, onde hoje se encontra o distrito de mesmo nome, ex-Cardeal 
Mota (nome alterado por Lei Municipal em 2003), pertencente ao município de 
Santana do Riacho, em flancos ocidentais ao sul da Serra do Espinhaço. A versão 
mais aceita para a origem deste nome é a que o associa às curvas do meândrico rio 
Cipó, que nasce encachoeirado e depois serpenteia por uma baixada arenosa, antes 
de se tornar de novo pedregoso e encachoeirado à jusante da cachoeira grande. De 
acordo com esta versão, o rio pareceria um cipó, quando visto de cima dos morros 
próximos. Há quem defenda também que o nome se deva à grande quantidade de 
cipós nas matas ciliares e cerradões e matas secas. Uma terceira possibilidade, 
aventada aqui, com base em documentos sobre a tradição tropeira no sul do país, é a 
de “Cipó” seja uma corruptela de “iapó”, nome de um rio do norte do Paraná, que 
significa “rio que alaga” em Tupi-guarani (Mello et al., 2004). Como era grande o 
trânsito de tropeiros entre o sul do Brasil e Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX, e o 
Cipó tem uma extensa várzea de inundação, que muitas vezes fazia  as tropas ficarem 
retidas por falta de pontes, é possível que o nome tenha se repetido e depois tenha se 
alterado com o tempo. 
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Figura 3.1.2: Ortofoto aérea mostrando a sinuosidade do rio Cipó, uma das versões para a origem do 
nome do rio, pela semelhança entre seu traçado e um cipó. Fonte: CEMIG.  

 

A subida da serra a partir do distrito da Serra do Cipó, pela atual rodovia MG-010, 
também já foi conhecida como Serr da Vacaria, hoje nome de um bairro do distrito. 
Com a expansão do turismo, o nome Serra do Cipó se tornou uma marca, e denomina 
extensões cada vez maiores de território. Com a criação do Parque Nacional e com a 
recente criação do “Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó”, até 
mesmo as porções orientais, pertencentes à bacia do rio Doce, passam a ser incluídas 
na “Serra do Cipó”, propositadamente ou por desconhecimento dos visitantes. 

 

 
Figura 3.1.3: A várzea de inundação do rio Cipó durante uma cheia. Nos primórdios da ocupação da 
região, que era cruzada por tropas, essa característica poderia ter levado à alusão ao rio Iapó (rio que 
alaga, em tupi-guarani), que poderia ter originado o nome Cipó, como uma corruptela do nome original. 
Foto: Kátia Torres Ribeiro.  
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3.1.2.2. Morro da Pedreira 

A criação da APA Morro da Pedreira resultou de um movimento organizado na década 
de 1980, que visava a impedir que o maciço de calcário conhecido por Morro da 
Pedreira fosse destruído pela mineração de mármore. Uma antiga mineração retomara 
suas atividades na ocasião, numa tentativa de garantir o direito de lavra, que por uma 
medida governamental da época seria perdida se seu titular não comprovasse que a 
exploração estava ativa. O movimento foi liderado por escaladores que haviam 
descoberto o imenso potencial dos quatro grupos de afloramentos para a prática do 
esporte. A intenção inicial dos líderes do movimento era a incorporação da área ao 
Parque Nacional da Serra do Cipó. Foram organizados dois “abraços” ao Morro da 
Pedreira, que contaram com a adesão de pessoas vindas não só da região de Belo 
Horizonte, mas também do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. A legislação 
ambiental não foi suficiente, na época, para parar o empreendimento, que acabou 
embargado por problemas trabalhistas. Foi o tempo suficiente para permitir a criação 
de uma unidade de conservação, que acabou, em termos de limites, indo bastante 
além das propostas iniciais do movimento e tornando-se uma APA de cerca de 100 mil 
hectares, circundando inteiramente o Parque Nacional, como uma zona de 
amortecimento (figura jurídica ainda inexistente à época). O nome da APA acabou 
prestigiando o maciço de calcário cuja ameaça de destruição gerou o movimento que 
redundou na criação da APA. 

 

3.1.3. Histórico de criação da UC e antecedentes legais 

O processo de proteção ambiental da região começou por pressão de cientistas e 
ambientalistas (Machado, 1986), e teve como primeiro marco a Lei Estadual 6.605 de 
14 de julho de 1975, que autorizava a criação do Parque Estadual da Serra do Cipó, 
com área de 27.600 hectares, abrangendo partes dos municípios de Santana do 
Riacho, Jaboticatubas e Conceição do Mato Dentro. A criação desta UC foi anunciada 
pelo Governador do Estado durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência de 1976, demonstrando a importância da pressão exercida por 
cientistas na época. Nesta reunião o Governador autorizou a realização dos estudos 
que fundamentariam a criação da Unidade de Conservação. 

A Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC – a partir de 1978, iniciou 
os trabalhos de delimitação da área a ser transformada em parque, envolvendo 
levantamento da estrutura fundiária e das benfeitorias existentes, para subsidiar as 
desapropriações. O trabalho foi realizado com recursos oriundos de convênio firmado 
com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU), a Empresa Brasileira 
de Turismo – EMBRATUR – e a Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN). Em 1979 foi assinado um convênio entre o Governo do Estado de Minas 
Gerais e o Ministério da Agricultura prevendo o repasse do Governo Federal ao 
Estado da quantia de trinta milhões de cruzeiros para a implantação da UC (IBAMA, 
1994). 

Em outubro de 1981, o IBDF (Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal) 
instituiu uma comissão para estudar a viabilidade de se transformar a unidade de 
conservação em Parque Nacional (IBAMA, 1994). Decidida a federalização da 
unidade, uma das tarefas desta comissão passou a ser a de adquirir amigavelmente a 
maior parte possível das terras que comporiam o Parque Nacional. Em 25 de 
setembro de 1984, através do decreto Nº 90.223, foi criado o Parque Nacional da 
Serra do Cipó, com área de 33.800 ha (estimativa da época), dos quais 14.400 
hectares, cerca de 40% da área, já haviam sido adquiridos de forma amigável. Este 
trabalho de aquisição direta das terras antes da efetiva criação da unidade foi 
fundamental para uma significativa simplificação do processo de regularização 
fundiária. As principais justificativas para a criação do Parque Nacional foram: a) 
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proteção da fauna e da flora, devido ao alto grau de endemismo de suas espécies; b) 
proteção da bacia de captação do rio Cipó, importante pelas cachoeiras e águas 
límpidas; c) preservação das belezas cênicas da região. 

Em 1987 foi publicado o Decreto de Desapropriação (No 94.984 de 30 de setembro de 
1987), para regularização fundiária das áreas não adquiridas diretamente no processo 
anterior. De acordo com o Plano de Ação Emergencial (IBAMA, 1994), a elaboração 
do Plano de Manejo da UC, prevista em seu decreto de criação, foi iniciada em 1989 
através de um convênio entre o IBAMA/MG, a Fundação Natura (Funatura), a empresa 
White Martins, a Fundação Pró-Natura e mais tarde a Fundação Biodiversitas, mas 
diversas complicações técnicas e jurídicas teriam inviabilizado o projeto, submetido a 
investigações. 

Em 26 de janeiro de 1990 foi criada a Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira, 
pelo Decreto No 98.891, também na esfera federal, com cerca de 100 mil hectares. O 
fato que desencadeou o processo de criação da APA foi um movimento liderado por 
montanhistas e espeleólogos, com vistas à proteção do maciço de mesmo nome 
contra a mineração, em função das numerosas grutas e da grande beleza cênica 
(Mariano & Melo-Júnior, 2002). O movimento popular foi tão expressivo que permitiu a 
criação de uma unidade de conservação muito mais abrangente que inicialmente 
proposto, e a delimitação final levou à proteção de diversos ecossistemas inseridos na 
Mata Atlântica e no Cerrado, visando a constituir uma zona de amortecimento a todo o 
perímetro do Parque Nacional. No entanto, até o presente trabalho, a APA carece 
ainda de zoneamento e normatização específica, que só virão quando da aprovação 
do Plano de Manejo da APA. A criação da APA Morro da Pedreira teve, portanto, um 
caráter inovador, já que ainda não existia em Lei a figura da zona de amortecimento. 
No decreto de criação da APA já foi determinado que seriam consideradas como 
zonas de vida silvestre as áreas de campos rupestres e a área abrangida pelo Morro 
da Pedreira, incluindo os chamados grupos (conjuntos de afloramentos rochosos) 1, 2, 
3 e 4. 

 
Figura 3.1.4: Morro da Pedreira, o maciço de calcário que deu nome à APA, em conseqüência do 
movimento pela sua proteção, que resultou na criação da unidade de conservação. Foto Kátia Torres 
Ribeiro. 
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Figura 3.1.5: O “Abraço” ao Morro da Pedreira (1989), parte do movimento pela preservação do maciço 
de calcário que resultou na criação da APA. Fotos de André Ilha. 
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Figura 3.1.6: Documentação fotográfica da presença de lideranças e de ambientalistas no “Abraço” ao 
Morro da Pedreira, 1989. Fotos de André Ilha. 
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3.1.4. Acervo Cultural e Científico  

No Plano de Ação Emergencial do Parque Nacional (IBAMA, 1994), é relatada a 
ausência de acervo científico e a falta de cultura de entrosamento dos pesquisadores 
com a comunidade do entorno e mesmo com os funcionários das Unidades de 
Conservação, refletindo-se no não envio de publicações à administração. Este quadro 
mudou, no que se refere às UCs da Serra do Cipó, a partir de 2003, quando a equipe 
técnica do Parque Nacional passou a fazer um esforço concentrado para resgatar as 
informações existentes sobre a região e para facilitar a ação de pesquisadores 
interessados em atuar na região. Como parte deste esforço, são solicitadas palestras 
dos pesquisadores que atuam no Parque, as quais são abertas à comunidade local e a 
todos os servidores da unidade e têm sido solicitadas cópias de todas as publicações 
científicas produzidas a partir de dados obtidos na região, além de monografias, 
dissertações e teses. A resposta da maioria dos pesquisadores é altamente positiva, 
resultando já em um considerável acervo na biblioteca do Parque, entre trabalhos 
impressos e em formato digital. 

O acervo do Parque Nacional constitui-se de obras científicas ou de divulgação 
referentes à região, entre teses, publicações, monografias e relatórios. 1.036 
referências para a região estão catalogadas em meio digital e destas, 588 estão 
disponíveis no acervo (dados de janeiro de 2006). A primeira publicação registrada 
data de 1831 e versa sobre botânica, enquanto turismo e limnologia são as áreas do 
conhecimento que mais recentemente passaram a integrar este acervo. A área melhor 
pesquisada é a botânica, seguida pela zoologia, mostrando o interesse de 
taxonomistas e biogeógrafos pela região. Também merecem destaque as áreas de 
geologia/ geomorfologia e de história, em função da tradição mineradora do estado, 
com reflexos na importância da pesquisa em geologia e em função do legado histórico 
e geológico da região. No entanto, permanecem muito escassos os trabalhos sobre 
solos, por isso contratado para este processo de planejamento (ver resultados abaixo). 
A maior parte das referências existentes é composta de artigos científicos (710 
referências), seguida de livros (142), teses e dissertações (100), e artigos de 
divulgação científica (32). Pesquisadores da (USP) respondem pela maior parte das 
publicações (217), seguidos da UFMG (143) e UNICAMP (52). 

 

Tabela 3.1.4: Resumo das publicações existentes sobre a região da Serra do Cipó, de acordo com 
levantamento realizado até março de 2004. Esta informação é detalhada e espacializada no encarte 3. 

Área do conhecimento Período das 
publicações 

Quantidade 

Botânica 1831 – 2006 651 
Zoologia  1875 – 2005 126 
Conservação 1982 – 2005 32 
Ecologia 1846 – 2004 66 
Limnologia 1999 – 2004 16 
História 1904 – 2002 25 
Arqueologia 1976 – 2004 43 
Geologia/ geomorfologia 1931 – 2003 42 
Geografia/ iconografia 1869 – 2003 19 
Turismo 1991 – 2005 16 

Total  1.036 
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Figura 3.1.7: Quantidade anual de publicações na área de botânica com referência à Serra do Cipó. O 
pico de publicações em 1987 se deve à publicação da “Flora da Serra do Cipó”, pois o tratamento de cada 
família é considerado como um artigo independente. Vê-se a continuidade e a tendência de aumento dos 
estudos ao longo do tempo.  

 

3.2. Caracterização Ambiental – Meio Abiótico 

3.2.1. Clima 

Pode-se dizer que na Serra do Cipó, de forma geral e seguindo a classificação de 
Köppen (1931), o clima predominante é o tropical de altitude do tipo Cwb, com verões 
frescos e com estação seca bem pronunciada. No entanto, deve-se destacar que tal 
como todos os ambientes montanhosos, o conjunto orográfico da Serra do Cipó impõe 
drásticas diferenças climáticas ao longo do espaço, de modo que regiões muito 
próximas podem ter climas bastante distintos, que se refletem na vegetação (transição 
cerrado/ mata atlântica, ver adiante) e em diversos outros componentes ambientais, 
como solos, hidrologia e padrões erosivos.  

A precipitação total anual situa-se entre 1.200 e 1.700 mm (Figura 3.2.1 – dados dos 
anos de 1999 a 2006 na Serra do Cipó), ao longo de toda a região, com concentração 
nos meses de novembro a março (Figuras 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4B e 3.2.5B). No entanto, 
faltam estações meteorológicas para adequada caracterização climática das vertentes 
montanhosas, e pode ser que a precipitação nas vertentes orientais, voltadas para a 
bacia do rio Doce, supere a média reportada acima.  

As temperaturas são amenas - no verão oscilam entre 18o e 32oC e no inverno entre 8o 
e 18oC, aproximadamente, na cidade de Conceição do Mato Dentro, de acordo com 
dados da estação do INMET (Figura 3.2.2) trabalhados por Madeira e Fernandes 
(1999). Na vila da Serra do Cipó as temperaturas são mais altas – no verão oscilaram 
entre 12o e 38o C (extremos), com médias entre 17º e 30º, e no inverno entre 3o e 36o 
C (extremos), com médias entre 13º e 26º (Figura 3.2.6), de acordo com dados da 
estação meteorológica da sede do Parque. 
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Precipitação anual - Serra do Cipó (mm de chuva / m2)
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Figura 3.2.1: Precipitação total anual na Serra do Cipó entre 1999 e 2006. Entre 1999 e junho de 2004 os 
dados são provenientes da estação particular do Sr. François Collet; a partir de julho de 2004 os dados 
são da estação do Parque Nacional da Serra do Cipó, localizada na sede principal. Os dados de 2004, 
portanto, provêm de duas estações diferentes.  

 

Figura 3.2.2: Precipitação mensal – média de 10 anos (1987 a 1996), proveniente da estação 
meteorológica do 5º Distrito INMET (Conceição do Mato Dentro); a barra indica a precipitação máxima 
verificada em cada mês no período, independentemente do ano. Figura extraída de Madeira & Fernandes 
(1999). 

 

A Massa Tropical Atlântica quente e úmida, proveniente do leste, traz umidade até as 
vertentes orientais, antes recobertas por Mata Atlântica, gerando a umidade comum 
naquela região e as chuvas orográficas, ou “de relevo”, causadas pela condensação e 
acumulação de nuvens junto às montanhas. Estas mesmas montanhas dificultam a 
passagem da umidade às vertentes ocidentais, muito mais secas. 

Nas partes mais altas, nas cabeceiras dos rios, é comum a ocorrência de neblina 
persistente, chamada localmente de ‘neve’ e ‘currupiana’ (este último nome, quando 
há garoa). Mas mesmo no alto da serra é perceptível a redução de umidade do norte 
em direção ao sul e do leste em direção ao oeste. Nas vertentes voltadas para o oeste 
as chuvas são em sua maioria frontais, formadas devido à ação da Frente Polar 
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Atlântica, proveniente do sul, que provoca chuvas prolongadas. São comuns também 
as chuvas convectivas, formadas pela evaporação local, e que freqüentemente 
assumem a forma de manchas dispersas de chuvas (‘chuvas de manga’). É comum 
ver, à distância, no verão, numerosos cilindros isolados de chuva ao longo da 
paisagem, com nuvens formadas por convecção, principalmente nas áreas de relevo 
mais plano, do lado ocidental, ocupados pela vegetação de cerrado. Diferentemente, 
as chuvas orográficas se estendem por todo o perfil montanhoso, de modo mais 
compacto. 

A ocorrência de chuvas espacialmente isoladas acarreta muitos acidentes nas 
cachoeiras e rios da região. Muitos deles têm nascentes distantes das áreas turísticas 
e têm bacias de captação muito amplas, o que causa rápido acúmulo de água na 
drenagem. Chuvas em locais distantes, não vistas pelo banhista, podem levar a 
cabeças d’água sequer pressentidas, impossíveis de prever atualmente. Cabeças 
d’água também são freqüentemente provocadas por chuvas de convecção, intensas e 
repentinas. Alguns riachos da região sofrem elevações de metros em poucos minutos 
e voltam a ter a vazão normal também em questão de minutos ou horas. 
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Figura 3.2.3: Precipitação total mensal e médias mensais para temperaturas máxima e mínima entre 
1999 e 2003. Rótulos indicam menor e maior temperaturas de cada ano. Dados gentilmente cedidos pelo 
Sr. François Collet, morador da Serra do Cipó. 

 

A relação entre o padrão espaço/ temporal de precipitação e as cheias ainda deve ser 
mais bem conhecido, até mesmo para permitir o estabelecimento de um sistema de 
alarme. Para tanto seriam necessárias estações meteorológicas melhor distribuídas na 
região e a medição da vazão dos rios com uso de réguas apropriadas, e longas séries 
de dados. 

Dentro da área estudada existem três fontes de dados meteorológicos, restritas à 
parte ocidental (ver Tabela 3.2.1). Há dados de precipitação e temperatura coletados 
por um morador da região desde 1999 até 2006 (Sr. François Collet), que mostram 
que, em cinco anos consecutivos, o mês de junho foi extremamente seco, com 
precipitação nula. O Parque dispõe de duas estações meteorológicas simples, 
manuais, uma em sua sede, a 800 m de altitude, em funcionamento desde junho de 
2004, e outra no Posto Avançado do Alto Palácio, a 1.320 m, em funcionamento desde 
fevereiro de 2005. Faltam dados para vertente oriental, o que é bastante 
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surpreendente considerando-se a importância econômica daquela região, inserida na 
zona metalúrgica. 

Tabela 3.2.1: Localização e características das fontes de dados meteorológicos na região. 

Localização 
Instituição 

responsável 
Dados fornecidos Período da 

série 
Município de Conceição do Mato 
Dentro. Fora dos limites das UCs. 

INMET, 5o Distrito Temp. máx./ mín., 
UR, Precipitação. 

1987 – 1996 

Sede do Parque, mun. 
Jaboticatubas, MG. 800m. 19o20’ 
57”W/ 43º37’10” W. 

IBAMA – Parque 
Nacional da Serra 
do Cipó 

Temp. máx./ mín., 
UR, Precipitação. 

junho de 2004 
-  

Rodovia MG-010, Km 98 Serra do 
Cipó. 

Particular, Sr. F. 
Collet. 

Temp. máx e min., 
UR,  precipitação. 

julho de 1998 
-  

Posto Avançado do Parque, 
município de  Morro do Pilar, 
1320m. 19o15’33,7”S/ 
43o31’51,6”W 

IBAMA – Parque 
Nacional da Serra 
do Cipó 

Temp. máx./ mín., 
UR, Precipitação. 

fevereiro de 
2005 -  
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Figura 3.2.4: A) Valores médios semanais (+/- desvio-padrão) para os valores máximos e mínimos diários 
de Umidade Relativa do Ar por dia, com dados disponíveis desde julho de 2004, até dezembro de 2006. 
Verifica-se que o período mais seco costuma ficar entre agosto e outubro. B) Distribuição anual das 
chuvas (precipitação total em milímetros de chuva), entre julho de 2004 e dezembro de 2006 e médias 
mensais para temperaturas máximas e mínimas diárias. É interessante notar que as maiores médias para 
temperaturas máximas foram verificadas na primavera, numa correlação com a umidade relativa do ar 
que torna o período entre agosto e outubro, ás vezes chegando a novembro, destacadamente crítico em 
termos de risco de incêndios. Todos os dados colhidos diariamente em quatro horários: 3, 9, 15 e 21 
horas, na estação meteorológica da sede do Parque. 
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Temperaturas máxima e mínima: Sede (cerrado, 700m) X Alto Palácio (campo rupestre, 1.300m) - 2005 e 2006
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Precipitação: Sede (cerrado, 700m) X Alto Palácio (campo rupestre, 1.300m) - 2006
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Figura 3.2.5: Comparação entre os dados das estações meteorológicas da sede principal (700m de 
altitude) e Alto Palácio (1.300m de altitude) em 2006. A) Médias mensais para temperaturas máxima e 
mínima. B) Precipitação mensal e número de dias com chuva no mês. 
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Figura 3.2.6: Temperaturas máximas e mínimas por estação do ano (julho de 2004 a 2006), medidas na 
estação da sede do Parque Nacional da Serra do Cipó. As barras pretas representam as temperaturas 
máxima e mínima extremas verificadas em cada estação; em vermelho a média (± desvio padrão) das 
temperaturas máximas medidas diariamente em cada estação do ano; em verde a média (± desvio 
padrão) das temperaturas mínimas medidas diariamente em cada estação do ano. 

 

 
Figura 3.2.7: Localização das estações meteorológicas da região da Serra do Cipó. A quarta estação 
citada, do INMET de Conceição do Mato Dentro não aparece nesta figura e localiza-se mais ao norte. Se 
= Sede principal do Parque (700m de altitude); AP = sede Alto Palácio (1.300m de altitude); FC = Estação 
particular do Sr. François Collet (700m de altitude). 
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3.2.2 GEOLOGIA DA SERRA DO CIPÓ1 

Elaboração: LABGEO/ UFV – Coordenação: Carlos E. Schaefer; exceto o tópico 
“Potencial de Mineração”: Kátia Torres Ribeiro. 

A Região da Serra do Espinhaço vem sendo objeto de estudos geológicos desde o 
século passado, principalmente por causa de seus depósitos de Diamante. Destacam-
se, pelo pioneirismo, os trabalhos de Eschwege que, em 1822, publicou pesquisa 
intitulada “Quadro Geognóstico do Brasil e a provável rocha matriz dos diamantes”. No 
decorrer do século XX, diversos trabalhos foram publicados sobre a geologia da 
região, destacando-se os de Derby (1906), Harder & Chamberlin (1915a, b), Rimann 
(1917), Moraes (1927), Moraes & Guimarães (1930), Freyberg (1932) e Barbosa 
(1980), entre outros. O mapa geológico publicado por Moraes et al. (1937), na escala 
1:2.000.000, representou um grande avanço no entendimento da geologia regional. 

Nas décadas de 60 e 70, Pflug (1965, 1968) e colaboradores realizaram trabalhos na 
Região da Serra do Espinhaço, abaixo do paralelo 17°S e a oeste do meridiano 43°W. 
Pela primeira vez, o mapeamento foi apoiado por aerofotos, que também serviram 
para preparar bases planimétricas semicontroladas, na escala 1:100.000. Um conjunto 
de doze cartas geológicas nessa mesma escala, integradas de modo preliminar e não 
publicadas, encontram-se no Centro de Geologia Eschwege, órgão do Instituto de 
Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sediado em 
Diamantina. Uma primeira integração destes mapeamentos foi publicada por Pflug & 
Renger (1973), abrangendo toda a Serra do Espinhaço em território mineiro. 

Trabalhos regionais de mapeamento geológico e integração de dados foram feitos 
pelo Instituto de Geociências Aplicadas – IGA (Projeto RADAR – MG, na escala 1: 
500.000, 1978), PROSPEC (Projeto LETOS, 1976) e CPRM (Projeto Jequitinhonha, 
1978), esses últimos na escala 1: 250.000. No Espinhaço Setentrional Mineiro 
menciona-se ainda o Projeto Porteirinha – Monte Azul (CPRM, 1980), que produziu 
mapas na escala 1: 50.000 na faixa limítrofe do Estado de Minas Gerais com o Estado 
da Bahia. 

Mapas geológicos na escala 1:25.000 vêm sendo levantados em algumas porções da 
região, pelo Centro de Geologia Eschwege, e compreendem boa parte das folhas 
Diamantina, Serro, Presidente Kubitschek e Conceição do Mato Dentro (escala 
1:100.000). 

De forma mais simplificada, a base geológica da Serra do Cipó, no Espinhaço 
Meridional, é constituída predominantemente por uma matriz de Quartzito, onde se 
inserem diques de Anfibolito, Xistos, Ardósia, Folhelhos e Calcário marmorizado. A 
partir das áreas escarpadas da face leste, borda da bacia hidrográfica do Rio Doce, 
surgem as rochas Gnáissico-Graníticas do Embasamento Cristalino (Figura 3.2.8), 
além de Xistos mais ricos em Biotita. Muitas dessas áreas suportam vegetação 
florestal, em razão da maior fertilidade e teor de argila, com melhor retenção de água. 

 

                                                
1 Disgressão sobre geologia inteiramente retirada de Schaefer et al. (2008).  
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Figura 3.2.8. Geologia simplificada da APA Morro da Pedreira e PARNA Cipó. 
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3.2.2.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE A GEOLOGIA DA SERRA DO CIPÓ 

São poucos os trabalhos de mapeamento realizados na região da Serra do Cipó. 
Beletzkij & Guimarães (1959) apresentaram um mapa esquemático da área central da 
Serra do Cipó, no qual separou o Grupo Macaúbas em três unidades litológicas. 

Na década de sessenta, trabalhos sistemáticos na Serra do Espinhaço Meridional 
foram iniciados e tiveram ênfase estratigráfica (Pflug 1963, 1965, 1968). Seguiram-se, 
sob a orientação desse autor, estudos de maior detalhe, vinculados a um programa de 
pós-graduação das universidades alemãs de Heidelberg e Freiberg. Mapas não 
publicados, na escala 1:100.000, encontram-se no Centro de Geologia Eschwege em 
Diamantina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.2.9: Corte esquemático evidenciado as principais unidades geológicas da Serra do Cipó (Corte: 

C Schaefer). 

 

Schöll (1972) produziu um mapa geológico, na escala 1:100.000, da Folha Baldim, no 
qual reconhece as seguintes unidades estratigráficas: "Rochas Pré-Minas" (Complexo 
Basal), "Série Minas" (correspondente ao Supergrupo Espinhaço) e a "Série São 
Francisco", compreendendo os grupos Macaúbas e Bambuí. A "Série Minas" e o 
Grupo Macaúbas apresentam-se indivisos, enquanto o Grupo Bambuí é subdividido 
nas seguintes formações: Sete Lagoas, Serra de Santa Helena e Lagoa do Jacaré. 

Os trabalhos de mapeamento de Dossin (1983) e Herrgesell (1984) incluem pequenas 
porções da Folha Baldim (parte nordeste); esses autores subdividem o Supergrupo 
Espinhaço em formações. 

Magalhães (1988) apresenta uma análise estrutural qualitativa para os sedimentos do 
Grupo Bambuí, realizando perfis que atravessam a Serra do Cipó. 
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No Projeto Conceição do Mato Dentro, da Companhia Mineradora de Minas Gerais - 
COMIG, Fritzsons Jr. & Nassif (1992) realizaram mapeamento nas escalas 1:100.000 
e 1:50.000, detalhando as unidades inferiores do Supergrupo Espinhaço, com ênfase 
no Membro Campo Sampaio da Formação Sopa-Brumadinho, que contém rochas com 
conteúdo discreto de Fósforo. Esses trabalhos englobam parte do quadrante superior 
direito da Folha Baldim. 

Recentemente alguns autores (p. ex. Rolim,1992) sugeriram um modelo estrutural 
para a borda oeste da Serra do Espinhaço Meridional, realizando perfis estruturais de 
detalhe, um dos quais próximo à cidade de Santana do Riacho, situada na Folha 
Baldim. Com base nesses trabalhos, foi compilada a Geologia da Serra do Cipó, 
descrita a seguir. Para efeito de simplificação, a descrição geológica foi dividida entre 
as bordas leste e oeste da Serra. 
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Figura 3.2.10: Mapa geológico do Espinhaço Meridonal. Fonte: Pflug (1965). 
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Figura 3.2.11: Mapa Geológico pioneiro de Freyberg (1932). 
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3.2.2.2 GEOLOGIA DA BORDA OESTE 

As unidades geológicas presentes na Serra do Cipó foram descritas em detalhe pelo 
levantamento Geológico das Folhas Baldim e Conceição do Mato Dentro e estão 
distribuídas em faixas alongadas segundo a direção NNW. Compreendem rochas do 
embasamento pré-Espinhaço, coberturas do Proterozóico Médio (Supergrupo 
Espinhaço), do Proterozóico Superior (grupos Macaúbas e Bambuí) e depósitos do 
Quaternário. 

O embasamento pré-Espinhaço foi denominado Complexo Basal e possui pequena 
expressão na parte sul da folha. Compõe-se de rochas Granodioríticas Gnaissificadas. 

O Supergrupo Espinhaço aflora na porção leste da Serra do Cipó e foi subdividido em 
formações, conforme proposto originalmente por Pflug (1968). A subdivisão do 
Supergrupo Espinhaço em grupos foi formalizada por Dossin et al. (1984), que 
reuniram as formações inferiores no "Grupo Diamantina" e as formações superiores no 
Grupo "Conselheiro Mata". Segundo proposta de Knauer (1990), as formações São 
João da Chapada e Sopa-Brumadinho estão reunidas no "Grupo Guinda", mantendo-
se a denominação "Grupo Conselheiro Mata" para o conjunto das formações 
superiores, enquanto a Formação Galho do Miguel, intermediária nos dois grupos, não 
integra nenhum deles. 

 

Na Região da Serra do Cipó, são reconhecidas as seguintes unidades no Supergrupo 
Espinhaço: 

 Formação Sopa-Brumadinho: representada por Quartzitos, raros Metapelitos e 
Metaconglomerados Polimíticos. O Membro Rio Preto caracterizado por conter rochas 
Fosfatadas foi individualizado. O Membro Rio Preto assemelha-se ao Membro Campo 
Sampaio, de Fogaça & Almeida-Abreu (1982), tendo sido estudado em trabalhos de 
detalhe por Fritzsons Jr. & Nassif (1992). 

 Formação Galho do Miguel: composta essencialmente por Quartzitos, geralmente 
puros e localmente bimodais. 

 Formação Santa Rita: composta por rochas clásticas de granulação fina, incluindo 
Filitos, Metassiltitos e Quartzitos Sericíticos. 

 Formação Córrego dos Borges: compreendendo Quartzitos laminados, de tonalidade 
acinzentada. 
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Figura 3.2.12: A) à esquerda da foto - restos erodidos de substratos Calcários Marmorizados em contato 
de falha de empurrão com Metadiamictitos Macaúbas (parte baixa da escarpa) e Quartzitos (parte mais 
alta da escarpa); frente de empurrão da Serra do Cipó sobre as rochas do Bambuí, formando vale 
estrutural e relevo escarpado; B) Vale estrutural do Rio Mascate, encaixado em areias e cascalhos 
Quaternários, que repousam sobre rochas Glaciogênicas do grupo Macaúbas. Ao fundo, escarpas de falha de 
empurrão dos Quartzitos Espinhaço sobre a borda oeste da bacia. Fotos: Katia Torres Ribeiro. 
. 

Segundo Dossin et al. (1990) as formações Sopa-Brumadinho e Galho do Miguel 
representam o registro do ambiente de sedimentação continental a transicional 
enquanto as demais formações teriam se depositado em ambiente marinho. 

As coberturas do Proterozóico Superior, na Folha Baldim, estão representadas pelo Grupo 
Macaúbas e pelo Grupo Bambuí. O primeiro foi originalmente denominado Formação 
Macaúbas por Moraes & Guimarães (1930) e elevado à categoria de grupo por Schöll 
(1972). O segundo chamado de “Série Bambuí” por Rimann (1917), foi elevado à 
categoria de grupo por Almeida (1976). 

O Grupo Macaúbas constitui-se por Metadiamictitos e Quartzitos de granulação média a 
grossa, bandeados, que passam para Quartzitos finos e Filitos. Individualizou-se, nesse 
grupo, uma unidade contendo Quartzitos laminados, com intercalações de rocha de 
aspecto brechado, designada informalmente de brecha conglomerática. Pelas 
características litoestratigráficas do Grupo Macaúbas, admite-se para o mesmo, um 
ambiente de deposição flúvioglacial. 

A 

B 
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O Grupo Bambuí ocupa a parte oeste da área mapeada. São identificadas três formações 
nessa unidade, adotando-se as denominações de Branco & Costa (1961), empregadas 
também por Schöll (1972):  

 Formação Sete Lagoas: composta por Calcários e Mármores com algum conteúdo 
pelítico. 

 Formação Serra de Santa Helena: constituída essencialmente por Metapelitos 
laminados (Filitos e Metassiltitos). 

 Formação Lagoa do Jacaré: representada por Calcários, Mármores e Calcários 
Oolíticos que gradam para Metassiltitos. 

 

Segundo os trabalhos de P. Tibana & F.F. Alkmim (inédito), a Formação Sete Lagoas 
teria se depositado em ambiente plataformal. A Formação Serra de Santa Helena 
representaria o recobrimento dessa plataforma, enquanto os Calcários da Formação 
Lagoa do Jacaré estariam relacionados a um complexo de barras submersas de 
plataforma progradante. 

Não se utilizou a denominação Supergrupo São Francisco ("Série São Francisco" de 
Derby, 1899, redenominada Supergrupo por Pflug & Renger, 1973), que engloba os 
grupos Macaúbas e Bambuí em conjunto, por não estar claramente estabelecida a 
junção dos dois grupos em uma unidade maior. 

Além dos litotipos mencionados afloram rochas Metabásicas, de composição gabróica, 
intrudidas nas formações Galho do Miguel e Sopa-Brumadinho do Supergrupo 
Espinhaço. 

As unidades estratigráficas presentes na Folha Baldim encontram-se, na maioria das 
vezes, em contato tectônico entre si (por falhas de empurrão). Contatos estratigráficos 
são observados localmente. 

Coberturas Quaternárias como cascalheiras e saibreiras são comuns, principalmente 
na área de ocorrência das rochas da Formação Serra de Santa Helena. Depósitos 
aluvionares de expressão distribuem-se na folha, destacando-se os do vale do Rio 
Cipó. 

 

3.2.2.3 GEOLOGIA DA BORDA LESTE 

A Borda leste da Serra do Cipó abrange a Região de Conceição do Mato Dentro, e 
localiza-se, em sua maior extensão, na bacia hidrográfica do Médio Rio Doce, com 
uma pequena faixa a oeste posicionada na bacia do Médio Rio São Francisco. 
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Figura 3.2.13: A) Dobras apertadas em Quartzitos da Formação Galho do Miguel, indicando 
movimentação de SE para NW. Ponto UTM 7.890N/646.200E, localizada no Córrego da Água Preta. O 
martelo, na parte central da foto, serve de escala; B) Grandes dobras nos Quartzitos da Formação Galho 
do Miguel (segundo plano), que têm contato com as litologias Sericíticas e Filíticas da Formação Santa 
Rita (primeiro plano, terreno rebaixado) marcado por falha reversa. A foto subentende uma extensão 
horizontal de cerca de 500 m na serra. Observador olhando para o norte. Estação 7.884.300N/643.200E. 
Fotos: equipe LABGEO/UFV. 
 

A 
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Figura 3.2.14: A) Extensos Voçorocamentos em parte naturais, em processo potencializado pelo 
sobrepastoreio e pelo uso excessivo do fogo, obedecendo linhas de falhas e fraquezas em Quartzitos na 
borda leste do Parque. Direção nordeste. B) Alternâncias entre Quartzito Sericítico e Filito (níveis mais 
escuros e delgados) (7.890.300N/644.400E). C) Grupo Macaúbas: Metadiamictito de matriz Quartzítica. 
Os clástos são de Quartzitos e Quartzo, predominantemente. Ponto UTM 7.860.200N/ 643.300E. 
Cachoeira Grande, Cipó Veraneio Hotel. Fotos: equipe LABGEO/UFV. 
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Figura 3.2.15: Esquema proposto por Costa et al. (1993) para a região de contato entre o Supergrupo 
Espinhaço e os Grupos Bambuí e Macaúbas, próximo à Santana do Riacho, ao norte do PARNA 
Cipó/APA Morro da Pedreira. Notar que o contato entre o Grupo Macaúbas e o Grupo Bambuí se faz 
através de dobras e não por falha de empurrão. 
 

que fundamentam a Estrutura da Paisagem, referindo o Ecossistema como o sistema 
formado por dois elementos indissociáveis: a Biocenose e o Biótopo (Dajoz, 2005). 
Nos estudos específicos de fauna e flora a serem realizados na área, serão 
delimitadas e descritas a importância das Biocenoses no conjunto de ecossistemas da 
Serra do Cipó. Na estratificação geoambiental ora realizada procurou-se delimitar os 
espaços físicos com características geoambientais distintas o suficiente para permitir 
sua separação e descrição, na escala adotada no trabalho (e.g. Tricart & 
KiewietdeJonge, 1992; Schaefer, 2000a). Assim, foram mapeadas áreas com 
dimensões mínimas de 10.000m2 (1 ha), sem prejuízo de sua representação 
cartográfica na escala final de impressão.   

Admitindo-se que o ambiente físico (geoambiente) possua características pedológicas, 
geomorfológicas e geológicas particulares, e que estas determinem, inter alia, a oferta 
de nutrientes e fluxos de energia num sistema essencialmente aberto, torna-se 
necessário conhecer suas características e distribuição espacial, para inferir aspectos 
da Ecologia da Paisagem. Tal foi a estratégia adotada, seguindo os cânones da 
Ecologia da Paisagem (Naveh e Lieberman, 1984; Tricart e KiewietdeJonge, 1992; 
Schaefer 2000a), privilegiando uma abordagem interpretativa da paisagem, 
estabelecendo as relações que existem entre os componentes do meio físico e biótico. 

Outro aspecto importante da abordagem geoambiental adotada é que ela permite 
identificar e mapear geoamientes ecotonais, ou de transição, representando padrões 
característicos de assinatura espectral na imagem LandSat, facilitando seu 
reconhecimento de campo e checagem. 

A metodologia do mapeamento geomorfológico baseou-se na separação das unidades 
seguindo critérios de agrupamento de tipos de modelados semelhantes, condicionado 
à estrutura geológica e à análise morfodinâmica. Como base de separação, as 
unidades foram mapeadas sobre os três principais domínios fitofiosionômicos da 

 



 

31 

região: (1) Campos Rupestres, (2) Cerrados e (3) Mata Atlântica.  Na expressão 
cartográfica das Unidades Geomorfológicas utilizou-se da base de imagens LandSat, 
obtendo-se mapa temático único. Assim, as unidades foram definidas como um arranjo 
de formas fisionomicamente semelhantes em seus tipos de modelados, em cada um 
dos três domínios. Essa convergência resulta de uma determinada geomorfogênese 
de caráter local. A geomorfogênese e a convergência de geoformas são explicadas 
por fatores bioclimáticos, geológico-estruturais, paleoclimáticos e pedológicos. Cada 
Unidade Geomorfológica representa a predominância de determinado tipo de 
modelado e de processos originários, resultando em formações superficiais (solos) 
diferenciadas de outras. Assim, foi possível conceber unidades geoambientais que 
integram aspectos pedológicos e geomorfológicos, em conjunto. 

Em virtude da Serra do Cipó compreender um dos conjuntos de relevos mais 
movimentados e elevados do Espinhaço em Minas Gerais, ocorrem desde geoformas 
sob forte controle estrutural até antigas superfícies de erosão soerguidas, relacionadas 
aos ciclos de aplainamento de King (1956). As escarpas da Serra voltadas para oeste 
são íngremes e pedimentadas em sua base, recobertas por cascalheiros grosseiros de 
Quartzito, com até 2 metros de espessura, que protegem os cones de dejeção e 
patamares quartzíticos da erosão. A gênese destes pavimentos detríticos parece 
relacionar-se a fases secas do Pleistoceno (Barbosa, 1980), e são generalizadas na 
Serra do Cipó, preenchendo vales estruturais e protegendo os campos quartzíticos, 
além de formar os leques aluviais pedregosos, nas encostas. Na Serra do Cipó, onde 
as condições pedoclimáticas atuais são mais úmidas, a superfície pedregosa se 
mostra em processo de destruição e erosão, mas ainda se preservam níveis 
topográficos elevados, com Campos Rupestres, onde a pedregosidade e rochosidade 
se mostram estáveis. 

Nos três domínios fitofisiográficos de ocorrência, o conjunto das formas de relevo 
existentes na área possibilitou a divisão em 12 unidades geomorfológicas principais, 
que refletem condicionantes litológicos e a evolução da paisagem, conforme segue: 

 

Domínio Oeste- Cerrados 

1. Planícies Fluviais da Depressão do Rio das Velhas.  

2. Colinas da Depressão periférica do Rio das Velhas com Cerrados e Matas 
Secas. 

3. Cristas e Morrotes da Depressão periférica do Rio das Velhas com Matas 
Secas e Cerradões. 

4. Encostas Dissecadas da Borda Oeste em rochas Metapelíticas e Diamictitos. 

 
Domínio Leste e Sul com Mata Atlântica 

5. Encostas dissecadas e Vales encaixados da Fachada Atlântica, com 
Formações de transição. 

6. Planalto Dissecado e Vales encaixados de Taquaraçu-Nova União com Matas 
Semi-decíduas de transição. 

7. Planaltos Dissecados da Borda Leste em Mar-de-morros com Mata Atlântica. 

 
Domínio Central com Campos Rupestres do Espinhaço 
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8. Serras, Encostas íngremes e escarpas do Espinhaço com Campos Rupestres. 

9. Patamares com Campos Graminosos e Rupestres. 

10. Planícies, Vales estruturais montanos e altimontanos. 

11. Colinas Montanhosas Embutidas com rochas Pelíticas e Campos. 

Platôs Quartzíticos de Cimeira. 

 

Figura 3.2.16: Compartimentação altimétrica da área estudada.  
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3.2.3. Descrição resumida das Unidades Geomorfológicas 

Domínio Oeste- Cerrados 

1. Planícies Fluviais e Terraços da Depressão do Rio das Velhas  

Correspondem às terras baixas parcialmente inundáveis e terraços que ocorrem em 
áreas mais baixas, mapeáveis onde possuem maior expressão, como no Ribeirão dos 
Mascates. São basicamente formadas por planícies de acumulação Quaternária, que 
retêm a carga detrítica transportada e depositada pelos rios em épocas de cheias 
torrenciais, além de terraços soerguidos em rampas suaves, livres de inundações. São 
áreas intensamente afetadas por atividades antrópicas desde o início da colonização 
da região, pela pressão de pastejo excessivo e uso do fogo. 

Os sedimentos predominantes são siltosos e arenosos, com muitas lentes de cascalho 
e concreções lateríticas. Nas encostas baixas da Serra, os córregos estão bem 
encaixados em vales de natureza estrutural, sendo assim muito pontuais as áreas de 
aluviões. As planícies estão mais desenvolvidas sobre os domínios colinosos da 
Depressão do Rio das Velhas e Cipó (Figura 3.2.18), formando Matas-Galeria muito 
antropizadas. 

 

 

Figura 3.2.17: Cristas e Vales da Depressão do Rio das Velhas e Cipó. Fotos: equipe 
LABGEO/UFV. 
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Figura 3.2.18: Paisagem Típica da Depressão do Rio das Velhas, com relevo mais suavizado associado 
com Cerrados sobre Argissolos e Cambissolos nas Encostas dissecadas e erodidas, e vales colmatados. 
Ilustração C. E. Schaefer.  

 

2. Colinas da Depressão periférica do Rio das Velhas com Cerrados e Matas 
Secas 

Correspondem aos relevos dissecados em forma de colinas e morrotes suavizados, 
embasados em litologias pelíticas do Grupo Bambuí, na borda Oeste da APA Morro da 
Pedreira e do PARNA Cipó. As colinas encontram-se quase sempre associadas a 
Cerrados, stricto sensu (Figura 3.2.20) até campo cerrado, com manchas de Cerradão 
onde transicionam para litologias Calcárias. Os solos são em geral rasos e 
pedregosos, Cambissolos e Argissolos Distróficos dominantes, como conseqüência do 
grande número de veios de Quartzo leitoso que atravessam as litologias pelíticas da 
borda do Espinhaço. A combinação de solos pedregosos, muito ácidos, pobres 
quimicamente, com teores de Alumínio elevados, vegetação de Cerrado muito 
degradada e fraca capacidade de suporte das pastagens fazem deste ambiente um 
cenário desfavorável tanto à agricultura quanto à pecuária. Há muitos loteamentos e 
sítios na área, em função da valorização urbana na área de Cardeal Mota. 

 

Figura 3.2.19: Cerrado stricto sensu na estrada que liga Jaboticatubas a Cardeal Mota. Fotos: equipe 
LABGEO/UFV. 
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3. Cristas e Morrotes da Depressão periférica do Rio das Velhas com Matas 
Secas e Cerradões 

O relevo característico das áreas de carste são em formas de colinas dissecadas e 
vales relativamente amplos, com sedimentos aluvionares não mapeáveis na escala 
adotada. A intensidade de dissecação é variável, mas são comuns geoformas 
exumadas de Calcários expostos, que se destacam da paisagem de entorno pela 
forma de cristas e morrotes mais elevados (Figura 3.2.21). Constitui importante área 
de expansão urbana dos municípios, mas possui ainda muitos remanescentes 
Florestais e de Cerrados relativamente conservados. Está em geral associada a 
Argissolos Vermelho Amarelos distróficos e eutróficos, associados a Latossolos 
Vermelho Amarelo distróficos nas partes mais planas. 

Ao longo dos cursos do Rio Cipó e no interflúvio Cipó-Rio das Velhas, bem como na 
área de sopé do Espinhaço, as litologias Calcárias se encontram deformadas pela 
tectônica de empurrão, que sobrepôs os Quartzitos do Espinhaço sobre as rochas 
Pelíticas e Calcárias do Bambuí e Macaúbas. 

Nos vales mais profundos e amplos, onde a dissecação é mais profunda, a dissolução 
dos Substratos Calcários mais suscetíveis ao intemperismo, desenvolveu paisagens 
regionalmente mais baixas, com solos de fertilidade química muito superior aos solos 
de Pelíticas, concentrando as áreas agrícolas e as fazendas de pecuária. Ocorrem 
ainda muitas cavernas e feições cársticas que condicionam a ocupação humana mais 
primitiva em MG, ao longo dos rios da região. 

Os solos predominantes, Latossolos e Argissolos, na maioria distróficos, com alguns 
eutróficos, são mais profundos e desenvolvidos que os solos de Pelíticas, além de 
serem menos pedregosos. Em função da fertilidade e de perfis mais profundos, 
ocorrem sobre estes solos Matas Secas e Cerradões, muitos dos quais intensamente 
degradados. 

Figura 3.2.20: “Ilha” de Mata Seca sobre Substrato Calcário próximo à Escarpa Quartzítica do 
Espinhaço, na borda oeste. Fotos: equipe LABGEO/UFV. 
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4. Encostas Dissecadas da Borda Oeste em rochas Metapelíticas e Diamictitos 

Muitas das encostas de transição entre os relevos colinosos de oeste e as escarpas 
Quartzíticas do Espinhaço são embasadas em rochas Metapelíticas e Diamictitos do 
Grupo Macaúbas, formando andares de transição em relevo íngreme, mais baixo que 
as escarpas principais, de forma escalonada. Possuem em geral solos pedregosos, 
rasos e pobres, onde ocorre um Cerrado denso e baixo, verdadeiro carrascal no 
sentido descrito por Rizzini (1997). 

 

Domínio Leste e Sul com Mata Atlântica 

5. Encostas dissecadas e Vales encaixados da Fachada Atlântica, com 
Formações de transição 

Correspondem aos andares intermediários das encostas elevadas que ligam o 
compartimento colinoso e dissecado de leste às Serras mais elevadas do Espinhaço, 
no Domínio Central, constituindo áreas de forte declividade e grande suscetibilidade 
ao processo erosivo, com forte voçorocamento. Os vales exploram zonas de fraqueza 
ou falhas e as partes mais altas são contínuos aos esporões Quartzíticos de maior 
resistência. Esta região engloba relevos atingidos por retomadas erosivas 
relacionadas com oscilações climáticas ou com variações dos níveis de base dos rios, 
podendo ainda refletir movimentos tectônicos subatuais. Os vales são fortemente 
encaixados e formam cânions, em muitos trechos. 

 

 

Figura 3.2.21: Encostas Dissecadas do leste, com Matas de Candeia e grande instabilidade 
morfodinâmica. Fotos: equipe LABGEO/UFV. 

 

6. Planalto Dissecado e Vales encaixados de Taquaraçu-Nova União com Matas 
Semi-decíduas de transição 

Forma um compartimento planáltico dissecado e deprimido de destaque no sul da APA 
e do PARNA, onde convergem as drenagens dos Ribeirões da Prata, Bom Jardim, 
Córrego Fundo, Santana e Bandeirinhas, alguns afluentes do Rio Doce a leste, bem 
como alguns afluentes do Rio das Velhas a oeste. Os relevos dissecados e deprimidos 
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entre a Depressão do Rio das Velhas e as Cristas Serranas do Espinhaço, possuem 
vales de configuração irregular, marcada por reentrâncias profundas de orientação 
Norte Sul (Sete, Maria Nazária) e vales encaixados e parcialmente colmatados, além 
de terraços fluviais, em decorrência de evolução geomorfológica comandada pela 
acumulação de sedimentos fluviais, hoje em processo de dissecação fluvial 
remontante. Possui feições dissecadas, de formas convexas que se estendem pelas 
unidades circunvizinhas, cujos limites são perceptíveis pelos desníveis escarpados 
nos blocos Quartzíticos. As feições têm modelados de dissecação estrutural ou 
homogênea, em associação com o grau de aprofundamento e a densidade de 
drenagem. 

 

 

Figura 3.2.22: Mata Semi-decídua próxima do Sete, ao fundo. Fotos: equipe LABGEO/UFV. 

 

Os vales possuem um direcionamento NO/SE, NE/SW e N/S, sugerindo atividade 
neotectônica em sua elaboração. Intensos movimentos de massa em sua borda são 
comuns, sendo mais intensos nos relevos mais acentuadamente movimentados e em 
áreas onde a cobertura vegetal não oferece proteção ao solo, principalmente nas 
áreas mais atingidas por desmatamentos para plantio de banana ou café. 

 

7. Planaltos Dissecados da Borda Leste em Mar-de-Morros com Mata Atlântica 

É o compartimento planáltico embutido e rebaixado, em Mar-de-Morros (Figura 
3.2.24), onde correm encaixados os Rios do Peixe, do Tanque e Rio Preto, Córregos e 
Ribeirões Cabeça de Boi, da Mata, da Onça, Rio Preto do Itambé, entre outros. 
Grande parte desta unidade engloba a Borda externa do PARNA e APA, com 
importantes remanescentes florestais nos municípios lindeiros. O relevo é dissecado 
em formas convexas e vales colmatados, associados com espesso manto Latossólico, 
com padrão homogêneo. Esta unidade se encontra rebaixada em relação ao Domínio 
Central de Serras, Encostas Íngremes e Escarpas Quartzíticas do Espinhaço. 
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As feições têm modelados de dissecação homogênea, às vezes estrutural, em 
associação com o grau de aprofundamento e a densidade de drenagem. Os vales 
possuem um direcionamento E/W, NW/SE, NE/SW, sugerindo marcada atividade 
neotectônica em sua elaboração. Movimentos de massa em sua borda são comuns, 
sendo mais intensos nos relevos mais acentuadamente movimentados e em áreas 
onde o solo não é protegido pela cobertura vegetal, principalmente nas áreas onde os 
desmatamentos são mais intensificados. Formas erosivas são comuns na área 
urbana, nas regiões mais declivosas. 

Nos vales e planícies aluviais, ocorrem terras de planície parcialmente inundáveis que 
ocorrem em áreas mais baixas e planas, não mapeáveis pela menor expressão. São 
basicamente formadas por planícies de acumulação Quaternária, que retêm a carga 
detrítica transportada e depositada pelos rios em épocas de cheia, além de terraços 
soerguidos em rampas suaves, livres de inundações. São áreas intensamente 
afetadas por atividades antrópicas desde o início da colonização da região, pela 
pressão de pastejo excessiva e antigos garimpos de ouro. Os sedimentos 
predominantes são siltosos e argilosos, com muitas lentes de cascalho e concreções 
lateríticas. 

 

 

Figura 3.2.23: Planaltos Dissecados do leste (Mar-de-Morros) com Mata Atlântica. Fotos: equipe 
LABGEO/UFV. 

 

Domínio Central com Campos Rupestres 

8. Serras, Encostas íngremes e escarpas do Espinhaço com Campos 
Rupestres 

Compreendem os relevos mais elevados, sob forte controle litológico (Quartzitos) e 
estrutural, alinhadas em direções N-S e NW-SE dominantes, dentro dos limites da 
Serra. Seus flancos são normalmente recobertos de pavimento pedregoso, e a 
rochosidade do terreno é muito grande (Figura 3.2.25A), influenciando as bordas entre 
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as escarpas Quartzíticas e os domínios de colinas e morrarias embutidas, onde a 
dissecação é homogênea, sobre os Filitos e Metapelíticas ou Metabásicas (à 
semelhança do que mostra a Figura 3.2.24). Estes relevos fortemente dissecados, 
estruturais, são resultados da construção do espinhaço após o Ciclo Brasiliano, com 
formações de falhas inversas e de empurrão, que formaram escarpas íngremes e 
relevos acavalados de Quartzitos; predominam Neossolos Litólicos e afloramentos 
Quartzíticos nas maiores declividades e nas escarpas, e Cambissolos rasos, Húmicos 
ou não, nas partes menos íngremes. Parecem representar condições de morfogênese 
acentuada, após episódio de soerguimento. 

Associadas dentro desta unidade ocorrem escarpas estruturais com Campos 
Rupestres de Vellozia, constituem os desníveis topográficos mais acentuados da área, 
com feições alinhadas de direção norte-sul e contornos retilíneos, evidenciando 
estreito controle geológico e estrutural. São predominantemente frentes dissecadas de 
blocos falhados muito antigos, com alguma reativação moderna, constituindo “abas” 
de Quartzitos aflorantes nas bordas erodidas de anticlinais ou sinclinais, submetidas a 
esforços de baixo ângulo, em falhas inversas ou cavalgamentos de deslocamento 
leste-oeste (Figura 3.2.25A). Estas fácies englobam as serras mais elevadas que 
marcam os limites sul e oeste da área, sendo menos desenvolvidas na face leste, 
Atlântica. 

Áreas de serras e escarpas Quartzíticas ocupam também pequena área de 
alinhamento norte sul, entre Nova União e Taquaraçu de Minas, fora do PARNA, 
drenando as cabeceiras dos Córregos do Grotão, Macuco, Barra de Santana e Rio 
Preto. Compreendem os relevos mais elevados, sob forte controle litológico 
(Quartzitos) e estrutural, alinhadas em direções N-S e NW-SE dominantes, como 
prolongamento da Serra do Cipó. Seus flancos são normalmente recobertos de 
pavimento pedregoso, em forte desnivelamento escarpado, e a rochosidade do terreno 
é muito grande, influenciando as bordas entre as escarpas Quartzíticas e os domínios 
de colinas e morrarias embutidas abaixo, onde a dissecação é homogênea. Estes 
relevos fortemente dissecados, estruturais, são resultados da construção do 
Espinhaço após o Ciclo Brasiliano, com formações de falhas inversas e de empurrão, 
que formaram escarpas íngremes e relevos acavalados de Quartzitos. Neste setor sul 
das escarpas, predominam Neossolos Litólicos e afloramentos Quartzíticos nas 
maiores declividades e nas escarpas, e Cambissolos rasos, Húmicos ou não, nas 
partes menos íngremes. Parecem representar condições de morfogênese acentuada, 
após episódio de soerguimento. Estão associadas às escarpas estruturais (Figura 
3.2.25B) que constituem os desníveis topográficos mais acentuados da área, com 
feições alinhadas de direção norte-sul e contornos retilíneos, evidenciando estreito 
controle geológico e estrutural. São predominantemente frentes dissecadas de blocos 
falhados muito antigos, com alguma reativação moderna, constituindo “abas” de 
Quartzitos aflorantes nas bordas erodidas de anticlinais ou sinclinais, submetidas a 
esforços de baixo ângulo, em falhas inversas ou cavalgamentos de deslocamento 
leste-oeste. 

Os solos associados a estas geoformas íngremes são muito rasos e pouco 
desenvolvidos (Neossolos Litólicos), e ocorrem ainda muitas áreas de afloramentos 
rochosos, pela erosão que expõe o substrato Quartzo-Xistoso ou Quartzítico. São 
associados, via de regra, aos campos de velózias e muito frágeis do ponto de vista 
antrópico. A declividade acentuada inviabiliza qualquer uso sustentável, e preconiza a 
definição de APPs por imposição legal. 
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Figura 3.2.24: A) Serras, Encostas íngremes e Escarpas Quartzíticas com Campos Rupestres, B) – 

Escarpas estruturais da Serra do Cipó (vertente leste/ Travessão). Fotos: equipe LABGEO/UFV. 

 

 

9. Patamares com Campos Graminosos e Rupestres 

São superfícies de erosão do topo do Espinhaço, estruturalmente controladas, onde se 
observa a acumulação restrita de pavimento pedregoso recobrindo mantos de 
alteração sobre Filitos e, subordinadamente, Quartzitos, além de materiais 
provenientes do intemperismo das Cristas Quartzíticas circundantes, formando 
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patamares aplainados de extensão variável, epipedregosos, interrompidos por cristas 
estruturais (Figura 3.2.26). 

Na parte central da Serra do Cipó, possuem fraca declividade dos estratos horizontais/ 
sub-horizontais, e formam níveis escalonados, em degraus, de extensos patamares, 
onde há uma rica diversidade de formações vegetais abertas, desde Campos 
Rupestres, Campos de Altitude e Cerrados, cuja distribuição é fortemente associada 
aos solos, todos muito rasos e pobres. Não constituem superfícies de erosão stricto 
sensu, mas sim níveis elevados preservados da morfogênese suportados por erosão 
diferencial. 

 

 
Figura 3.2.25: Patamar aplainado sobre Quartzitos, onde predominam Campos Graminosos e 
Rupestres. Fotos: equipe LABGEO/UFV. 

 

10. Planícies, Vales Estruturais Montanos e Altimontanos 

Áreas de vales altimontanos suspensos, onde condições deprimidas locais 
condicionam sedimentação silto-argilosa até cascalhenta ou arenosa, com predomínio 
de Cambissolos, Neossolos Quartzarênicos, Espodossolos e Gleissolos (Figura 
3.2.27). São áreas de Campo Higrófilo brejoso nas áreas Hidromórficas, ou Capões de 
Matas baixas nebulares, nas partes mais bem drenadas. Concentram-se na porção 
central das Serras do Cipó, e muitas vezes não são mapeáveis na escala adotada. 
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Figura 3.2.26: Planícies fluviais encaixadas nos domínios montanhosos e colinosos. Fotos: equipe 
LABGEO/UFV. 

 

11. Colinas Montanhosas embutidas com rochas Pelíticas e Campos 

Formam compartimentos embutidos entre as cristas Quartzíticas, sendo embasados 
por rochas Filíticas e Metabasíticas, que se alternam na Serra do Cipó com os 
Quartzitos, mais resistentes. Na face Oeste, ocorrem sob Campos Cerrados muito 
degradados, enquanto na face mais úmida a leste são Campos Graminosos ou Matas 
Baixas. Nos Filitos e rochas Metapelíticas, o conjunto montanhoso é dissecado em 
colinas ora mais convexas, ora mais aplainadas, alinhadas conforme a direção 
dominante norte-sul, com interflúvios raramente tabulares, entalhados pela drenagem 
atual. Nos afloramentos de rochas Metabásicas, ocorrem Latossolos Cambissólicos e 
Cambissolos Latossólicos sobre mantos de intemperismo mais profundos e Capões de 
Matas, que funcionam como grandes áreas de recarga da bacia, pela capacidade de 
infiltração e boa permeabilidade e profundidade do solum e saprolito (Figura 3.2.28). 
Nos Filitos e Metapelíticas, os saprolitos são bem mais rasos. São comuns voçorocas 
nos contatos entre os Quartzitos e Filitos, indicando a instabilidade da drenagem atual 
após o soerguimento. Estas fácies voçorocadas e intensamente ravinadas naturais, 
nos Campos de Altitude ou Rupestres, denotam a fragilidade e instabilidade desta 
unidade quando submetida à ação antrópica.  
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Figura 3.2.27: Relevo Montanhoso em Colinas convexas embutidas, onde ocorrem os solos mais 
profundos e desenvolvidos da área, de grande importância para o reabastecimento do lençol freático. 
Fotos: equipe LABGEO/UFV. 

 

 

12. Platôs Quartzíticos de Cimeira  

São os Campos Graminosos mais abertos e elevados do Espinhaço, em cota 
altimétrica acima de 1.200 metros. Situam-se entre as Cristas Quartzíticas e possuem 
espesso manto arenoso de acumulação, onde os solos variam desde Organossolos 
(turfeiras) e Espodossolos, nos Campos Brejosos até Neossolos Quartzarênicos nos 
topos mais arenosos e de vegetação aberta. São as áreas mais frequentemente 
afetadas pelo fogo, e expostas ao vento, com formações dunares do último máximo 
glacial, quando os ventos devem ter sido mais fortes e freqüentes. São áreas de 
imenso valor biológico, onde existe uma grande diversidade de espécies adaptadas a 
solos pobres e déficit hídrico. 

 

3.2.4. Potencial de mineração 

A vertente leste da APA Morro da Pedreira está inserida na zona metalúrgica que 
abriga expressivas jazidas de ferro, exploradas principalmente no município de Itabira, 
em que se encontra instalada a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Além destes, 
destacam-se os depósitos encontrados nas Serras da Serpentina e Escadinha, 
próximas a Conceição do Mato Dentro e Morro do Pilar (Grossi-Sad et al., 1997). 
Ambas as serras estão fora da APA, mas a exploração destes depósitos, como 
previsto pela “Anglo Ferrous” para aqueles que margeiam a sede do município de 
Conceição do Mato Dentro, na Serra da Serpentina, certamente representarão um 
expressivo conjunto de impactos diretos e indiretos sobre as duas Unidades de 
Conservação, inclusive tendo em vista as dificuldades de acesso e de transporte dos 
materiais. 

A exploração do minério levou à demolição de diversas faces montanhosas no 
Município de Itabira, como o famoso Pico do Itabira, que inspirou a poesia de Carlos 
Drummond de Andrade (ver abaixo). Levou também à rápida devastação das florestas 
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atlânticas do vale do Rio Doce, para alimentar os fornos siderúrgicos, em função do 
minério explorado em Itabira e diversos outros municípios ao longo do vale do Rio 
Doce, como Morro do Pilar, que abrigou a primeira siderurgia nacional (1814), com 
produção de ferro gusa em alto forno.  

Na região ocidental da Serra do Cipó não há forte expressão de minerais metálicos. 
Destaca-se a ocorrência de manganês, de que já houve exploração inclusive em área 
hoje incluída no parque – o Capão dos Palmitos – de que resulta hoje ampla erosão 
(Figura 3.2.16).  

 

 

Figura 3.2.28: À esquerda, antiga cata de manganês no Capão dos Palmitos, Parque Nacional da Serra 
do Cipó, ativa até a década de 1970 (foto: Júlio Duarte), que resultou em grande erosão, mostrada à 
direita (foto: Katia Torres Ribeiro). 

 

O garimpo não é expressivo na região, prevalecendo a procura por quartzo, atividade 
que ainda ocorre próximo à porção sul do Parque Nacional, na Serra da Contagem.  

Na porção oeste da Serra do Cipó, o principal recurso mineral é a rocha calcária, 
associada à Formação Bambuí, usada para brita, pó calcário para calagem dos solos, 
mármore para revestimento e outras aplicações, conforme qualidade química e grau 
de metamorfização (Grossi-Sad et al., 1997). 

É expressiva também a retirada de pedras decorativas, para construção civil, com uso 
tanto nas proximidades, nas casas de veraneio, como para abastecimento de mercado 
regional, como Belo Horizonte. A pressão é grande ao longo de toda a região 
montanhosa, com retirada de placas de quartzito e arenito. Esta retirada tem impactos 
visuais, empobrecendo a paisagem, e também sobre a vegetação especializada que 
cresce nestes afloramentos.  A carta de previsão de recursos minerais do CPRM, de 
1982/84, destaca como alta a potencialidade de exploração de manganês ao longo do 
rio Cipó, em seu curso para a vila de Santana do Riacho.  

Já houve exploração de diamante do Rio de Pedras, no limite de Santana do Riacho 
com Congonhas do Norte e cata esporádica de ouro. Ainda de acordo com Grossi-Sad 
et al. (1997), na área próxima a Morro do Pilar são descritas ocorrências e paládio e 
platina, associadas a aluviões colúvios e filões que atravessam quartzitos e 
serpentinitos. Há ocorrência de baixa importância de talco e bauxita.  
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3.2.5. QUADRO GERAL DOS SOLOS DA SERRA DO CIPÓ1,2 

Elaboração: LABGEO/ UFV – Coordenação: Carlos E. Schaefer 

Os principais solos e ambientes do PARNA Cipó podem ser encontrados numa 
toposeqüência representada pelo trecho entre a Vila de Cardeal Mota e a Fazenda do 
Alto Palácio, permitindo observar uma seqüência bem representativa dos principais 
Biomas em MG, bem como se observar os solos associados com os Cerrados, 
Cerradões, Campos Rupestres e Mata Atlântica, conforme detalhamento a seguir. 

 

 

Figura 3.2.29: Cristas Quartzíticas e Platôs Quartzíticos de Cimeira.  Afloramento de rochas 
Metabásicas (Latossolos Cambissólicos e Cambissolos Latossólicos) nas encostas com Capões de 
Matas, representando áreas de recarga da bacia. Solos arenosos muito pobres formam os Platôs de 
Cimeira. Fotos: equipe LABGEO/UFV. 

 

Foram selecionados oito geoambientes principais ao longo de uma sequência 
topográfica (Tabela 3.2.1), a saber:  

Geoambiente de Planícies Fluviais com sedimentos indiscriminados. Correspondem às 
terras baixas e parcialmente inundáveis que ocorrem em áreas mais baixas, 
mapeáveis onde possuem expressão cartográfica. São basicamente formadas por 
planícies de acumulação Quaternária, que retêm a carga detrítica transportada e 
depositada pelos rios em épocas de cheia, além de terraços soerguidos em rampas 
suaves, livres de inundações. São áreas intensamente afetadas por atividades 
antrópicas desde o início da colonização da região, pela pressão de pastejo excessiva. 

                                                
1 Esta seção é constituída, na íntegra, pelo relatório elaborado pela equipe do LABGEO/ UFV, sob a 
coordenação do Prof. Dr. Carlos Schaefer, contratada com recursos de compensação ambiental para 
realizar este estudo em atendimento a termo de referência específico; apenas formatações e numerações 
de páginas, tabelas e figuras foram alteradas. 
 
2 Metodologia - Os solos foram coletados e descritos de acordo com Santos et al. (2005). As análises 
químicas e físicas foram realizadas com base nas recomendações da EMBRAPA (1997). As definições 
das classes de solos e dos atributos para seu estabelecimento, encontram-se de acordo com os critérios 
adotados pelo Centro Nacional de Pesquisa de Solos da EMBRAPA-CNPS, e foram baseados no Sistema 
Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2005). 

 



 46

Os solos associados a esses ambientes são Neossolos Quartzarênicos e Neossolos 
Flúvicos. O perfil escolhido para representar este ambiente foi o perfil 1, um Neossolo 
Flúvico Psamítico, que evidencia a ação de transporte e acumulação da drenagem 
local. A vegetação associada é de Campos Graminosos e Matas Ciliares que ocupam 
as áreas onde os solos são mais profundos. Apresentam problemas de erosão e se 
localizam em áreas intensamente visitadas pelos turistas, devendo-se assim restringir 
as trilhas a determinados locais fixos e evitar a passagem de veículos. 

Geoambiente de Colinas Montanhosas embutidas em rochas Metapelíticas. Formam 
compartimentos embutidos entre as Cristas Quartzíticas, sendo embasados por rochas 
Filíticas e Metabásicas, que se entremeiam com os Quartizitos na Serra do Cipó. Nos 
Filitos e rochas Metapelíticas, o conjunto montanhoso é dissecado em colinas, ora 
mais convexas, ora mais aplainadas, alinhadas conforme a direção dominante norte-
sul, com interflúvios raramente tabulares, entalhados pela drenagem atual. Nesses 
ambientes dominam os Cambissolos, que podem ser Latossólicos sobre rochas 
Metabásicas, ou Háplicos, sobre as rochas Filíticas. O perfil escolhido é o perfil 3 que 
representa bem o ambiente, fortemente erodido, principalmente pela textura franco-
siltosa e pela instabilidade da drenagem após o soerguimento atual. São comuns 
voçorocas nos contatos entre Quartzitos e Filitos, e a maioria das estradas do parque 
cortam essas colinas, o que provoca um agravamento do processo erosivo. A 
vegetação se mostra sempre de porte baixo, demonstrando a baixa fertilidade natural 
desses solos, exceto nas áreas de rochas Metabásicas onde ocorrem Capões 
Florestais. Muitos destes já foram desmatados, além de serem usados como áreas de 
empréstimo, pois são os solos mais argilosos localizados nas partes altas do Parque. 

Geoambiente de Cristas Serranas Quartizíticas. Compreendem os relevos mais 
elevados, sob forte controle litológico e estrutural, alinhadas em direções N-S e NW-
SE dominantes, dentro dos limites da Serra. Seus flancos são normalmente recobertos 
de pavimento pedregosos grosseiros, e a rochosidade do terreno é muito grande, 
influenciando as bordas entre as Escarpas Quartzíticas e os domínios de colinas 
embutidas abaixo, onde a dissecação é homogênea, sobre os Filitos, Metapelíticas ou 
Metabásicas. Estes relevos fortemente dissecados, estruturais, são resultados da 
construção do Espinhaço com formações de falhas inversas e de empurrão, que 
formaram escarpas íngremes e relevos acavalados de Quartzitos; predominam 
Neossolos Litólicos, afloramentos Quartzíticos e Cambissolos rasos, Húmicos ou não, 
nas partes menos íngremes. O perfil 4,  Neossolo Litólico, representa bem este 
ambiente e evidencia o forte controle estrutural exercido pelo Quartizito, onde a 
pedogênese não atua expressivamente devido à dificuldade de intemperização 
apresentada pela rocha. São solos rasos, muito pobres quimicamente, sendo a 
Capacidade de Troca Catiônica (CTC) quase que apenas devida à matéria orgânica. 
(Tabela 3.2.2). 

Geoambiente de Escarpas. Constituem os desníveis topográficos mais acentuados da 
área, com feições alinhadas de direção norte-sul e contornos retilíneos, evidenciando 
estreito controle geológico e estrutural. São predominantemente frentes dissecadas de 
blocos falhados muito antigos, com alguma reativação moderna, constituindo “abas” 
de Quartzitos aflorantes nas bordas erodidas de anticlinais ou sinclinais, submetidas a 
esforços de baixo ângulo, em falhas inversas ou cavalgamentos de deslocamento 
leste-oeste.  

A unidade de mapeamento de solos de ocorrência nas escarpas, são de complexos de 
solos, pois nas geoformas íngremes ocorrem muitos microambientes, de solos muito 
rasos e pouco desenvolvidos (Neossolos Litólicos), representados pelo perfil 6. Esses 
solos ocorrem em muitas áreas de afloramentos rochosos, pela erosão que expõe o 
substrato Quartzo-Xistoso ou Quartzítico. São associados, via de regra, aos campos 
de velózias e muito frágeis à pressão antrópica. São ambientes onde ocorrem 
queimadas freqüentes, sendo uma das grandes preocupações dos administradores do 
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Parque, pois ocorrem muitas vezes de maneira criminosa. Representam uma das 
feições do Parque que mais chamam a atenção pela sua beleza cênica. 

Geoambiente de Platôs de Cimeira. São superfícies de erosão estruturalmente 
controladas, onde se observa a acumulação restrita de pavimento pedregoso 
recobrindo mantos de alteração sobre Filitos e Quartzitos, além de materiais 
provenientes do intemperismo das Cristas Quartzíticas circundantes, formando 
patamares aplainados de extensão variável, epipedregosos, interrompidos por cristas 
estruturais. 

Na parte central da Serra do Cipó, possuem fraca declividade dos estratos horizontais/ 
sub-horizontais, e formam níveis escalonados, em degraus, de extensos patamares, 
onde há uma rica diversidade de formações vegetais abertas, desde Campos 
Rupestres, Campos de Altitude e Cerrados, cuja distribuição é fortemente associada 
aos solos, todos muito rasos e pobres, representados pelo perfil 2, que é um 
Cambissolo Háplico epipedregoso, com baixíssimos teores de cálcio e magnésio. 
(Tabela 3.2.2). Não constituem superfícies de erosão stricto sensu, mas sim níveis 
elevados preservados da morfogênese suportados por erosão diferencial. 

Geoambiente de Vales Suspensos Altimontanos. São áreas de Vales Altimontanos 
Suspensos, onde condições deprimidas locais condicionam sedimentação silto-
argilosa até cascalhenta ou arenosa, com predomínio de Neossolos Quartzarênicos, 
Espodossolos e Gleissolos. São áreas de Campo Higrófilo brejoso nas áreas 
Hidromórficas, ou Capões de Matas baixas nebulares, nas partes mais bem drenadas. 
Concentram-se na porção central da Serra do Cipó. O Espodossolo se caracteriza por 
elevados teores de matéria orgânica, nos horizontes superficiais e no horizonte Bh, 
juntamente com a textura franco-arenosa, indicando a natureza Quartzítica dos 
sedimentos, associados aos Campos Brejosos. 

Geoambiente de Colinas da Depressão do Rio das Velhas. São desenvolvidas sobre 
Ardósias e rochas Metapelíticas do Grupo Bambuí. Apresentam geoformas plano-
convexas e mantos de intemperismo geralmente profundos. Representam, juntamente 
com áreas calcárias, as áreas de menor altitude e mais rebaixadas da borda oeste. Os 
solos predominantes são Latossolos e Argissolos de textura argilosa, matizes variando 
entre 5YR a 7,5YR, refletindo os baixos teores de ferro encontrados no material de 
origem. A exemplo do perfil 8, são solos com baixíssimos teores de fósforo, cálcio e 
magnésio, e alumínio trocável elevado (Tabela 3.2.2). Áreas intensamente ocupadas 
com pastagem excessiva apesar da baixa fertilidade de seus solos, e extrativismo de 
frutos do cerrado, como Pequi (Caryocar brasiliense Camb.). O perfil 8 é de um 
Latossolo Amarelo, fase cerrado, que representa uma das características supra 
citadas. 

Geoambiente de Cristas e Morrotes em relevo cárstico da Depressão do Rio das 
Velhas. Estão intercaladas com as colinas e patamares desenvolvidos sob Ardósias e 
rochas Metapelíticas, apresentando geoformas plano-convexas suaves até onduladas, 
típicas de regiões desenvolvidas sobre rochas sedimentares, porém se caracterizam 
pela natureza calcária do material, e possuem Grutas Calcárias e Dolinas, que 
evidenciam a drenagem subterrânea e o processo de dissolução acelerada das rochas 
Calcárias. Apresentam solos com cores mais avermelhadas, variando as matizes de 
10R a 2,5YR. A presença da vegetação estacional caracterizada como Mata Seca 
também é uma característica de ambientes calcários presentes nesta área. Este 
ambiente possui os solos de maior fertilidade natural da região, com elevados teores 
de cálcio e magnésio. (Tabela 3.2.2). Por este fato e também pela posição na 
paisagem, mais acessível, estas áreas concentram a ocupação humana. Para 
representar este ambiente foi escolhido um Argissolo Vermelho eutrófico, (Perfil 7). 
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Síntese 

Com base nos resultados apresentados conclui-se que a relação existente entre os 
solos e os distintos geoambientes é bastante significativa, podendo ser usada para se 
construir modelos aplicáveis em trabalhos de levantamento de solos na região e para 
identificar os ambientes de natureza mais frágil, mais susceptíveis à ação antrópica. 
Esta relação é importante para áreas de conservação ambiental e também para áreas 
de intensa ocupação humana, pois facilita a compreensão da atuação diferenciada da 
pedogênese, que gera solos com fragilidades ou potencialidades de uso de acordo 
com os ambientes nos quais foram formados. Existe também uma associação muito 
expressiva da vegetação com os solos característicos de cada ambiente, o que 
evidencia a pressão seletiva exercida pelo solo sobre as espécies, sendo marcante a 
presença de Campos Rupestres e Campos de Altitude sobre Neossolos Litólicos e 
Cambissolos, lado a lado com Capões Florestais de elevada semelhança florística 
com a faixa de Mata Atlântica, desenvolvidos nos Latossolos e Cambissolos 
originários de rochas Metabásicas. Já nos ambientes de Colinas da depressão do Rio 
das Velhas encontrou-se vegetação de Cerrado e Cerradões nos Latossolos e 
Argissolos desenvolvidos sobre Ardósia e rochas Metapelíticas, contrastando com 
Matas Secas colonizando solos calcários. Nos Espodossolos e Neossolos 
Quartzarênicos encontrou-se sempre Campos Graminosos e Matas Nebulares. Essas 
informações são úteis para melhorar o conhecimento sobre as interações entre as 
geoformas, os solos e os organismos colonizadores, bem como para subsidiar as 
estratégias de manejo do Parque. 

 

Tabela 3.2.1: Relação Solos, Geoambientes e Cobertura Vegetal 

Geoambientes Solos Cobertura Vegetal 

1 – Planícies fluviais com 

sedimentos indiscriminados 
Neossolos Flúvicos e Quartzarênicos 

Campos Graminosos e 

Capões de Mata 

2 – Colinas montanhosas 

embutidas 
Cambissolos Háplicos ou Latossólicos 

Campo Cerrado e 

Campo Sujo 

3 – Cristas serranas quartzíticas  Neossolos Litólicos Campo Rupestre 

4 – Escarpas estruturais 
Afloramento de rochas e Neossolos 

Litólicos 

Campos Rupestres com 

Veloziáceas  

5 – Chapadões e patamares 

elevados 
Neossolos Litólicos e Cambissolos Campos Graminosos 

6 – Vales suspensos 
Neossolos Quartzarênicos, 

Espodossolos e Gleissolos 
Campos Brejosos 

7 – Colinas e Patamares da 

Depressão São Franciscana 

sob Ardósia e Metapeliticas 

Latossolo Vermelho-Amarelo e 

Argissolo Vermelho-Amarelo 

Cerrado e Campo 

Cerrado 

8 – Colinas e relevo cárstico da 

Depressão São Franciscana 

Argissolos Vermelhos e Latossolos 

Vermelhos 

Cerradão, Mata Seca e 

Cerrado subordinado 
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Tabela 3.2.2: Resultados químicos dos perfis selecionados 

Profundidade Horiz. pH P K Ca2+ Mg2+ Al3+ H+Al SB CTC(t) CTC(T) V MO P-rem 

    H2O KCl Mg Kg-1    cmolc /dm3  cmolc /dm3       

P_1 Neossolo Flúvico Psamítico 

0-15 A 4.93 3.86 6.0 2 0.00 0.00 0.64 6.2 0.01 0.65 6.21 0.2 2.20 29.7 

15-40 1_Cam 5.03 4.04 3.0 4 0.00 0.00 0.54 5.2 0.01 0.55 5.21 0.2 1.16 30.8 

40-78 2_Cam 4.91 3.97 2.8 1 0.00 0.00 0.54 6.3 0.00 0.54 6.30 0.0 1.42 27.3 

78-95 3_Cam 4.88 3.89 0.9 9 0.00 0.00 0.93 6.0 0.02 0.95 6.02 0.3 4.00 21.4 

95-200(+) 4_Cam 4.59 3.69 20.6 6 0.03 0.04 2.07 19.5 0.09 2.16 19.59 0.5 9.30 11.0 

P_2 Cambissolo Háplico Tb Distrófico (Filito-epipedregoso) 

0-8 A 5.01 3.99 2.2 89 0.41 0.09 0.34 5.0 0.73 1.07 5.73 12.7 3.88 31.2 

22-Aug Bi 5.01 3.98 1.5 44 0.10 0.03 0.39 4.5 0.24 0.63 4.47 5.1 3.36 30.0 

22-35 BC 5.18 4.06 1.1 18 0.00 0.01 0.30 2.9 0.06 0.36 2.96 2.0 1.94 29.1 

35-110 C1+C2 5.33 4.57 0.3 3 0.00 0.00 0.00 0.5 0.01 0.01 0.51 2.0 0.26 22.3 

P_3 Cambissolo Háplico Tb Distrófico (Filito) 

0-20 A 4.30 3.49 1.1 20 0.00 0.01 1.92 8.3 0.06 1.98 8.36 0.7 2.71 29.1 

20-35 Bi 5.10 3.43 0.1 0 0.00 0.00 0.54 0.8 0.00 0.54 0.80 0.0 0.13 51.2 

35-180+ BC 4.98 4.05 0.5 3 0.00 0.00 0.74 2.9 0.01 0.75 2.91 0.3 1.42 29.1 

P_4 Neossolo Litólico Distrófico 

0-8 A1 4.49 3.00 0.5 11 0.01 0.01 0.54 6.5 0.05 0.59 6.55 0.8 3.75 54.1 

8-38 A2 4.15 3.00 1.4 6 0.00 0.00 1.43 15.9 0.02 1.45 15.92 0.1 6.98 44.2 

38-55 Eh 4.27 3.08 0.4 0 0.00 0.00 2.11 23.9 0.00 2.11 23.90 0.0 9.30 20.0 

55-58 E2 4.73 3.44 1.1 0 0.00 0.00 0.39 2.8 0.00 0.39 2.80 0.0 0.65 56.3 

P_5 Espodossolo Ferrihumilúvico Órtico 

0-28 A1 4.16 3.34 3.3 13 0.01 0.04 2.12 19.4 0.08 2.20 19.48 0.4 8.62 18.4 

28-45 AE 4.68 3.93 0.8 6 0.00 0.01 1.20 11.8 0.03 1.23 11.83 0.3 3.04 17.1 

45-70 E 5.79 4.35 0.5 5 0.00 0.01 0.29 3.5 0.02 0.31 3.52 0.6 0.89 6.9 

70-80/90 Bh 5.62 4.38 0.5 6 0.03 0.01 0.43 5.7 0.06 0.49 5.76 1.0 1.52 26.4 

80/90-120/130 Bs 5.62 4.53 0.4 1 0.00 0.00 0.19 3.7 0.00 0.19 3.70 0.0 0.76 17.9 

P_6 Neossolo Litólico Distrófico 

0-15 A 4.97 3.91 0.5 30 0.00 0.04 0.39 1.9 0.12 0.51 2.02 5.9 2.1 36.3 

15-40 C 5.16 3.85 1.5 13 0.00 0.02 0.43 0.6 0.05 0.48 0.65 7.7 0.9 37.0 

40-120 Cr 5.21 4.26 3.8 10 0.00 0.02 0.67 8.9 5.05 0.72 8.95 0.6 4.4 5.5 

P_7 Argissolo Vermelho Eutrófico Latossólico 

0-14 A 5.28 4.58 2.8 135 4.63 2.00 0.05 7.3 6.98 7.03 14.28 48.9 5.25 34.5 

14-30 AB 5.62 3.99 0.8 46 3.19 1.71 0.39 6.0 5.02 5.41 11.02 45.6 1.92 22.3 

30-43 BA 4.69 3.84 0.7 34 2.54 1.34 1.01 7.0 3.97 4.98 10.97 36.2 1.02 15.2 

43-105 Bt1 4.81 4.29 0.8 36 2.74 1.65 1.16 6.5 4.48 5.64 10.98 40.8 0.90 12.8 

105-120 Bt2 5.85 3.89 1.1 26 2.97 1.77 0.48 4.8 4.81 5.29 9.61 50.1 0.77 27.2 

P_8 Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 

0-23 A 4.89 4.01 3.3 235 1.30 0.65 0.53 9.5 2.55 3.08 12.05 21.2 4.48 28.6 

23-50 AB 4.71 3.97 0.4 98 0.46 0.27 0.77 7.2 0.98 1.75 8.18 12.0 2.43 17.7 

50-70 BA 4.58 4.02 0.2 68 0.26 0.17 0.77 5.9 0.60 1.37 6.50 9.2 1.92 12.8 

70-102 BW1 4.32 4.05 0.2 32 0.17 0.11 0.58 3.8 0.36 0.94 4.16 8.7 0.64 9.7 

102-180+ BW2 4.49 4.02 0.2 53 0.24 0.16 0.67 4.8 0.54 1.21 5.34 10.1 1.28 11.3 
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3.2.5.1. Os Solos e Geoambientes dos topos da Serra do Cipó: Topossequência 
de Solos nos Campos Graminosos até Campos Brejosos dos Platôs de 
Cimeira  

Os solos dos Platôs Quartzíticos elevados, acima de 1.350 metros de altitude, foram 
estudados em toposseqüência, desde Cambissolos Háplicos Tb distrófico até as 
partes mais baixas e mal-drenadas, com Espodossolo. 

Os Espodossolos estão relacionados aos Campos Brejosos, com Eriocauláceas, 
Ciperáceas, Xyridáceas e Gramíneas, com Melastomatáceas esparsas. O horizonte 
escuro iluvial (Bh) ocorre em profundidade variável evidenciando o nível médio do 
lençol freático no solo, situado entre 25-30 cm da superfície nos campos brejosos. São 
comuns vários níveis de formação de horizontes Bhs, bem como horizontes orgânicos 
enterrados nas partes mais baixas da paisagem, que posteriormente receberam M.O. 
iluvial per descensum. 

Nas partes onde predominam Campos Graminosos e Campos Rupestres, ocorrem 
Cambissolos Húmicos, sendo o horizonte húmico rico em Al e extremamente ácido, 
com M.O. principalmente aromática e decorrente do acúmulo de material semi-
carbonizado (“black carbon”). Os Cambissolos Húmicos são em geral Lépticos (rasos). 
Linhas de pedra ocorrem em todos os solos entre 30-45 cm da superfície, indicando 
períodos de maior erosão nos altos do Espinhaço, quando um verdadeiro pavimento 
desértico, pedregoso, existia na superfície. Em muitos locais, mais abertos, o vento 
constante revela esse pavimento, formando uma cascalheira altamente pedregosa e 
praticamente estéril, onde a vegetação rupestre se estabelece com dificuldade. 

A vegetação dos Campos Rupestres e Graminosos sobre Cambissolos Húmicos é 
típica, com Melastomastáceas (Microlicia, Tibouchina, Lavoisiera) Asteráceas, 
Eriocauláceas (Paepalanthus, Syngonathus, Actinocephalus), Rubiáceas, Onagráceas, 
Ciperáceas e Gramíneas. 

 

3.2.5.2. Os Solos e Geoambientes dos topos da Serra do Cipó: Topossequências 
de Solos nos Campos Graminosos até Capões Florestais  

As seqüências pedológicas, em diferentes transectos de Capões Florestais até os 
Campos Rupestres Graminosos naturais, revelaram um notável controle edáfico, que 
explica a ocorrência dessas ilhas florestais em meio ao ambiente rupestre. Em 
princípio, esperava-se encontrar fragmentos florestais apenas sobre solos 
desenvolvidos de Filitos mais ricos ou de rochas Metabásicas, em vista da maior 
fertilidade esperada e retenção de água nesses ambientes. Observações de campo 
revelaram um quadro bem mais complexo, mas que auxilia a compreensão da 
ecologia desses ecossistemas altimontanos. Os Capões Florestais são bem mais 
comuns sobre rochas Metabásicas, mas ocorrem sobre Filitos ou mesmo Quartzitos, 
quando estes mostram um manto de intemperismo mais profundo e estão voltados 
para a vertente leste, mais úmida. A Figura 3.2.30 ilustra os solos e vegetação em dois 
desses capões. 
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Figura 3.2.30: Corte esquemático de um Capão Florestal do Alto do Palácio, desenvolvido sobre  rochas 
xistosas a metabásicas. (Ilustração CE Schaefer). 

 

Transecto 1 

A toposseqüência do Transecto 1 (Figuras 3.2.31 e 3.2.32), com 7 perfis de solo 
(Quadros 4 e 5), revelou a ocorrência de solos profundos, do intemperismo de Filito, 
circundados por solos rasos sobre Quartzito. Independentemente da rocha de origem, 
Filito ou Quartzito, os solos são ácidos, ricos em Al3+ e pobres em bases trocáveis 
(Tabela 3.2.4). Os solos originados do intemperismo de Filito, além da maior 
espessura do perfil, apresentam teores elevados de silte e argila (Tabela 3.2.3). 

Figura 3.2.31: Diagrama representativo do Transecto 1. (Ilustração E Valente). 
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Figura 3.2.32: Seqüência de perfis do Transecto 1 
 

  

 
         Perfil 01                                         Perfil 02                                      Perfil 03 
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         Perfil 04                                         Perfil 05                                      Perfil 06 

 

 
Perfil 07 

 

No início da toposseqüência, tem-se um Neossolo Litólico Húmico Típico sobre 
Quartzito (Perfil 1), cuja fitofisionomia é constituída por uma vegetação graminóide, 
composta de gramíneas, ciperáceas e eriocauláceas, com presença de 
melastomatáceas e asteráceas com distribuição esparsa. Na seqüência, em direção à 
área florestal, sob escrube, com presença marcante de Candeia (Eremanthus 
erythropappus [DC.] McLeish) e Trembleya parviflora (D. Don) Cogn., ocorre um 
Cambissolo Húmico Distrófico Léptico (Perfil 2), em cujo horizonte C encontram-se 
vestígios do contato geológico do Filito sobre Quartzito. Na área florestal, em média 
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encosta voltada para o sul, ocorre um Cambissolo Háplico Tb Distrófico Úmbrico (Perfil 
3), do intemperismo de Filito. Na parte mais elevada do transecto, sob vegetação 
florestal, ocorre um Cambissolo Háplico Tb Distrófico (Perfil 4), também originado do 
intemperismo de Filito. Na seqüência, em média encosta voltada para o norte, sob 
vegetação florestal, encontra-se um Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico Húmico 
(Perfil 5), derivado do intemperismo de Filito. No terraço da base da encosta voltada 
para o norte, sob vegetação florestal, encontra-se outro Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico Húmico (Perfil 6), derivado do intemperismo de Filito. O solo seguinte (Perfil 
7) ocorre lateralmente à linha de drenagem, em área brejosa, sob vegetação florestal 
de porte mais baixo, com presença marcante de Casca D’anta (Drymis brasiliensis 
Miers.) e Trembleya parviflora (D. Don) Cogn. Trata-se de um solo raso, formado por 
material de colúvio derivado dos solos de montante e depositado sobre rocha de 
Quartzito, apresenta hidromorfismo e foi classificado como Cambissolo Flúvico Tb 
Distrófico Gleissólico. Localiza-se na margem sul da linha de drenagem, que 
corresponde ao limite da vegetação florestal com o Campo Rupestre da margem norte. 

A seqüência pedológica do Transecto 1 revelou um controle edáfico que explica a 
gradação fitofisionômica, que vai de Campo Rupestre graminoso natural e Escrube até 
o Capão Florestal, desenvolvido sobre um manto de intemperismo mais profundo, 
originado de rocha Metapelítica, Filito. Esta vegetação desenvolve-se sob condições 
climáticas mais úmidas da vertente leste. 
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Tabela 3.2.3: Transecto 1 – Resultados das características físicas dos solos 

Horizonte 
Profundidade Cor Areia Grossa Areia Fina Silte  Argila 

Classe Textural 
(cm) (seca) (dag kg-1) 

Perfil 1 – Neossolo Litólico Húmico Típico 

A 0 - 25 7,5YR 4/1 2 43 42 13 Franco 

B 25 - 30 7,5YR 7/1 2 69 28 1 Franco-Arenosa 

Perfil 2 – Cambissolo Húmico Distrófico Léptico 

A 0 - 20 7,5YR 4/1 10 40 38 12 Franco 

Bi 20 - 30 10YR 6/2 14 42 36 8 Franco-Arenosa 

C1 30 - 55 2,5YR 7/4 16 42 36 6 Franco-Arenosa 

C2 55 - 80+ 2,5Y 8/2 5 48 45 2 Franco-Arenosa 

Perfil 3 – Cambissolo Háplico Tb Distrófico Úmbrico 

A 0 - 35 5YR 2,5/2 34 21 17 28 Franco-Argilo-Arenosa 

AB 35 - 50 7,5YR 3/4 30 24 14 32 Franco-Argilo-Arenosa 

B 50 - 70 7,5YR 4/6 40 21 13 26 Franco-Argilo-Arenosa 

BC 70 - 85 10YR 5/6 37 29 18 16 Franco-Arenosa 

C 85 - 105+ 10YR 6/6 53 24 14 9 Franco-Arenosa 

Perfil 4 – Cambissolo Háplico Tb Distrófico 

A 0 - 23 10YR 3/3 7 14 38 41 Argila 

B 23 - 38 10YR 4/6 6 14 36 44 Argila 

Cr 38 - 80+ 10YR 7/8 4 7 59 30 Franco-Argilo-Siltosa 

Perfil 5 – Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico Húmico 

A 10- 50 7,5YR 2,5/3 28 16 23 33 Frano-Argilosa 

B 50 - 130+ 7,5YR 5/6 21 11 24 44 Argila 

Perfil 6 – Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico Húmico 

A 0 - 22 7,5YR 3/3 14 21 23 42 Argila 

AB 22 - 37 7,5YR 3/4 16 20 21 43 Argila 

B 37 - 80+ 7,5YR 4/6 11 20 25 44 Argila 

Perfil 7 – Cambissolo Flúvico Tb Distrófico Gleissólico 

A 0 - 15 10YR 3/1 18 15 30 37 Argila 

B 15 - 25 10YR 4/2 12 14 24 50 Franco-Argilosa 

2A 25 - 40 10YR 3/2 9 14 30 47 Argila 

2B 40 - 65 10YR 3/3 15 19 23 43 Argila 

R  65       
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Tabela 3.2.4: Transecto 1 – Características químicas dos solos estudados 

Horizonte 
e Profund. 

(cm) 

pH (1:2,5) Complexo sortivo MO(3) 

dag 
kg-1 

V(4) m(5) 
P  

mg dm-3 H2

O KCl  
K Na Ca2+ Mg2

+ 
Al3+ H + 

Al3+ 
SB(1) (T)(2) 

mg.dm-3 cmolc.dm-3 % 

Perfil 1 – Neossolo Litólico Húmico Típico 

A 0-25 4,4
1 

3,4
9 

24 7,2 0,08 0,01 2,22 13,0 0,18 13,1
8 

12,24 1,4 92,
5 

5,8 

B 25-30 4,9
0 

3,9
6 

2 0,0 0,00 0,00 0,34 1,4 0,01 1,41 1,26 0,7 97,
1 

2,4 

Perfil 2 – Cambissolo Húmico Distrófico Léptico 

A 0-20 4,4
4 

3,5
6 

28 1,2 0,02 0,02 1,49 6,0 0,12 6,12 5,65 2,0 92,
5 

1,9 

Bi 20-30 4,6
3 

3,8
5 

5 0,2 0,01 0,00 0,92 3,2 0,02 3,22 1,38 0,6 97,
9 

0,6 

C1 30-55 4,8
2 

3,9
9 

3 0,0 0,00 0,00 0,63 1,6 0,01 1,61 1,00 0,6 98,
4 

0,0 

C2 55-80+ 4,9
1 

4,2
3 

1 0,0 0,00 0,00 0,14 0,8 0,01 0,81 0,50 1,2 93,
3 

0,0 

Perfil 3 – Cambissolo Háplico Tb Distrófico Úmbrico 

A 0-35 4,8
5 

3,9
8 

49 3,2 0,05 0,04 1,16 12,9 0,23 13,1
3 

16,32 1,8 83,
5 

3,2 

AB  35-50 4,8
6 

4,2
1 

26 6,2 0,01 0,02 0,58 8,9 0,13 9,03 7,16 1,4 81,
7 

1,4 

B 50-70 5,0
4 

4,3
0 

5 1,2 0,00 0,00 0,43 3,5 0,02 3,52 3,01 0,6 95,
6 

0,3 

BC 70-85 5,0
4 

4,3
5 

2 0,0 0,01 0,00 0,24 2,1 0,02 2,12 1,51 0,9 92,
3 

0,4 

C 85-105+ 5,1
7 

4,4
8 

2 2,2 0,01 0,00 0,14 1,0 0,03 1,03 1,13 2,9 82,
4 

1,0 

Perfil 4 – Cambissolo Háplico Tb Distrófico 

A 0-23 4,5
2 

3,7
9 

18 1,2 0,02 0,01 2,46 12,9 0,09 12,9
9 

13,81 0,7 96,
5 

1,5 

Bi 23-38 4,9
0 

4,0
8 

9 0,2 0,01 0,01 1,11 6,2 0,04 6,24 8,66 0,6 96,
5 

0,7 

Cr 38-80+ 5,6
6 

4,4
2 

1 0,2 0,01 0,00 0,19 0,6 0,01 0,61 1,26 1,6 95,
0 

0,9 

Perfil 5 – Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico Húmico 

A 10-50 4,6
2 

4,0
5 

55 0,2 0,02 0,04 1,01 14,6 0,20 13,6
9 

18,20 1,4 83,
5 

4,0 

Bw50-
130+ 

4,9
4 

4,2
7 

9 1,2 0,02 0,01 0,48 3,5 0,06 9,62 4,7 1,7 88,
9 

0,9 

Perfil 6 – Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico Húmico 

A 0-22 4,2
2 

3,3
8 

45 7,2 0,00 0,04 1,73 13,5 0,19 13,6
9 

12,56 1,4 90,
1 

1,6 

AB 22-37 4,5
5 

4,0
5 

24 4,2 0,01 0,03 1,16 9,5 0,12 9,62 8,54 1,2 90,
6 

0,9 

Bw 37-
80+ 

4,7
3 

4,2
5 

12 1,2 0,01 0,01 0,53 5,5 0,06 5,26 6,28 1,1 89,
8 

0,8 

Perfil 7 – Cambissolo Flúvico Tb Distrófico Gleissólico 

A 0-15 4,4
6 

3,6
3 

35 15,2 0,04 0,03 1,88 14,6 0,23 14,8
3 

6,91 1,6 89,
1 

2,0 

Bi 15-25 4,9
0 

4,0
3 

8 4,2 0,01 0,00 1,06 8,7 0,05 8,75 7,28 0,6 95,
5 

0,7 

2A 25-40 5,0
3 

4,1
0 

4 3,2 0,00 0,00 0,87 11,8 0,02 11,8
2 

9,73 0,2 97,
8 

0,5 

2Big 40-
65 

5,1
0 

4,2
5 

4 1,2 0,01 0,00 0,29 4,5 0,03 4,53 4,27 0,7 90,
6 

0,1 

R 65               

(1) Soma de bases; (2) CTC a pH 7; (3)  Matéria Orgânica – Walkley-Black ;(4) Indicie de Saturação por Bases; (5) Índice de 
Saturação por Alumínio 
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Transecto 2 

A toposseqüência do Transecto 2 (Figuras 3.2.33 e 3.2.34), que apresenta 6 perfis de 
solo, conforme mostram os Quadros 6 e 7, revelou uma ocorrência peculiar de solos 
mais profundos originados do intemperismo de Quartzito, circundados por solos rasos 
desta mesma rocha. São solos ácidos, ricos em Al3+ e pobres em bases trocáveis. 
Diferentemente dos solos do transecto 1, originados do intemperismo de Filito e 
portanto argilosos, estes solos apresentam teores muito baixos de argila, porém os 
seus teores de areia fina são elevados, conforme mostra a Tabela 3.2.5. Em toda a 
área deste transecto encontram-se afloramentos de Quartzito entremeados por solos 
profundos e arenosos. 

 

Figura 3.2.33: Diagrama representativo do Transecto 2. (Ilustração E Valente). 
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Figura 3.2.34. Seqüência de perfis do Transecto 2 
 
 

  

 
         Perfil 01                                         Perfil 02                                      Perfil 03 

 

  

 
               Perfil 04                                   Perfil 05                              Perfil 06 

 

O primeiro perfil de solo da toposseqüência 2 é um Cambissolo Háplico Tb Distrófico 
(Perfil 1), desenvolvido em terreno de topografia suavemente inclinada em direção ao 
norte. A fitofisionomia local é arbustiva (Byrsonima, Vochisia e outras), entremeada por 
uma vegetação graminóide, composta de gramíneas, ciperáceas e eriocauláceas. Em 
seguida, encontra-se um Cambissolo Húmico Distrófico Léptico (Perfil 2), cuja 
fitofisionomia apresenta uma monodominância de Candeia (Eremanthus 
erythropappus (DC.) McLeish), que marca a transição para a área florestal. No início 
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da vegetação florestal propriamente dita tem-se outro Cambissolo Húmico Distrófico 
Léptico (Perfil 3). Na porção central do transecto, sob a fitofisionomia florestal, 
encontra-se um Espodossolo Ferrihumilúvico Órtico (Perfil 4) em área de topografia 
aplainada. Em seguida há uma quebra no relevo, apresentando um plano inclinado de 
+/- 45º em direção ao norte. Na parte mais elevada desta área ocorre outro 
Espodossolo Ferrihumilúvico Órtico (Perfil 5) sob vegetação florestal. Na parte mais 
baixa da área, nas proximidades da linha de drenagem, ainda sob vegetação florestal, 
encontra-se outro Espodossolo Ferrihumilúvico Órtico (Perfil 6). A linha de drenagem é 
um vale encaixado, em “V”, com leito rochoso de Quartzito. A margem oposta é um 
plano inclinado com face de exposição sul, sob fitofisionomia florestal. 

Esta seqüência pedológica revelou um notável controle edáfico, bem como a 
ocorrência surpreendente de solos profundos originados do intemperismo de 
Quartzito, sustentando uma vegetação florestal. Importa ressaltar que, a montante do 
primeiro perfil de solo, encontra-se o Campo Rupestre graminoso com afloramentos 
rochosos de Quartzito que, em suma, é o geoambiente predominante naquele 
ecossistema, evidenciando o fato de que o controle edáfico explica a seqüência de 
fitofisionomias do transecto, associado, evidentemente, às condições climáticas mais 
úmidas da vertente leste. 
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 Tabela 3.2.5: Transecto 2 - resultados das características físicas dos solos. 

Horizonte 
Profundidade Cor Areia Grossa Areia Fina Silte  Argila 

Classe Textural 
(cm) (seca) (dag kg-1) 

Perfil 1 – Cambissolo Háplico Tb Distrófico 

A 0 - 20 10YR 6/1 0 48 36 16 Franco 

Bi 20 - 30 10YR 6/2 15 41 32 12 Franco-Arenosa 

LP 30 - 45 2,5YR 7/2 8 42 39 11 Franco 

C 45 - 65+ 2,5Y 8/2  6 40 44 10 Franco 

Perfil 2 – Cambissolo Húmico Distrófico Léptico 

A 0 - 22 10YR 4/1 9 40 33 18 Franco 

LP 22 - 32 10YR 5/2 11 38 36 15 Franco 

Bi 32 - 40 10YR 7/2 11 43 34 12 Franco-Arenosa 

Cr 40 - 62+ 2,5Y 8/2 13 41 35 11 Franco-Arenosa 

Perfil 3 – Cambissolo Húmico Distrófico Léptico 

A 0 - 36 10YR 3/1 7 46 31 16 Franco-Arenosa 

Bi 36 - 46 10YR 5/2 7 42 33 18 Franco 

LP 46 - 50 2,5Y 5/2 7 44 35 14 Franco 

Cr 50 - 65+ 2,5Y 8/3 4 53 34 9 Franco-Arenosa 

Perfil 4 – Espodossolo Ferrihumilúvico Órtico 

A 0 - 30 10YR 5/1 5 50 28 17 Franco-Arenosa 

Bhs 30 - 45 7,5YR 6/1 5 46 33 16 Franco 

Bh 45 - 57 10YR 5/1 4 47 34 15 Franco 

LP 57 - 62 10YR 5/2 5 46 34 15 Franco 

Cr 62 - 92+ 2,5Y 7/2 7 46 36 11 Franco-Arenosa 

Perfil 5 – Espodossolo Ferrihumilúvico Órtico 

A 0 - 25 10YR 3/1 11 43 28 18 Franco-Arenosa 

Bs1 25 - 50 10YR 4/2 12 40 38 10 Franco 

Bs2 50 - 65 10YR 5/3 12 42 31 15 Franco-Arenosa 

Cr 65 - 85+ 10YR 5/4 8 37 30 25 Franco 

Perfil 6 – Espodossolo Ferrihumilúvico Órtico 

A 0 - 20 10YR 5/1 8 49 32 11 Franco-Arenosa 

ABs 20 - 30 7,5YR 5/1 8 50 27 15 Franco-Arenosa 

2Bs 30 - 48 10YR 4/3 7 49 28 16 Franco-Arenosa 

2Bhs 48 - 58 2,5Y 6/3 8 46 30 16 Franco-Arenosa 

2Cr 58 - 90+ 2,5Y 8/2 8 45 36 11 Franco-Arenosa 
LP – Linha de Pedra. 
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Tabela 3.2.6: Transecto 2 – Características químicas dos solos estudados. 

Horizonte 
e Profund. 

(cm) 

pH (1:2,5) Complexo sortivo MO(3) 

dag 
kg-1 

V(4) m(5) 
P  

mg dm-3 H2

O 
KCl  

K Na Ca2+ Mg2

+ 
Al3+ H + 

Al3+ 
SB(1) (T)(2) 

mg.dm-3 cmolc.dm-3 % 

Perfil 1 – Cambissolo Háplico Tb Distrófico  

A 0-20 4,5
6 

3,6
6 

32 0 0,02 0,02 1,2 3,7 0,12 3,82 4,9 3,1 90,
9 

1,1 

Bi 20-30 4,6
4 

3,9
5 

16 0 0 0 1,11 2,4 0,04 2,44 3,26 1,6 96,
5 

0,4 

LP 30-45 4,7 4 15 1,2 0 0 0,82 1,9 0,05 1,95 2,89 2,6 94,
3 

0,5 

C 45-65+ 4,8
7 

4,1
1 

7 0,2 0,01 0 0,63 1,3 0,03 1,33 1,51 2,3 95,
5 

1,3 

Perfil 2 – Cambissolo Húmico Distrófico Léptico 

A 0-22 4,4
1 

3,6
5 

25 0,2 0,01 0,02 1,78 8,1 0,09 8,19 7,53 1,1 95,
2 

1,3 

LP 22-32 4,6
3 

3,9
6 

9 0,2 0,02 0 1,06 3,7 0,04 3,74 3,39 1,1 96,
4 

0,5 

Bi 32-40 4,8
5 

4,1
7 

5 1,2 0,01 0 0,77 1,4 0,03 1,43 1,88 2,1 96,
3 

0 

Cr 40-62+ 4,8
9 

4,2
4 

2 0 0,01 0 0,67 2,2 0,02 2,22 1 0,9 97,
1 

0 

Perfil 3 – Cambissolo Húmico Distrófico Léptico 

A 0-36 4,2
1 

3,4
9 

32 0 0,01 0,02 3,23 18,8 0,11 18,9
1 

14,12 0,6 96,
7 

2,4 

Bi 36-46 4,4
8 

3,8
8 

16 0 0,03 0,01 1,49 5,7 0,08 5,78 5,27 1,4 94,
9 

0,8 

LP 46-50 4,7
9 

4,0
7 

15 0 0,02 0 0,96 4,1 0,06 4,16 3,01 1,4 94,
1 

0,7 

Cr 50-65+ 5,1
1 

4,3
4 

8 0,2 0 0 0,48 1,3 0,02 1,32 1 1,5 96 0 

Perfil 4 – Espodossolo Ferrihumilúvico Órtico 

A 0-30 4,1
5 

3,5
5 

25 1,2 0,02 0,02 1,88 8 0,11 8,11 8,41 1,4 94,
5 

2,9 

Bhs 30-45 4,9
4 

3,9
3 

52 1,8 0,05 0,01 1,25 10,8 0,2 11 4,56 1,8 86,
2 

1 

Bh 45-57 4,9
2 

3,9
6 

5 1,8 0,05 0,01 1,16 11 0,08 11,0
8 

3,91 0,7 93,
5 

0,7 

LP 57-62 4,9 4,0
2 

5 1,8 0,06 0 0,92 7,8 0,08 7,88 3,26 1 92 0,4 

Cr 62-92+ 5,0
8 

4,2
3 

7 0,8 0,05 0,01 0,39 2,5 0,08 2,58 0,78 3,1 83 0,0 

Perfil 5 – Espodossolo Ferrihumilúvico Órtico 

A 0-25 3,8
3 

3,0
8 

58 0,8 0,09 0,07 2,17 21,9 0,31 22,2
1 

6,52 1,4 87,
5 

4,9 

Bs1 25-50 4,3
2 

3,6
6 

21 0,8 0,05 0,03 2,41 25,4 0,13 25,5
3 

10,83 0,5 94,
9 

2,4 

Bs2 50-65 4,7
2 

3,9
9 

3 0,8 0,04 0 1,11 11,8 0,05 11,8
5 

3,52 0,4 95,
7 

0,2 

Cr 65-85+ 4,7
8 

4,1 4 0,8 0,05 0 0,77 11,6 0,06 11,6
6 

3,91 0,5 92,
8 

0,1 

Perfil 6 – Espodossolo Ferrihumilúvico Órtico 

A 0-20 3,8
3 

3,0
5 

28 8 0,1 0,06 1,73 11,9 0,23 12,1
3 

7,3 1,9 88,
3 

2,1 

ABs 20-30 4,0
9 

3,2
9 

21 0,8 0,06 0,02 2,36 15,9 0,13 16,0
3 

4,04 0,8 94,
8 

1,5 

2Bs 30-48 4,5
8 

3,7 27 0 0,05 0,02 2,17 24,3 0,14 24,4
4 

9,52 0,6 93,
9 

1,1 

2Bhs 48-
58 

4,8
2 

4,1 16 0 0,05 0,01 0,77 8,9 0,1 9 3,13 1,1 88,
5 

0,7 

Cr 58-90+ 4,9
8 

4,3 7 0 0,04 0 0,29 3,2 0,06 3,26 1,17 1,8 82,
9 

0 

(1) Soma de bases; (2) CTC a pH 7; (3)  Matéria Orgânica – Walkley-Black ;(4) Indicie de Saturação por Bases; (5) Índice de 
Saturação por Alumínio; LP – Linha de Pedra. 
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3.2.6. AVALIAÇÃO GEOAMBIENTAL PARA SUBSIDIAR O PLANO DE 
MANEJO 

A matriz de avaliação geoambiental integrada do PARNA Cipó e APA Morro da 
Pedreira permitiu avaliar de forma integrada os riscos de erosão, a capacidade de 
suporte, a fragilidade geoambiental, a valoração ambiental de cada geoambiente. 

A paisagem é um recurso natural e, portanto, uma variável de destaque no 
planejamento de decisões de manejo do ambiente natural (Dearden, 1985). Um 
método de avaliação estruturado da paisagem, associando a descrição, classificação, 
análise e avaliação, provê uma base integrada na qual as decisões de gestão 
ambiental podem ser tomadas com maior segurança (Schaefer et al., 2000b; Cooper & 
Murray, 1992). 

Numerosas técnicas de avaliação da paisagem foram desenvolvidas (Crofts & Cooke, 
1974). Neste estudo, utilizou-se uma matriz de aproximações sucessivas (qualitative) 
focalizada na avaliação da complexidade ecológica por meio da percepção de experts 
temáticos (Daniel & Vining,1983; Orland et al. 1995), bem como uma avaliação 
quantitativa procurando medir características físicas e estéticas diretamente da análise 
geoambiental. Sua real eficácia depende da consistência e acurácia dos estudos 
técnicos empreendidos, e da escala com a qual se pretende trabalhar em cada tema 
(Daniel & Vining, 1983). As classes de fragilidade (baixa, média, alta e muito alta) 
foram definidas e ranqueadas para cada geoambiente com base nos critérios 
estabelecidos de atributos pedológicos, declividade e tipo de cobertura vegetal. A 
valoração ambiental (baixa, média, alta e muito alta) foi baseada no grau de 
singularidade do ecossistema, sua biomassa e biodiversidade a partir de dados da 
literatura sobre a Serra do Cipó, para cada geoambiente. O uso antrópico (graus raro, 
comum, frequente e generalizado) e a intensidade de desmatamento (fraco, moderado 
e forte) foram baseados em ranqueamento da análise de campo e na base Landsat. A 
erosão foi estimada com base nas fases de mapeamento de solo e em observações 
de campo por toda a área. 

O Quadro seguinte resume a avaliação integrada dos geoambientes, no qual foram 
discutidas as possíveis zonas para cada classe. 
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Tabela 3.2.7: Avaliação integrada dos geoambientes 

Geoambiente Erosão (risco) Desmatamento Uso Antrópico Capacidade Suporte 
Agropastoril Fragilidade Geoambiental Valoração 

Planícies Fluviais da Depressão do Rio 
das Velhas  

Alto (assoreamento, 
perda de mata ciliar) Forte Generalizado Média Alta Alta (zona de recuperação) 

Colinas da Depressão periférica do Rio 
das Velhas com Cerrados e Matas 
Secas 

Muito Alto (solos rasos, 
pedregosos, cerrados 

degradados). 
Forte Generalizado Média a Baixa Alta Média (zona de recuperação) 

Cristas e Morrotes da Depressão 
periférica do Rio das Velhas com Matas 
Secas e Cerradões 

Alto (solos 
moderadamente 

erodíveis, extração de 
pedras, expansão 

urbana) 

Forte/Moderado Generalizado Média Alta Media/Alta (zona de recuperação de matas 
secas) 

Encostas Dissecadas da Borda Oeste 
em rochas metapelíticas e diamictitos 

Alto (solos rasos e 
frágeis, declividade 

acentuada) 
Fraco Comum Muito Baixa Muito Alta Alta (zona primitiva) 

Encostas dissecadas e Vales 
encaixados da Fachada Atlântica, com 
Formações de transição 

Muito Alto (extração 
ilegal, madeira e 

candeia, degradação 
do solo) 

Muito forte Freqüente Baixa Muito Alta Muito Alta (zona crítica e primitiva) 

Planalto Dissecado e Vales encaixados 
de Taquaraçu-Nova União com Matas 
Semi-decíduas de transição 

Moderado (cultivo de 
banana é conservador, 
matas em bom estado 

e conservação) 

Moderado Generalizado Média Média Média (zona de amortecimento ampliada) 

Planaltos Dissecados da Borda Leste 
em  Mar-de-morros com Mata Atlântica 

Moderado (latossolos 
resistentes a erosão) Forte Generalizado Média a Baixa Média Média (zona de amortecimento ampliada) 

Serras, Encostas íngremes e escarpas 
do Espinhaço com Campos Rupestres 

Alto (fogo de ocorrência 
comum, 

desmatamentos, cortes 
de estrada) 

Forte (fogo) Comum (fogo) Negligível (Inapta) Muito Alta Muito Alta (partes críticas, zona de recuperação 
e zona primitiva/intangível) 

Patamares com campos graminosos e 
rupestres 

Baixo (solos 
naturalmente pouco 

erodidos) 
Fraco Comum Muito Baixa Muito Alta Alta (zona primitiva) 

Planícies, Vales estruturais montanos e 
altimontanos 

Moderado (voçorocas 
nos solos arenosos 

mais profundos) 
Fraco Comum Muito Baixa Alta Alta (zona de recuperação ou primitiva) 

Colinas Montanhosas Embutidas com 
rochas pelíticas e campos 

Alto (erosão laminar 
severa, solo exposto 
pelo desmatamento) 

Forte Freqüente Baixa Alta Alta (zona primitiva) 

Platôs Quartzíticos de Cimeira  
 

Moderado (Ação dos 
ventos em solos 

arenosos) 
Moderado Raro e pontual (gado) Negligível (Inapta) Muito Alta Muito Alta com elevado endemismo (zona 

primitiva ou intangível) 
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3.2.6.1. Considerações Sobre a Capacidade Suporte agropastoril nos domínios 
do Parque e da APA e o conceito de Módulo Rural sustentável. 

A matriz de avaliação geoambiental empregada neste Relatório permitiu avaliar de 
forma integrada os riscos de erosão, a fragilidade geoambiental, a valoração ambiental 
e a Capacidade de Suporte de cada geoambiente, como mostrado no Quadro anterior. 
A Capacidade Suporte é um fator preponderante no estabelecimento do Módulo Rural 
de uma região. Chama a atenção no presente estudo o fato de que a Capacidade 
Suporte, aqui avaliada dentro da Ecologia da Paisagem, é negligível ou inapta para 
Serras, Encostas íngremes, Escarpas com Campos Rupestres e Platôs Quartzíticos 
de Cimeira. 

Excetuando-se os casos do Planalto Dissecado e Vales de Taquaruçu-Nova União, 
bem como os Planaltos Dissecados da Borda Leste, que apresentam Capacidade 
Suporte mediana, associada à fragilidade geoambiental também mediana, a maior 
valoração, que no caso é média, só acontece na Depressão Interplanáltica do Rio São 
Francisco, onde ocorre a influência fluvial e de rochas Calcárias, mesmo assim, ela 
está relacionada à fragilidade geoambiental considerada alta. Ou seja, na maior parte 
da área avaliada, principalmente nas áreas elevadas da Cordilheira, a Capacidade 
Suporte varia de inapta a muito baixa e baixa. Isto revela, senão um equívoco, pelo 
menos o uso de uma metodologia incorreta na mensuração do Módulo Rural, adotado 
atualmente nos loteamentos rurais da área, que corresponde a cinco hectares. 

 

Capacidade Suporte 

A Capacidade Suporte é um atributo que apresenta variação espacial e temporal sob 
diversos aspectos. Em uma unidade geoambiental a Capacidade Suporte pode variar 
conforme varia a presumível heterogeneidade entre os diversos segmentos 
pedoambientais da área. Dentro de um mesmo segmento relativamente homogêneo, 
ela sofre influência da variação sazonal ao longo do ano e de um ano para outro. Ela 
pode variar ainda, conforme o estádio fisiológico da(s) planta(s) forrageira(s) em 
questão. Existem outras variáveis condicionantes da Capacidade Suporte e estas, 
muitas vezes, são fatores restritivos que podem limitá-la dentro de determinadas faixas 
de amplitude. Entre estas varáveis encontram-se as propriedades químicas e físicas 
dos solos. 

Sob a ótica da avaliação zootécnica prática, a estimativa da Capacidade Suporte 
baseia-se na produtividade (matéria seca ou verde) e seletividade das forrageiras 
existentes nas unidades da paisagem. Sob o ponto de vista agronômico, 
principalmente em condições naturais, a produtividade das forrageiras, por sua vez, é 
fortemente condicionada pelas propriedades físicas e químicas dos solos, bem como 
pela disponibilidade hídrica local. 

Portanto, a estimativa da Capacidade Suporte não deve seguir regras fixas, mas sim 
flexíveis, de acordo com as variações ambientais e climáticas de cada unidade, ou 
sítio, avaliado. No entanto, é possível propor, em termos práticos, um cálculo geral 
para períodos de regularidade climática e distribuição pluviométrica (Embrapa, 2002), 
desde que sejam também conhecidas outras variáveis como as propriedades químicas 
e físicas dos solos nos diferentes sítios avaliados. 

Em geral, o número de animais que uma unidade de área sob pastagem pode 
suportar, por unidade de tempo é, em última análise, função da produção de matéria 
verde (forragem) que a área, na mesma unidade de tempo, é capaz de fornecer, e 
esta, por sua vez, é condicionada por fatores edafoclimáticos e pelas características 
fitotécnicas da espécie forrageira considerada. 
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A título de exemplo, podemos citar áreas de “Campo Cerrado” do Pantanal, MS, que 
comportam cerca de 1 Unidade Animal (U.A.) em 2,4 ha (Embrapa, 2002). Pastagens 
recém-formadas de Brachiaria decumbens em áreas de Cerrado, sem adubação, 
podem suportar de 1 a 1,5 U.A./ha/ano na fase inicial, mas esta taxa de lotação tende 
a sofrer sensíveis decréscimos ao longo do tempo (Euclides, 1994). 

Em suma, a avaliação da capacidade suporte exige uma metodologia criteriosa, 
principalmente quando se pretende usá-la nos cálculos que definem a área do Módulo 
Rural de cada região.  

 

Módulo Rural 

O conceito de Módulo Rural é definido pela Lei 4.504 de 30 de novembro de 1964, que 
dispõe sobre o “Estatuto da Terra”. O Art. 4º, incisos II e III desta Lei, torna sinônimos 
a “Propriedade Familiar” e o “Módulo Rural”, a saber, “a área fixada para o imóvel rural 
que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a 
força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, 
com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente 
trabalho com a ajuda de terceiros”. 

O Art. 5° desta mesma Lei afirma que “a dimensão da área dos módulos de 
propriedade rural será fixada para cada zona de características econômicas e 
ecológicas homogêneas, distintamente, por tipos de exploração rural que nela possam 
ocorrer. No caso de exploração mista, o módulo será fixado pela média ponderada das 
partes do imóvel destinadas a cada um dos tipos de exploração considerados”. 

 

Conclusão 

Os dados apresentados neste Relatório consolidam informações sobre os solos, 
geomorfologia, geologia, risco de erosão e uso e cobertura vegetal na área da APA 
Morro da Pedreira e do Parque. Os Solos desta área, como já se viu, são em geral 
extremamente ácidos, distróficos, com teores elevados de Al3+. A Matéria Orgânica 
das partes altas da Serra acumula-se em frações fortemente estáveis e recalcitrantes. 
Com o aumento da altitude há um aumento no teor desta matéria orgânica e redução 
da espessura do perfil que, muitas vezes, constitui-se de apenas uma camada 
orgânica sobre a rocha. 

Tanto nas áreas sobre Quartzito quanto naquelas com influência de rochas 
Metapelíticas ou Metabásicas, os solos são extremamente ácidos, pobres 
quimicamente e apresentam teores elevados de alumínio trocável. Nas áreas abertas, 
a vegetação graminóide ocorre sobre solos com teores baixíssimos de elementos 
como fósforo (P), cálcio (Ca) e magnésio (Mg), incapazes de prover um valor 
nutricional minimamente satisfatório de minerais e proteínas para os rebanhos. Em 
sistemas de manejo tradicionais, os animais que ocupam estas áreas apresentam, 
invariavelmente, estrutura óssea frágil (por deficiência de Ca e P) e aspecto 
emagrecido (por deficiência em proteínas) (Figura 3.2.35). 

A valoração adequada e eceitável do Módulo Rural, que deve ser proposta para esta 
área, necessita ainda de uma avaliação zootécnica-agronômica, com o objetivo de 
elucidar, com critérios mais específicos, a qualidade e a quantidade de massa verde 
produzida pelas espécies locais pastejadas pelo gado, sob condições naturais e ao 
longo do ano. Ainda assim, em face dos resultados oferecidos pelo presente Relatório, 
cujos dados foram obtidos pela avaliação geoambiental integrada da área em questão, 
bem como à luz do que reza a legislação sobre o conceito de “Módulo Rural”, pode-se 
afirmar categoricamente que o Módulo de cinco hectares, atualmente aceito para esta 
área, é em muito subestimado. Certamente, este valor de cinco hectares corresponde 
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a apenas uma pequena fração daquele que realmente deve ser o valor adotado, após 
uma avaliação criteriosa. 

 
Figura 3.2.35: Manejo tradicional de rebanhos sobre Campos Nativos da Serra do Cipó. Foto: Equipe 
LabGeo/ UFV. 

 

3.2.6.2. Considerações sobre a Aptidão Agrícola das terras nos domínios do 
Parque e da APA. 

Com a base de dados obtida para a elaboração do Relatório do Meio Físico do Parna-
Cipó e da APA Morro da Pedreira, produziu-se uma base cartográfica composta pelos 
mapas de Geologia, Geomorfologia, Modelo Digital de Elevação (MDE), Solos, 
Vegetação e Erosão. 

Subseqüentemente, com o cruzamento das informações do meio físico, obteve-se 
nova base cartográfica, contendo quatro mapas de vulnerabilidade ambiental, onde se 
avaliou a vulnerabilidade da área em função exclusiva de atributos da Geologia, 
Geomorfologia, Solos e Vegetação. 

Com base nestas informações, obteve-se um Mapa de Aptidão Agrícola, elaborado de 
acordo com Ramalho & Beek (1995). A avaliação da aptidão agrícola das terras do 
PARNA Cipó e da APA Morro da Pedreira tem como objetivo principal subsidiar os 
Planos de Manejo destas duas Unidades de Conservação (UCs). 

 

Implicações da identificação das classes de aptidão agrícola das terras para a 
definição do Módulo Rural 

A avaliação da aptidão agrícola das terras, em síntese, consiste na identificação das 
terras em seis categorias, ou Grupos de Aptidão, conforme Ramalho & Beek (1995). 
Os grupos de aptidão indicam o uso mais adequado de um determinado sítio ou 
extensão de terra. Tem como base a viabilidade de melhoramento de cinco fatores 
básicos (deficiência em fertilidade, deficiência de água, excesso de água, 
susceptibilidade à erosão e impedimento à mecanização) e dos graus de limitação das 
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condições agrícolas das terras para os níveis de manejo A (baixo nível tecnológico), B 
(médio nível tecnológico) e C (alto nível tecnológico). 

As atividades agropecuárias são essencialmente econômicas, mesmo quando 
objetivam a subsistência. Suas relações com o ambiente são complexas, geradoras de 
desequilíbrios ambientais e causadoras de diversos impactos. Seus efeitos são 
potencialmente mais danosos quanto menor for a resiliência do sistema, ou seja, 
quanto menor for a capacidade do ambiente de absorver esses impactos. 

Entre os principais problemas que acompanham as atividades agropecuárias pode-se 
relacionar a supressão de flora e fauna, drenagem do potencial produtivo natural do 
solo (nutrientes, matéria orgânica, atividade microbiológica, capacidade de retenção 
de água) e erosão dos horizontes superficiais do solo. 

Em última análise, a Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras, enquanto ferramenta 
de avaliação qualitativa do potencial produtivo de determinados sítios, considera as 
classes de solo, seus atributos físicos e químicos, as condições ambientais do sistema 
solo-planta e a viabilidade de melhoramento dos fatores fertilidade natural, excesso de 
água, deficiência de água, susceptibilidade à erosão e impedimento à mecanização. 
Depreende-se daí as limitações e potencialidades dos ambientes, bem como a 
necessidade de adoção de práticas menos agressivas de utilização das terras e de 
seus recursos, principalmente o solo e a água. 

Portanto, a definição das Classes de Aptidão Agrícola das Terras, além de instrumento 
legal, é ferramenta preponderante na definição do Módulo Rural e da Propriedade 
Familiar, de acordo com o conceito definido pela Lei 4.504, de 30 de novembro de 
1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra. Como exercício prático, serve para balizar 
aspectos de conservação ambiental considerando que não pode ser aplicado às UCs. 

 

Implicações dos mapas de fragilidade ambiental na conservação dos 
ecossistemas e na definição do Módulo Rural 

As atividades agropecuárias, desde aquelas praticadas pela agricultura de 
subsistência, até o sistema altamente tecnificado do agronegócio, devem considerar, 
para o seu desenvolvimento, os fatores ambientais e socioeconômicos que exercem 
influência de forma diferenciada no potencial de uso das terras. A necessidade de 
implantação de projetos agropecuários, sejam eles de cunho social ou não, deve estar 
respaldada pela observância das questões ambientais, que englobam a necessidade 
de preservação dos ecossistemas, da diversidade biológica e das terras prioritárias 
para a conservação do patrimônio natural, de acordo com o que reza a Lei 9.985, de 
18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza. 

Os mapas de fragilidade ambiental identificam, qualificam e quantificam as restrições 
ao uso e ocupação das terras, subsidiam a identificação de áreas prioritárias para a 
conservação de ecossistemas, bem como a identificação da potencialidade de áreas 
agricultáveis e fornecem uma base de dados segura para a definição do Módulo Rural 
e exploração dos sistemas naturais. 

O Mapa de Aptidão Agrícola do Parna-Cipó e APA Morro da Pedreira (Figura 3.2.36), 
revelou sete categorias de terras segundo os graus de limitação de suas condições 
agrícolas. 
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Figura 3.2.36: Mapa de Classes de Aptidão Agrícola do Parna-Cipó e da APA Morro da Pedreira. 

A classe 3(a)bc, equivalente a 6,9 % da área, corresponde a terras com aptidão 
Regular para lavouras nos sistemas de manejo B e C e Restrita para o sistema de 
manejo A. 

A classe 4(p), equivalente a 5,35 % da área, corresponde a terras com aptidão Restrita 
para pastagem plantada. 
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A classe 4p, equivalente a 21,43 da área, corresponde a terras com aptidão Regular 
para pastagem plantada. 

A classe 5(n), equivalente a 0,27 % da área, corresponde a terras com aptidão Restrita 
para pastagem natural. 

A classe 5n, equivalente a 8,17 % da área, corresponde a terras com aptidão Regular 
para pastagem natural. 

A classe 5s, equivalente a 0,98 % da área, corresponde a terras com aptidão Regular 
para silvicultura. 

A classe 6, equivalente a 56 % da área, corresponde a terras sem aptidão agrícola, 
portanto, destinadas à preservação da fauna e da flora. 

Nas áreas identificadas com a Classe 6, de acordo com Ramalho & Beek (1995), 
destacaram-se severas restrições nutricionais do solo, alta susceptibilidade à erosão 
hídrica e escoamento superficial, impedimentos severos à mecanização, apresentando 
topografia geralmente declivosa, pedregosidade, rochosidade e solos muito rasos. 

Além das restrições supracitadas, acrescentam-se ainda restrições devidas à natureza 
arenosa dos solos daquela área, alta susceptibilidade à erosão eólica e ao pisoteio por 
animais (homem, bovinos, eqüídeos e outros). 

 

3.2.6.3. Conclusão 

Chama a atenção no presente estudo a grande expressividade da Classe 6 (sem 
aptidão agrícola – terras destinadas à preservação da fauna e da flora) que 
corresponde a 56 % da área, corroborando o imperativo de conservação ambiental 
daquela região. 

A principal pressão de uso atual dos solos do Parque Nacional da Serra do Cipó e da 
APA Morro da Pedreira é devida à especulação imobiliária, seguida das modalidades 
de usos tradicionais daquelas terras, como a pecuária e o extrativismo. 

A pressão para o estabelecimento do módulo rural entre 2 a 5 hectares é, sem dúvida, 
fruto da especulação imobiliária (promovida pelo ecoturismo) que vem se 
intensificando desde o final dos anos 80 com a criação do Parque e o asfaltamento da 
Rodovia MG-010. Contribuem para esta situação o elevado potencial turístico da área 
e a proximidade com a Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

A maior parte da área estudada, principalmente as partes elevadas da Serra, é 
constituída de ecossistemas que apresentam resiliência muito baixa, ou seja, possuem 
baixa capacidade de absorção de impactos ambientais de qualquer ordem, mas 
principalmente aqueles provocados pela ação antrópica. 

A área identificada com a Classe 6 apresenta solos com severas restrições 
nutricionais, alta susceptibilidade ao escoamento superficial de água, alta 
susceptibilidade à erosão hídrica, alta susceptibilidade à erosão eólica, impedimentos 
severos à mecanização, topografia geralmente declivosa, presença de pedregosidade 
e rochosidade; são solos muito rasos e arenosos que apresentam ainda alta 
susceptibilidade ao pisoteio por animais (homem, bovinos, eqüídeos e outros). Trata-
se, portanto, de uma área absolutamente inadequada para as atividades 
agropecuárias e imobiliárias, ou seja, a absoluta inadequação daquele ambiente à 
exploração econômica antecede e exclui a possibilidade legal de adoção de um 
Módulo Rural para aquele sistema, prevalecendo a sua vocação natural para a 
preservação da fauna e da flora. 
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3.2.6.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os Solos do PARNA Cipó são em geral extremamente ácidos, distróficos, com teores 
elevados de Al3+, e teores M.O. elevados nas partes acima de 1.300 m. Há uma 
redução da profundidade do perfil e aumento do teor de C orgânico com o aumento da 
altitude. Observa-se uma redução do porte da vegetação no sentido Lesto-Oeste, e no 
sentido dos gnaisses para as rochas Pelíticas ou Quartzito: 

A seqüência topográfica de solos em geral é: Latossolos – Argissolos – Cambissolo 
Háplico – Cambissolo Húmico – Neossolo Litólico Húmico – Espodossolo – 
Cambissolo Hístico e Organossolo. 
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3.2.7 Espeleologia 

Elaboração: Equipe CECAV - Cristiano Fernandes Ferreira (CECAV – sede), 
Flávio Túlio Gomes (PN Cavernas do Peruaçu), Renata Membribes Rossato 
(CECAV – sede) e Sérgio Fortes Machado (APA Morro da Pedreira) 

O levantamento espeleológico do Parque Nacional e da Área de Proteção Ambiental 
foi realizado por uma equipe designada pelo CECAV, cujo relatório completo (Ferreira 
et al. 2007) encontra-se na íntegra a seguir, com pequenas alterações apenas de 
formatação e numeração de figuras e tabelas. Todas as fotos desta seção assim como 
os mapas, são da equipe que elaborou o relatório. A tabela 3.2.8, ao final, resume as 
principais informações contidas no relatório. 

 

3.2.7.1. Introdução 

O Parque Nacional da Serra do Cipó (PARNA Cipó) e a Área de Proteção Ambiental 
do Morro da Pedreira (APA Morro da Pedreira) são conhecidos nacional e 
internacionalmente por seus belos atributos paisagísticos e ecoturísticos. São 
inúmeras cachoeiras, trilhas, rios, serras e muitos outros fatores que os predispõem à 
prática do turismo em suas diversas modalidades e também de esportes de aventura 
ou radicais, como por exemplo, a escalada. A sucessão de ambientes naturais 
diferenciados agrega mais valor a essa região, que está inclusa na Reserva da 
Biosfera do Espinhaço, reconhecida pela UNESCO desde 2005. 

Há muito já se sabe que essa região detém outras feições peculiares que não apenas 
as belas cachoeiras. Como exemplo dessas feições tem-se as cavernas e lapas que 
se aglutinam principalmente na APA Morro da Pedreira. Entretanto, por esta região 
estar localizada um pouco mais distante de Belo Horizonte que a província 
espeleológica de Lagoa Santa, a Serra do Cipó acabou preterida em relação às tão 
famosas grutas e abrigos investigados há séculos por pesquisadores – de Peter Lund 
aos numerosos pesquisadores atuais da USP, UFMG, entre outros centros de 
pesquisa. Mesmo assim, grupos de espeleologia já mapearam diversos pontos da 
área que, sendo muito rica, detém ainda grande potencial para novas descobertas. 

No momento o PARNA Cipó e APA Morro da Pedreira têm como grande desafio a 
edição de seus Planos de Manejo, que vêm sendo elaborados em parte de forma 
conjunta. Nesse sentido, foi solicitado o apoio do Centro Nacional de Estudo, Proteção 
e Manejo de Cavernas – CECAV, que se propôs ao trabalho conjunto de levantamento 
do rico potencial espeleológico da Serra do Cipó. Como comentado acima, a 
espeleologia da região ainda é pouco conhecida se comparada a de outras áreas que 
mereceram maior destaque por motivos diversos. Esse nível relativamente baixo de 
conhecimento constitui-se num pequeno entrave ao melhor manejo das áreas no 
contexto atual de planejamento. Mas mesmo assim, descobertas interessantes têm 
ocorrido, como as cavernas quartzíticas e feições pseudocársticas associadas. Pode-
se ainda apontar como ponto positivo o estado de conservação relativamente bom de 
grande parte do patrimônio local, como as grandes cavernas calcárias do Morro da 
Pedreira. 

Adiante, portanto, tem-se a descrição das cavernas levantadas pela equipe de campo 
e as considerações acerca do manejo para a gestão das UCs. Certamente, essa 
primeira contribuição deverá ser ampliada na medida das novas descobertas e 
direcionamento de uso proposta pela gestão do PARNA Cipó e APA Morro da 
Pedreira. A região da Serra do Cipó passa a integrar uma das áreas de maior 
interesse para estudos e novas expedições do CECAV, uma vez que as “pequenas 
cavidades” do Morro da Pedreira parecem ter obliterado o surpreendente patrimônio ali 
subjacente. 
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Objetivos 

O presente levantamento visou subsidiar o manejo e zoneamento do PARNA e APA 
no contexto do planejamento em curso, além de aumentar o conhecimento sobre o 
patrimônio espeleológico da região. Para isso foi feita a identificação das cavidades e 
demais feições de destaque, sua descrição e caracterização quanto a usos possíveis, 
riscos, impactos e interação com o ambiente externo são utilizadas como meio. 

Como objetivos secundários, o trabalho visou o reconhecimento desta área, ainda 
pouco investigada, com vistas a identificar potencialidades para exploração científica, 
recreativa (aventura) ou de lazer (turística). Além disso, cada caverna terá sua 
descrição inserida no Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas – CANIE, 
aumentando assim a possibilidade de comparações futuras. Em alguns casos ocorrerá 
também a aferição da base de dados do CECAV, verificando a validação das 
coordenadas geográficas de algumas cavernas e a avaliação da necessidade ou não 
de novas incursões com estes exclusivos objetivos. 

 

Métodos 

Para o presente levantamento espeleológico adotou-se uma série de medidas 
metodológicas para se realizar o trabalho com certa representatividade e que cujo 
resultado fosse o mais funcional possível. As áreas do PARNA e APA são bastante 
extensas e ao mesmo tempo a equipe de campo dispunha de poucos dias para 
realizar o levantamento: os trabalhos de campo ocorreram em duas etapas, a primeira 
no período de 20 a 24 de Agosto de 2007 e a segunda entre 11 a 14 Setembro de 
2007, compreendendo no total 9 dias, quando se vistoriou mais de 25 feições cársticas 
e espeleológicas. São muitas as referências a cavernas, alcançando pontos extremos 
entre si, nos mais variados ambientes. Dessa forma optou-se por uma seleção de 
prioridades que considerasse os seguintes aspectos (sem ordem hierárquica): 

- Fragilidade quanto à facilidade no acesso a estas áreas; 

- Variabilidade de ambientes e formações geológicas; 

- Referências à importância científica ou estética; 

- Representatividade espacial nas áreas do PARNA e APA; 

Com base nessas prioridades, definiram-se três províncias predominantes: Bocaina, 
Morro da Pedreira e Quartzíticas. A primeira, Bocaina, está predominantemente no 
interior do PARNA e agrega principalmente os aspectos de fragilidade quanto ao 
acesso e representatividade espacial. Já o Morro da Pedreira, na APA, destaca-se 
também pela facilidade de acesso e à referência quanto à importância científica e 
estética, possuindo cavernas bastante significativas quanto ao tamanho 
(desenvolvimento, grandes salões etc.) e depósitos espeleotemáticos. Incluiu-se nesta 
província a Caverna Mata Capim, na região da Lapinha, num ponto mais distante da 
APA e assim compondo também o aspecto representatividade espacial. Por último 
têm-se as Quartzíticas, referentes às cavernas encontradas no PARNA nessas 
formações geológicas, obedecendo ao aspecto de variabilidade de ambientes e 
importância científica. Outras áreas deixaram de ser prospectadas pela falta de tempo, 
como os calcários que afloram de forma isolada em diversos pontos na borda do 
Espinhaço. Esses calcários, entretanto, possuem similaridade com os aqui 
representados (Bocaina e Morro da Pedreira) e não foram considerados tão 
pressionados por atividades antrópicas, principalmente o turismo. As regiões 
quartzíticas mais isoladas do PARNA ou as áreas que integram o lado leste do 
espinhaço igualmente não puderam ser prospectadas. 

A etapa de campo foi previamente planejada, quando se objetivou aferir os dados de 
fontes indiretas, como os cadastros da Redespeleo (Codex) e o da Sociedade 
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Brasileira de Espeleologia (SBE), ambos aglutinados na base do CECAV. Entretanto, 
poucos pontos dos selecionados correlacionavam-se com os pontos inspecionados, 
talvez devido a distorções tecnológicas entre a época dos primeiros mapeamentos e a 
atual. Essa diferença em certos casos pôde ser sanada com o auxílio de guias locais 
que conheciam os nomes das cavernas1. Entretanto, sobretudo na região do Morro da 
Pedreira, certas cavernas que foram levantadas não puderam ser assim identificadas 
e relacionadas a inventários anteriores. 

Conforme o estabelecido como diretriz metodológica pelo Relatório do Grupo de 
Trabalho Cavernas Turísticas – GTCavTur/2006 (Portaria Conjunta IBAMA/SPU nº 
001/05, de 29/08/2005) cabe às unidades de conservação federais, no âmbito do 
Plano de Manejo, o levantamento espeleológico básico, conforme proposto no “escopo 
mínimo de abordagem” do Roteiro Metodológico de Planejamento do IBAMA (2002). 
Neste escopo mínimo estão previstos o levantamento, descrição e localização das 
cavidades, bem como propostas incipientes de manejo e a indicação de uso. O 
aprofundamento depende do uso proposto para cada caverna, caso haja interesse de 
abertura para o uso público. Neste caso, deve haver então um detalhamento nos 
moldes do Plano de Manejo Espeleológico, conforme termo de referencia específico. 
Neste presente levantamento, portanto, tomou-se como norte esta primeira etapa 
metodológica, o levantamento básico, que indicará possíveis potencialidades de usos. 

Como instrumento de coleta de dados, a equipe utilizou-se de fichas de campo 
produzidas especialmente para o presente levantamento. Estas fichas diferem 
daquelas criadas para a alimentação do CANIE (Cadastro Nacional de Informações 
Espeleológicas) por serem mais descritivas e aplicadas ao objetivo proposto, ou seja, 
a caracterização e manejo das cavernas no âmbito do Plano de Manejo das unidades 
de conservação. Assim mesmo, todas as informações colhidas serão facilmente 
transpostas para o CANIE. 

As fichas privilegiam os aspectos básicos, como identificação, localização e descrição 
das cavernas (geo, bioespeleologia etc.), e também os aspectos aplicados ao objetivo 
do trabalho, como as fragilidades, tipos de usos propostos, riscos para os visitantes, 
entre outros. Tais informações são utilizadas aqui como base do levantamento e 
discussões, presentes, sobretudo na seção 3.2.7.2, “Contexto e descrição 
espeleológica”. A opção de descrever cada caverna vistoriada foi tomada com o 
objetivo de se registrar o estado das mesmas na atualidade e propiciar possíveis 
comparações em trabalhos futuros, como nas revisões do Plano de Manejo ou dos 
estudos aprofundados sobre o patrimônio espeleológico das UC`s. 

Quanto à bioespeleologia, não foi realizado um levantamento detalhado da fauna, pois 
isso demandaria um período bem maior de tempo e metodologia específica para este 
fim, envolvendo inclusive coleta de organismos. Procurou-se apenas caracterizar as 
cavidades quanto à incidência de luz e aporte de matéria orgânica, principais fatores 
que influenciam na colonização do ambiente cavernícola. As referências sobre as 
espécies encontradas são baseadas apenas em observações “in loco” e no 
conhecimento da equipe sobre a fauna hipógea. 

 

Localização da área 

O Parque Nacional da Serra do Cipó localiza-se a cerca de 100 km a nordeste de Belo 
Horizonte, na porção sudoeste da Serra do Espinhaço, abrangendo partes dos 
municípios de Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar e Itambé do Mato 
Dentro. O principal acesso é feito pela rodovia MG-010, passando pela cidade de 

                                                
1 Especial agradecimento aos guias que gentilmente se dispuseram nos acompanhar em campo: Beto 
Cipoeiro e César Augusto Correa, brigadista do PARNA Serra do Cipó. 
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Lagoa Santa. Segue-se pelo asfalto até o km 94 desta rodovia, onde se inicia uma 
estrada de terra (em frente ao Hotel Veraneio) na qual percorre-se aproximadamente 4 
km até chegar à sede do Parque, localizada no limite oeste do mesmo, próximo ao 
distrito de Serra do Cipó (antigo Cardeal Mota), município de Santana do Riacho. 

O Parque encontra-se envolto em toda a sua extensão pela APA Morro da Pedreira 
(Figura 3.2.37), criada com a finalidade de preservar o Morro da Pedreira, além de 
garantir a proteção do PARNA Serra do Cipó. Esta APA possui área de cerca de 
100.000 ha (excluindo-se a área do Parque) e abrange os municípios de Santana do 
Riacho, Conceição do Mato Dentro, Itambé do Mato Dentro, Morro do Pilar, 
Jaboticatubas, Itabira, Nova União e Taquaraçu de Minas. 

A equipe concentrou suas atividades de prospecção e caracterização de cavernas na 
região do Parque conhecida como Bocaina e no Morro da Pedreira, ambos 
constituídos por rochas calcárias pertencentes ao Grupo Bambuí. Foram também 
prospectadas cavernas formadas em quartzitos do Supergrupo Espinhaço, na região 
do vale do Capão dos Palmitos e nas proximidades do trevo de Morro do Pilar, além 
de uma gruta calcária no vilarejo de Lapinha da Serra (município de Santana do 
Riacho). Numa etapa posterior, vistoriou-se a região do Salitreiro, no alto da serra, 
onde também se encontrou uma caverna quartzítica. 

O mapa de localização das cavernas apresentado (Figura 3.2.37) traz também a 
potencialidade para ocorrência de novas cavidades, conforme os aspectos litológicos. 
Para cada província espeleológica definida foi elaborado um mapa mais detalhado, 
incluindo uma tabela com a localização de cada caverna, o que pode ser visto na 
seção “Contexto e descrição espeleológica” (3.2.7.2). 
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Figura 3.2.37: Localização da APA, PARNA, Cavernas e Províncias estabelecidas. 
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3.2.7.2. Contexto e descrição espeleológica 

Adiante segue as descrições de cada uma das províncias identificadas. Entretanto, 
uma breve revisão sobre a espeleologia e seus principais processos se faz necessária. 

Dentre os vários tipos de ecossistemas existentes em nosso planeta, as cavernas 
talvez sejam um dos mais distintos. Também conhecidas como cavidades naturais 
subterrâneas, as cavernas, ou meio hipógeo, são formadas principalmente pela 
dissolução lenta e contínua de certos tipos de rochas (Gilbert et al., 1994). Tal 
processo ocorre com maior facilidade em relevos cársticos. Estes são constituídos 
normalmente de maciços de rochas carbonáticas que fazem parte de um complexo 
geológico dinâmico, de drenagem subterrânea e moldado pela ação da água (Gines & 
Gines, 1992). O fator principal na modelagem do relevo cárstico, ou mesmo no 
pseudocárstico, é portanto a dissolução, que normalmente ataca as rochas 
constituídas de minerais básicos solúveis (calcita, dolomita etc.), susceptíveis ao 
ataque das águas (levemente) ácidas (Ferreira, 2002). Entretanto, devido às 
circunstâncias climáticas e ambientais, o processo de dissolução pode ocorrer também 
com minerais ditos mais resistentes à lixiviação, como por exemplo nas sílicas 
(quartzitos, arenitos etc.). Daí surge formas similares às que ocorrem nos relevos 
caracteristicamente cársticos (calcários), então chamadas ainda por alguns autores de 
pseudo-cársticas. 

O ambiente cavernícola apresenta características marcantes tais como a ausência 
permanente de luz (exceto nas entradas das cavernas e suas proximidades), umidade 
relativa do ar elevada e baixa variação de temperatura (Polson e White, 1969). Devido 
à impossibilidade do desenvolvimento de organismos fotossintetizantes, principais 
produtores dos ecossistemas convencionais, a totalidade dos recursos alimentares na 
maioria das cavernas deve vir do ambiente externo, ou meio epígeo (Culver, 1982). 
Esses recursos podem ser transportados para o meio hipógeo pelo vento, pela água, 
ou por animais que entram e saem das cavernas com certa regularidade. Entretanto, 
na maioria das vezes tais processos não acumulam grandes quantidades de matéria 
orgânica, fazendo com que o ambiente cavernícola tenha geralmente uma escassez 
alimentar quando comparado a ecossistemas externos (Trajano, 1996). 

Apesar destas características, diversos organismos são encontrados em cavernas, e 
dependendo de seu grau de especialização podem ser agrupados em três categorias 
(Holsinger & Culver, 1988, modificado do sistema Schinner-Racovitza): 1) 
Troglóxenos: são animais que vivem em cavernas mas que precisam freqüentar 
regularmente o meio externo para completar o seu ciclo de vida. 2) Troglófilos: são 
organismos que podem completar inteiramente seu ciclo de vida tanto nas cavernas 
como fora delas. 3) Troglóbios: são organismos restritos ao ambiente cavernícola. Ao 
contrário dos troglóxenos e troglófilos, para que uma espécie seja considerada 
troglóbia não podem haver registros de sua ocorrência fora do meio subterrâneo. 
Grande parte dos troglóbios possui especializações de estruturas, fisiologia e 
comportamento que melhor lhes permitiram adaptar-se ao meio hipógeo. 
Despigmentação da epiderme, maior desenvolvimento de estruturas sensoriais e 
regressão dos olhos são algumas delas. 

O estudo da biologia de cavernas pode ser um importante modelo para uma melhor 
compreensão de certos tipos de processos ecológicos e evolutivos devido a certas 
características do meio hipógeo, tais como: o relativo isolamento do meio epígeo; 
menor número de espécies se comparados a ambientes externos; espaço 
relativamente fechado e bem determinado; além de pressões seletivas bem definidas 
como ausência permanente de luz e escassez alimentar (Culver,1982). 
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I Bocaina 

A região da Bocaina situa-se no interior do PARNA (Figura 3.2.38), em seu limite 
Oeste e é facilmente acessada, por estar bastante próxima ao distrito da Serra do Cipó 
(antiga Cardeal Mota). A via principal de acesso é através da rua do Engenho (“rua da 
padaria”) que também dá acesso a alguns atrativos muito procurados, como as 
Cachoeiras do Gavião e das Andorinhas. Pelo motivo de ser caminho para estas 
cachoeiras, identificou-se a área como potencialmente frágil, tanto pelo acesso 
facilitado como pelo fluxo constante de pessoas nas épocas de temporada e feriados. 
Como os afloramentos que ocorrem ali são belos e diferentes se comparados aos 
quartzíticos, o local pode atrair curiosos e turistas que queiram explorar suas cavernas 
regularmente. Além disso, esta área apresenta potencial para a adequação da portaria 
principal do PARNA, o que além de concentrar o fluxo de turistas e veículos, implicará 
em construção de infraestruturas de receptivo, como estacionamento, centro de 
visitantes etc. 

Essa região caracteriza-se pelo afloramento isolado de alguns mogotes de mármores 
muito próximos aos quartzitos. São blocos com aspecto ruiniforme atravessados por 
vales onde a drenagem atuou com mais incisão. Devido a isso, certos trechos ficaram 
bastante escavados, por vezes até mesmo junto às paredes destes blocos, formando 
belas lapas. Verificam-se ainda os sedimentos do Grupo Espinhaço acima destes 
mármores, especialmente quando se busca as partes mais altas dos vales descritos. A 
vegetação sobre as formações calcárias é típica, apresentando sempre o aspecto de 
mata seca, com cactos e bromélias. Já nas áreas que circundam estes afloramentos, 
observa-se espécies do cerrado e exóticas, por conta de atividades agropecuárias. De 
forma geral, este setor apresenta-se em regeneração por conta de antigas queimadas 
e usos antrópicos. 

Cabe lembrar que as estruturas encontradas na região da Bocaina são intimamente 
relacionadas àquelas encontradas no Morro da Pedreira. São afloramentos isolados 
que ocorrem por toda a borda da Serra do Espinhaço, conforme já descrito neste 
trabalho. Neste caso, individualizou-se a área por esta encontrar-se 
predominantemente no interior do Parque, sendo que alguns afloramentos estendem-
se até o Rio Cipó. Além disso, o manejo dessa área deverá ser diferente do aplicado 
na APA. 

Adiante, seguem as descrições específicas para cada caverna, nas quais consta o 
acesso exato, os aspectos geo e bioespeleológicos, vestígios arqueo e 
paleontológicos, os riscos inerentes a cada local, os impactos, as ameaças ou 
fragilidades em relação ao entorno e os potenciais de uso. Os nomes dados às 
cavernas foram criados pela equipe, que não contou com o apoio de guia para este 
local. Não foi possível descobrir se existem nomes tradicionais para as feições. 



 78 

 
Figura 3.2.38: Província da Bocaina e tabela com as coordenadas das cavernas encontradas. 
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- Gruta Bocaina I (20/08/07) 

Coordenadas: S 19º 20' 30,8''; W 43º 36' 11,5'' (erro de +12m). 

A primeira caverna vistoriada da expedição localiza-se num dos maciços mais 
próximos da estrada da Bocaina, que é visível por quem passa pelo local. A caverna 
situa-se margeando o maciço, escondida numa reentrância do tipo fenda. 

Esta cavidade possui dois níveis, sendo o primeiro (superior) formado por uma fratura 
sub-vertical de aproximadamente 5m de largura (Figura 3.2.39A). O acesso ao 
segundo nível (inferior) é feito por um abismo de cerca de 10m de desnível que 
desemboca em um conduto de aproximadamente 20m de desenvolvimento linear 
(horizontal). Possui poucos espeleotemas, que são principalmente escorrimentos e 
estalactites, predominando os depósitos de blocos aos depósitos químicos. 

Na gruta foram observadas aranhas do gênero Loxosceles, mariposas da família 
Noctuidae, percevejos do gênero Zelurus e diversas manchas de guano antigas de 
morcegos da espécie Desmodus rotundus. Foi também encontrado um exemplar desta 
espécie morto. 

A cavidade constitui um abrigo em potencial, porém não foram encontrados vestígios 
arqueológicos ou paleontológicos na mesma. 

Quanto aos aspectos de fragilidade, o que sobressai é que a gruta encontra-se 
inserida em um maciço de mármore bastante deformado, com muitos abatimentos de 
grandes blocos, sugerindo possível desenvolvimento para o colapso. Isso pode indicar 
também que a caverna fazia parte de um sistema mais complexo que fora destruído 
naturalmente. A vegetação próxima à estrada encontra-se bastante alterada e em 
regeneração, estando mais preservada no maciço propriamente dito, onde é do tipo 
rupestre, seca. O local é de fácil acesso e apresenta riscos de incêndio. Como 
evidência de usos e impactos, foram encontradas varas de bambu levadas para dentro 
da caverna, provavelmente para auxiliar na descida ao pequeno abismo. Alguns 
espeleotemas quebrados foram observados, mas não há evidências seguras de sua 
relação com causas antrópicas ou naturais. 

Sobre os riscos, deve-se destacar a presença de uma colméia de abelhas próximo à 
entrada e também blocos muito instáveis dentro e fora da caverna. Juntamente com a 
declividade, estes constituem os principais fatores de risco para o visitante ou 
pesquisador. 

Devido às características descritas, considera-se que a cavidade possui potencial 
apenas para uso científico, recomendando-se sua proteção. Essa potencialidade nem 
tanto se faz pela sua singularidade, visto que não há nenhum fator de destaque na 
caverna, mas sim para uma análise conjuntural da Bocaina, podendo conter fatores 
correlacionáveis tanto em relação aos sedimentos, quanto à fauna cavernícola. 

 

- Gruta Bocaina II (21/08/07) 

Coordenadas: S 19º 20' 29,5''; W 43º 36' 11,1'' (erro de +13m). 

A caverna localiza-se próxima à Bocaina I, também margeando o maciço, logo mais 
acima. Nesta área ocorrem lapas junto à base do maciço, provavelmente devido ao 
escoamento das águas no vale que encontraram a rocha como anteparo (Figura 
3.2.39B). Num determinado ponto do paredão, observa-se a entrada caverna 
desenvolvendo-se num forte desnível negativo em direção ao maciço (Figura 3.2.39C). 
Daí desenvolve-se de forma linear em torno de 25m. O mármore apresenta-se 
igualmente bastante deformado, e no piso há sedimentos terrígenos e orgânicos 
(folhas, gravetos). Este acúmulo deve-se ao desnível da entrada, que forma um “input” 
para o maciço. Possui diversos espeleotemas, tais como cortinas serrilhadas, 
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microtravertinos e escorrimentos, mas também não apresentam uma abundância ou 
singularidade destacada. 

 

 
Figura 3.2.39: A) o ponto mais profundo da Gruta Bocaina I, com o característico desenvolvimento 
vertical; B) as lapas que ocorrem na região da Bocaina; C) o forte desnível até à Gruta Bocaina II. Fotos: 
Equipe CECAV. 

 

Quanto aos aspectos biológicos, foram encontradas bolotas de regurgitação de coruja, 
algumas manchas de guano (pequenas e antigas), aranhas do gênero Loxosceles, 
mariposas da família Noctuidae e grilos do gênero Endecous. A cavidade possui baixo 
potencial arqueológico e paleontológico, não tendo sido encontrados vestígios neste 
sentido. 

Como impactos e indícios de utilização, observou-se apenas alguns espeleotemas 
quebrados. Certamente a gruta não oferece nenhum aspecto especial que atraia 
outros visitantes que não os ocasionais. Os riscos observados a estes visitantes são 
os relacionados aos blocos instáveis junto à entrada, desnível acentuado, piso 
escorregadio (sobretudo na chuva) e teto baixo em alguns pontos. Da mesma forma 
que a Bocaina I, recomenda-se apenas a proteção ou utilização científica desta 
cavidade, não tendo sido identificado nenhum potencial de uso alternativo. 

 

- Abrigo Bocaina I (21/08/07) 

Coordenadas: S 19º 20' 32,0''; W 43º 36' 09,9'' (erro: +17m). 

Trata-se de um abrigo simples, pouco desenvolvido, com cerca de 10m de largura. 
Possui algum potencial arqueológico, sem outra característica relevante. Desenvolve-
se com teto baixo, plano horizontal (Figura 3.2.40A). 

 

- Abrigo Bocaina II (21/08/07) 

Coordenadas: S 19º 20' 32,8'': W 43º 36' 11,0'' (erro: + 18m) 

Abrigo com desenvolvimento um pouco maior que o anterior, aproximadamente 15m 
(Figura 3.2.40B). Muitos blocos abatidos, teto baixo, presença de espeleotemas como 
cortinas e coralóides. Localiza-se muito próximo ao Abrigo Bocaina I, um pouco mais 
abaixo na vertente. 

 

A B 

C 



 81

 
Figura 3.2.40: A) Abrigo Bocaina I; B) Abrigo Bocaina II. Fotos: Equipe CECAV. 

 

- Gruta Bocaina III (23/08/07) 

Coordenadas: S 19º 20' 06,3''; W 43º 36' 08,1'' (erro +13m) 

Esta caverna encontra-se no maciço mais distante da estrada, onde havia uma antiga 
extração de mármores ornamentais. Situa-se no fim de um vale seco, especialmente 
inativo nesta época do ano. Funciona como um sumidouro deste vale e possui um 
tamanho restrito (1,20m de altura por 1,20m de largura aproximadamente). Junto à 
entrada observa-se cascalho e a partir daí, adentrando a caverna, o pavimento passa 
a ser argiloso e encontrava-se úmido mesmo nessa época seca (Figura 3.2.41 A e B). 
A caverna prossegue de forma linear e com proporções diminutas (1m de altura por 1 
m de largura). Num ponto mais adiante, a partir do qual não se prospectou mais, 
encontrou-se água empoçada que aparentava sifonar o conduto. É certamente a 
conexão da Gruta Bocaina V, que funcionaria como a ressurgência deste sumidouro. 
Não há espeleotemas, e a morfologia freática sugere plena atividade de 
desenvolvimento da caverna. Verificou-se grande acúmulo de matéria orgânica 
(folhiço) e presença de aranha de gênero não identificado (Figura 3.2.41 B e C). Não 
foram encontrados vestígios arqueológicos ou paleontológicos. 

 

 
Figura 3.2.41: A) sumidouro, na Gruta Bocaina III; B) interior restrito da mesma gruta, com bastante 
serrapilheira; C) pequena aranha observada nesta caverna. Fotos: Equipe CECAV. 
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O entorno, na região do vale a montante, é composto por vegetação semialterada, 
com ocorrência de pastagens e coqueirais. As águas desembocam no sumidouro, 
portanto requer-se um cuidado maior com a área a montante (recuperação da 
vegetação nativa). Nenhum tipo de uso ou impacto foi observado dentro da caverna. 

Para eventuais prospecções à cavidade, ressalta-se a dificuldade de deslocamento 
devido ao teto baixo (necessidade de rastejamento) e possível inundação na época de 
chuvas devido ao conduto estreito. A ocorrência de folhiço e umidade em abundância 
predispõe o local para esconderijo de aranhas e outros animais peçonhentos. 

A cavidade possui potencialidade para uso científico e recomenda-se sua proteção, 
bem como da área a montante. 

 

- Gruta Bocaina IV (23/08/07) 

Coordenadas: S 19º 20' 04,9''; W 43º 36' 07,2'' (erro: +19m) 

Esta gruta localiza-se muito próxima à Bocaina III, mas está mais acima no maciço, 
bastando que se margeie a base da rocha vertente acima. Possui cerca de 30m de 
desenvolvimento linear, 11m de largura e 2m de altura. Aproveita o acamamento em 
direção ao maciço, inclinando-se para a parte inferior. Aparenta estagnação e existem 
alguns blocos de tamanho considerável despencados do teto. No piso, há uma represa 
de travertino já estagnada. Logo na entrada da gruta, há escorrimentos e uma coluna 
(Figura 3.2.42 A e B). 

A cavidade não apresenta zona afótica, predominando a penumbra. Não há manchas 
de guano, nem qualquer outro aporte de matéria orgânica. Porém, foram encontrados 
aranhas do gênero Loxosceles, percevejos do gênero Zelurus e mariposas da família 
Tineidae. 

Junto à caverna, algumas árvores tornam o ambiente resguardado. Contudo, mais 
adiante se observa pasto e vegetação alterada. Há também algumas trilhas pouco 
utilizadas, criadas principalmente pelo gado. Dentro da caverna, foram observadas 
pichações e resquícios de fogueira. 

Alguns blocos instáveis e teto um pouco baixo podem apresentar risco ao visitante. 
Recomenda-se apenas a proteção da cavidade, não tendo sido identificada nenhuma 
potencialidade de uso senão para estudos. 

 

 
Figura 3.2.42: Aqui se verifica o aspecto da Gruta Bocaina IV, com seu teto baixo (A) e presença de uma 
larga coluna junto à entrada (B). Fotos: Equipe CECAV. 

A 

B 



 83

- Gruta Bocaina V (11/09/07) 

Coordenadas: S 19º 20' 04,6''; W 43º 36' 11,7'' (erro: +12m) 

A Gruta Bocaina V é a maior de toda a região da Bocaina e também a mais conhecida, 
com muitas referências sobre sua existência entre os moradores da região. Localiza-
se no mesmo maciço das Grutas Bocaina III e IV, bastante próxima à propriedade do 
Sr. Orvile e da antiga lavra de mármores ornamentais. Situa-se na divisa do PARNA 
com a APA, sendo que a maior parte da gruta encontra-se inserida dentro dos limites 
do parque. O trecho a montante da gruta está todo preservado, inclusive sua possível 
ligação, aqui descrita ainda como outra caverna, a Bocaina III2. 

Trata-se de uma caverna labiríntica, que possui estrutura deformada e tem sua 
entrada principal na ressurgência de um ribeirão intermitente que se encontrava seco. 
Existem algumas entradas laterais à principal, e seu salão inicial encontra-se bastante 
arejado. Se o sumidouro (Bocaina III) apresenta-se de forma tubular e bastante 
reduzido, a boca principal possui cerca de 30m de largura, 6m de altura e 40m de 
desenvolvimento. O calcário intercala-se com quartzo em forma de veios e, em alguns 
pontos, aparenta fazer contato com areia fina. O fluxo d’água esculpiu volumosas 
galerias em forma de túnel, escavando na própria rocha, e carregou grande 
quantidade de sedimentos terrígenos, principalmente cascalho (Figura 3.2.43A). O 
pavimento da caverna é formado por cascalho, sedimentos finos e blocos. Está claro 
que as condições que levaram ao seu surgimento eram bastante distintas das atuais, 
pois o volume do fluxo de água deve ter sido bem maior. 

Na maior parte da caverna não há espeleotemas. Os depósitos químicos são 
concentrados em certos pontos, especialmente nos mais elevados e senis (Figura 
3.2.43B). Foram observadas colunas, travertinos, microtravertinos, cortina serrilhada, 
escorrimentos, coralóides, e pequenas estalactites. 

 

 
Figura 3.2.43: A) Gruta da Bocaina V, onde verifica-se o leito seco do curso d’água que certamente 
atinge esta caverna oriundo da Gruta Boaina III. Nota-se o grande acúmulo de cascalho no leito. B) o 
aspecto senil num dos pontos mais altos da mesma caverna. Fotos: Equipe CECAV. 

 

A entrada ampla faz com que a gruta tenha uma grande zona eufótica. Ao longo do 
leito do curso d’água intermitente existem grandes acúmulos de matéria orgânica que 
                                                
2 Na vistoria não foi possível conectar as cavidades, mas o direcionamento e posição de ambas as 
cavernas, a existência de um leito seco que nas chuvas certamente se ativa, e as condições 
geomorfológicas locais indicam com bastante segurança serem a mesma caverna. 
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podem servir como alimento para invertebrados detritívoros. Ao longo da gruta existem 
alguns depósitos já antigos de guano de morcego, além de uma pequena mancha 
recém-depositada. Apesar disso, não foi encontrada fauna abundante, provavelmente 
devido à seca. Foram observados grilos da família Phalangopsidae, mariposas da 
família Noctuidae, aranhas do gênero Loxosceles, percevejos do gênero Zelurus, 
traças e mosquitos flebotomíneos. Foram também encontrados morcegos e rastros de 
pequenos mamíferos. Nenhum vestígio arqueológico ou paleontológico foi identificado, 
porém existe potencial neste sentido. 

O entorno da cavidade ainda é utilizado para atividades agropastoris (havia gado nas 
proximidades), tendo sido encontrados vestígios de gado inclusive na boca da 
caverna, provavelmente usada como refúgio do sol e calor. O córrego (seco), após 
ressurgir da gruta, passa por uma área onde foi vista uma carcaça de animal em 
putrefação. Como já mencionado, há uma antiga mineração de mármore num dos 
lados do maciço (desativada), bastante próxima à entrada da caverna (Figura 
3.2.44A). Por isso (a existência de vias de produção), seu acesso é bem facilitado o 
que pode representar uma maior fragilidade. 

Quanto aos indícios de usos antrópicos, foram observadas pegadas, vestígios de 
fogueira, restos de tochas e paredes riscadas em certos lugares específicos. Havia 
também alguns espeleotemas quebrados (em locais restritos). Os principais riscos 
observados em relação à visitação foram os blocos soltos, alguns poucos trechos com 
teto baixo (possível inundação) e presença de mosquitos flebotomíneos (risco de 
leishmaniose). Além disso, há a possibilidade de piso escorregadio em época de 
chuvas. 

Com tudo isso a caverna possui grande potencial para estudos científicos, visitação 
turística, e exploração com finalidade de aventura. Conta ainda com a facilidade de 
acesso através das vias que ligavam à antiga lavra. Essa relação entre a preservação 
desta bela caverna e a atividade econômica pode ser bastante ilustrativa nos casos de 
visitas pedagógicas. 

 

 
Figura 3.2.44: A) a antiga lavra de mármore ornamental nas proximidades da Gruta da Bocaina V; B) o 
Abismo do Celso, bem estreito mas bastante profundo; C) mata seca que recobre os afloramento junto ao 
Abismo do Celso. Fotos: Equipe CECAV. 

 

- Abismo da Barriguda ou do Celso (14/09/07) 

Coordenadas: S 19º 20' 34,1''; W 43º 37' 05,7'' (erro: + 12 metros) 

Essa feição está localizada muito próxima da margem direita do Rio Cipó, junto ao 
Morro do Cruzeiro. Seu acesso se dá pela estrada do Cruzeiro (casa da Angelina), 
descendo o morro em direção ao Rio Cipó. 

A B C 



 85

Neste local existem mármores cobertos por uma mata seca que esconde o 
afloramento no qual se insere um abismo de proporções significativas para a Serra do 
Cipó. Este abismo encontra-se inserido em uma fenda totalmente vertical, sendo que 
em seu interior há patamares escalonados em 10 a 20m, e que somados 
provavelmente alcançam mais de 40m de profundidade (Figura 3.2.44B). Existe a 
possibilidade de interligação com outras cavidades situadas entre as camadas, o que 
não pôde ser observado. No trecho que foi possível inspecionar há teto apenas em um 
dos condutos, de difícil transposição. Existem poucos espeleotemas, em sua maioria 
tufos e coralóides. Foram encontrados grilos, mariposas e um urubu morto. Segundo 
relatos, um sabiá costuma fazer ninho ali. 

O abismo situa-se em local preservado, com mata seca e muitos cactos da espécie 
Cereus calcirupicola, que é endêmica de Minas Gerais; uma barriguda é referência 
para o local onde se insere o abismo (Figura 3.2.44C). Encontra-se muito próximo ao 
leito do rio, onde existem fazendas. Entre o rio e o afloramento há uma vila e, a uma 
distância de aproximadamente 500m existe um loteamento. Na entrada do abismo há 
uma colméia de abelhas africanas. Foram observados indícios de cortes com facão 
nos cactos. 

O risco de acidentes é alto (quedas), havendo blocos soltos que podem cair sobre as 
pessoas durante a descida do abismo. Abelhas na entrada e muitos espinhos no 
caminho também representam risco potencial. Recomenda-se a utilização do abismo 
apenas para uso científico (devido ao seu desenvolvimento) ou exploratório/ aventura. 

 

II Morro da Pedreira 

O Morro da Pedreira está situado na APA, próximo aos limites do PARNA, e é 
facilmente acessado, praticamente por todos os lados. A via principal é através da 
estrada que liga a Santana do Riacho, de onde partem algumas trilhas. Como o Morro 
da Pedreira é dividido em quatro grupos, existem acessos mais fáceis para cada um 
deles (mapa 03). Por exemplo, o Grupo 4 fica mais distante e o acesso mais fácil com 
o veículo ocorre nas proximidades da antiga ponte da Usina. Para o Grupo 1, o acesso 
é junto à Pousada da Pedreira, e os Grupos 2 e 3 por trilha, partindo da estrada de 
terra para Santana. 

O Morro da Pedreira é um local bastante procurado por escaladores, considerado um 
dos locais mais propícios à prática do esporte. Além disso, a região é freqüentada de 
forma menos intensa por turistas, grupos de escola, entre outros. O entorno desta área 
tem sofrido pressão através de loteamentos e urbanização. Portanto, estes fatores 
motivaram não apenas a sua individualização neste estudo, como também um esforço 
maior de amostragem. Por outro lado, a quantidade de cavernas conhecidas e 
potenciais é grande, o que impôs a seleção apenas das mais significativas para efeito 
deste levantamento, conforme seus objetivos. 

O ambiente do Morro da Pedreira assemelha-se muito ao da Bocaina. Contudo, é bem 
mais desenvolvido e extenso. Observam-se os maciços individualizados na paisagem, 
diferindo da Bocaina cujos mármores apresentam-se contíguos aos sedimentos do 
Espinhaço. Sua feição indica uma transição de muralhas cársticas para morrotes 
isolados, como verrugas. É composto por morros altos, com um lapiezamento 
incipiente no topo, onde observa-se também pequenos cones isolados. Há indícios de 
níveis distintos de espeleogênese, dado por cavernas em posições distintas no perfil 
do maciço. Também são separados por vales encaixados e pouco desenvolvidos, 
confinados entre rocha. 

A vegetação sobre os afloramentos é a característica mata seca, como na Bocaina. 
Nos vales entre os blocos rochosos a mata se desenvolve melhor, permanecendo 
verde mesmo na seca. Contudo, também se observa espécies exóticas, sobressaindo-
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se goiabeiras, que dão o nome ao vale de acesso ao Grupo 3. Nas adjacências do 
Morro da Pedreira o que prevalece são os campos de pastagem e algumas pequenas 
lavouras. De uma forma geral, a área permanece ainda como um ecótono entre 
Bambuí e o Supergrupo Espinhaço, aumentando a importância de sua preservação. 

A expedição aos calcários da APA estendeu-se até ao distrito da Lapinha (Caverna do 
Mata Capim), e também verificou a Gruta do Salitre, localizada num dos afloramentos 
calcários menos pronunciados que ocorre já mais distantes do Morro da Pedreira, 
margem direita do Rio Parauninha. Estas cavernas foram agregadas à província Morro 
da Pedreira principalmente devido ao fato de localizarem-se no mesmo tipo de 
ambiente, reproduzido ao longo das bordas do Espinhaço, com rochas calcárias 
isoladas condicionando os aspectos fisionômicos no local. A área onde está inserida a 
Gruta do Mata Capim difere um pouco das demais devido ao mármore não se 
encontrar isolado e sim em contato direto com o quartzito, sendo cortado pelo alto Rio 
Mata Capim. 
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Figura 3.2.45: Mapa da Província do Morro da Pedreira e tabela com as coordenadas das cavernas encontradas. 



 88

Grupo 1 

- Abrigo I do Grupo 1 (11/09/07) 

Coordenadas: S 19º 18' 44,9''; W 43º 36' 36,6'' (erro: +10 metros) 

Este abrigo está situado muito próximo às pedreiras do Grupo 1, aos fundos da 
Pousada da Pedreira. Possui uma abertura junto à base do maciço, de formato 
elipsoidal e apresenta desenvolvimento retilíneo, porém é obstruído por sedimentos no 
pavimento (Figura 3.2.46A). Aparenta prosseguir, porém a passagem é bastante difícil, 
com grande afunilamento. Foram encontradas mariposas (Noctuidae) e uma bolota de 
regurgitação de coruja. Na entrada havia algumas plantas (principalmente pteridófitas). 
Havia muito lixo e entulho acumulado na entrada, e foram observados indícios de 
detonação de mineração, ou impactos por vibrações, e orifícios de perfuratriz (Figura 
3.2.46 A e B). O seu estado de conservação é, portanto, bastante deplorável, usada 
como bota-fora. Por conta disso, oferece aos visitantes, riscos de cortes nos restos de 
ferragens, cacos de vidro etc. Apresenta muitos blocos e fragmentos instáveis de 
entulho, além de ser um potencial abrigo para animais peçonhentos. Trata-se de um 
ótimo exemplo de descaso com feições espeleológicas, servindo com isso de (mal) 
exemplo para possíveis visitas pedagógicas (educação ambiental). 

 

 
Figura 3.2.46: A) Abrigo I do Grupo 1, com sua boca em elipse; A e B) observa-se o descaso com a 
feição, utilizada como bota fora. Fotos: Equipe CECAV. 

 

- Gruta do Grupo 1 (11/09/07) 

Coordenadas: S 19º 18' 36,0''; W 43º 36' 41,2'' (erro: +20m). 

A Gruta do Grupo 1 está localizada num ponto mais elevado do maciço, dentro de uma 
reentrância, após algumas áreas lavradas com muitos blocos e pilhas de cascalho. 
Essa reentrância se deve a juntas estruturais que favoreceram o desenvolvimento da 
gruta. Sua entrada está bastante destruída pela mineração, o que indica que a mesma 
era ainda maior. Entretanto, o trecho preservado desenvolve-se para além de um 
grande depósito sustentado por um piso estalagmítico, chegando a um salão de 
proporções consideráveis e bastante alto, com mais de 8m (Figura 3.2.47A). Quanto 
aos depósitos químicos, pode-se observar travertinos, microtravertinos, escorrimentos, 
coralóides, couves-flores, cortinas e ninho de pérolas de formato irregular, o que 
causou certa surpresa (Figura 3.2.47B). No trecho mais profundo da caverna, e até na 
entrada, observam-se sedimentos trazidos da parte superior do maciço. Estes 
recobriram o piso até a saída, formando um depósito lamoso sob forma de gretas de 
ressecamento. No trecho mais profundo, onde o grande salão de seção triangular se 
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situa, verificou-se marcas de lama na parede desde o teto até o chão, demonstrando o 
grande aporte de água e sedimentos nos períodos chuvosos. No teto deste ponto 
parece haver uma clarabóia, entretanto observa-se luz apenas de forma indireta. 

Nas porções mais afastadas da entrada não foi observado acúmulo de matéria 
orgânica. Foram encontrados poucos invertebrados, dentre os quais: grilos da família 
Phalangopsidae (na porção mais profunda do grande salão), aranhas da família 
Ctenidae (provavelmente gênero Ctenus) e aranhas da família Pholcidae 
(provavelmente gênero Mesabolivar), mosquitos do grupo dos flebotomíneos (próximo 
à entrada). Foi encontrado também um morcego de espécie não identificada. 

O entorno da gruta, como dito, está degradado devido à pedreira junto à base do 
paredão. Além disso, um pouco mais distante observa-se áreas de pasto. A parte 
superior do maciço encontra-se aparentemente preservada, porém os ruídos 
rovenientes da rodovia próxima (MG 010) são constantes. No interior observaram-se 
alguns espeleotemas quebrados (poucos), pisoteios em espeleotemas e restos de 
atividades minerárias (próximo à entrada). 

Os principais riscos ao visitante identificados foram: a presença de blocos soltos na 
entrada; um lance vertical, pequeno, porém difícil de transpor devido ao solo friável; e 
a presença de mosquitos do grupo dos flebotomíneos. 

Por conta dessas circunstâncias, a equipe sugere apenas uso científico para esta 
cavidade, recomendando sua proteção. 

 

 
Figura 3.2.47: A) O maior salão da Gruta do Grupo 1, com piso de argila vinda da parte superior; B) piso 
estalagmitico e demais depósitos químicos na mesma cavidade; C) Abrigo II do Grupo 1, bastante restrito. 
Fotos: Equipe CECAV. 

 

- Abrigo II do Grupo 1 (11/09/07) 

Coordenadas: S 19º 18' 35,4''; W 43º 36' 40,5'' (erro: +15m). 

Num ponto um pouco mais acima da área em que a Gruta do Grupo 1 se encontra, 
localizou-se um pequeno abrigo, de desenvolvimento restrito (Figura 3.2.47C). Há 
blocos abatidos e sedimentos terrígenos que sifonam no pavimento, obstruindo sua 
continuidade. Foram encontradas pichações. De forma geral é apenas uma das muitas 
feições que comumente são encontradas nestas áreas, não representando maiores 
potencialidades de usos. 
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Grupo 2 

- Gruta do Grupo 2 (22/08/07) 

Coordenadas: S 19º 18' 31,5''; W 43º 36' 53,9'' (erro: +12m). 

Ponto de amarração: 40º de azimute, 20m de distância. 

Partindo-se da estrada que leva a Santana do Riacho, utiliza-se a trilha para o Grupo 
3, a partir da qual a equipe tomou outra trilha vicinal à direita, rumo ao Grupo 2. 
Prospectou-se de forma não direcionada, visto não ter sido possível contar com um 
guia. Neste local, existem lapas junto aos maciços e um emaranhado de lianas e 
espinhos, demonstrando o pouco uso do local. 

A caverna situa-se entre o maciço e uma dolina. Possui cerca de 30m de 
desenvolvimento linear e deposição química abundante (níveis de piso calcítico, 
escorrimentos, microtravertinos, colunas, cortinas). Desenvolve-se de forma retilínea, 
aproveitando a junta da rocha que foi escavada, possuindo cerca de 10m de altura. Há 
grande quantidade de cascalho (quartzo) cimentado no piso calcítico e em um conduto 
lateral perpendicular encontra-se um sifão. Apesar do Morro da Pedreira não estar 
conectado diretamente aos sedimentos do Espinhaço, estes podem ser visualizados 
nas cavernas, junto a deposições químicas, fossilizados de forma a preservar a 
história geológica e evolutiva da área (Figura 3.2.48A). 

Em relação aos aspectos biológicos, foi verificado pouco aporte de matéria orgânica 
dentro da cavidade, e foram encontradas apenas aranhas do gênero Loxosceles e 
mariposas da família Noctuidae. A caverna aparenta não possuir grande potencial 
arqueológico e paleontológico. 

O entorno imediato da cavidade é composto por mata seca preservada, mas nos 
arredores do morro existem pastagens. O local é de acesso relativamente difícil, não 
havendo trilha identificada para o seu ponto específico. 

O único impacto observado foram marcas de pisoteios em espeleotemas, de forma 
restrita, o que indica que apesar da dificuldade de acesso, já contou com alguns 
visitantes (Figura 3.2.48B). 

Para entrar na caverna, é necessário um pequeno lance de escalada, ou então 
rastejamento, representando aí algumas das dificuldades e riscos. Na entrada e no 
interior da cavidade também existem alguns blocos instáveis. Recomenda-se a 
utilização da gruta apenas para fins exploratórios e científicos. 

 

 
Figura 3.2.48: A) sedimentos terrígenos (espinhaço) cimentados junto à placa estalagmítica, na Gruta do 
Grupo 2; B) marcas de pisoteio em espeleotemas, na mesma caverna; C) maciços do Grupo 2, onde mais 
cavernas podem ocorrer nos pontos mais altos. Fotos: Equipe CECAV. 
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- Abrigo I do Grupo 2 (22/08/07) 

coordenadas: S 19º 18' 35,8''; W 43º 36' 51,8'' (erro: +14m) 

- Abrigo II do Grupo 2 (22/08/07) 

coordenadas: S 19º 18' 32,2''; W 43º 36' 53,6'' (erro: +13m) 

São pequenos abrigos sobre rocha, de desenvolvimento exíguo, encontrados no 
caminhamento da equipe junto aos paredões do Grupo 2, quando se prospectava 
cavernas de maiores projeções. 

Não foram observadas feições de significância ou indícios referentes à 
arqueo/paleontologia. Nesta região, devido às caracaterísticas estruturais da rocha, a 
potencialidade maior de cavernamentos ocorre nos trechos mais elevados do maciço 
(Figura 3.2.48C). Aparentemente são poucos os freqüentadores do local, não tendo 
sido observadas vias de escalada na área. 

 

Grupo 3 

- Gruta I do Grupo 3 (22/08/07) 

Coordenadas: S 19º 18' 21,2''; W 43º 36' 55,0'' (ponto estimado). 

O Grupo 3 é acessado facilmente através de uma trilha que parte da estrada que vai 
para Santana do Riacho. Essa trilha bifurca em determinado ponto para o Grupo 2 à 
direita. Mantendo-se na via pela esquerda, enfim chega-se ao Vale das Goiabeiras, já 
no Grupo 3. A Gruta I do Grupo 3 está localizada num dos pontos de maior interesse 
dos escaladores, e fica ao lado da Gruta da Ligação. Este ponto é chamado pelos 
escaladoresde “Sala da Justiça”, visto ser um local de concentração de vias de 
escalada. 

A caverna possui uma boca bastante ampla, em forma de triângulo, que vai 
estreitando-se à medida que se penetra na cavidade (Figura 3.2.49A). A distância da 
entrada ao final da gruta é de cerca de 25m aproximadamente. Há alguns blocos 
abatidos junto à entrada, as paredes são bastante ornamentadas com diversos 
espeleotemas, principalmente escorrimentos na parede direita, além de colunas, 
coralóides, couvesflores e estalactites. Há um conduto superior que aproveita a junta 
vertical, mas que aparentemente não se desenvolve muito. 

A zona de penumbra ocorre em praticamente toda a caverna, existindo zona afótica 
apenas na parte mais profunda. Na zona de penumbra foi encontrada uma população 
relativamente grande de dípteros morfologicamente semelhantes a drosofilídeos, 
porém diferindo destes na coloração (dorso esverdeado, abdome e asas negros). 
Verificou-se também a presença de aranhas do gênero Loxosceles e percevejos do 
gênero Zelurus. Não foi encontrado nenhum acúmulo de matéria orgânica de origem 
animal ou vegetal. Também não foi identificado potencial arqueológico ou 
paleontológico. 

No entorno imediato (junto à entrada) as paredes se desenvolvem com numa espécie 
de “canyon”, onde havia um grupo de pessoas praticando escalada (Figura 3.2.49B). 
Antes desta área de escalada (“Sala de Justiça”), tem-se uma mata que bordeja o 
maciço, por onde passa a trilha. As fragilidades e ameaças à cavidade estão 
relacionadas à prática de escalada, que implica em barulho (distúrbio para a fauna), 
acampamento, fogueiras etc. Foram observados vestígios de fogueira e 
acampamento, espeleotemas quebrados e pisoteio. Na parte junto à área de escalada 
e vias verificou-se a ausência de vegetação. 

Sobre os riscos identificados nessa caverna, destaca-se a presença de blocos soltos. 
Já sobre sua potencialidade de uso, considera-se que a caverna propriamente dita 
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deve ser protegida, ao menos em seu interior. Visto a potencialidade do seu entorno 
para a prática de escalada e a pouca representatividade ou fragilidade da caverna 
(ausência de fauna rara), a equipe considerou pouco impactante a atividade em 
relação a esta feição específica. Entretanto, certas regras devem ser estabelecidas, 
como, por exemplo, restrições à prática de acampamentos, fogueiras etc. 

 

 
Figura 3.2.49: A) Gruta I do Grupo 3, com sua secção triangular; B) a chamada “Sala de Justiça”, onde 
concentram-se os escaladores, junto ás cavernas; C) entrada da Gruta da Ligação, sendo que ao lado 
mais direito da foto, situa-se a “Sala de Justiça”. Fotos: Equipe CECAV. 

 

- Gruta da Ligação (22/08/07) 

Coordenadas: 

Entrada oposta: S 19º 18' 23,8''; W 43º 36' 54,4'' (erro: +14m). 

Entrada principal: S 19º 18' 20,9; W 43º 36' 54,1'' (ponto estimado) 

A Gruta da Ligação se encontra bem ao lado da Gruta I do Grupo 3. Situa-se também 
no mesmo “canyon” que serve de praça de escalada (“Sala de Justiça”). O seu nome 
se deve ao fato de ser utilizada como ligação entre dois pontos de escalada, o primeiro 
chamado aqui de entrada principal (“Sala de Justiça”) e o segundo entrada oposta 
(Figura 3.2.49C). 

Trata-se de uma caverna sob a forma de fenda vertical que se estende por mais de 50 
metros, formando um conduto praticamente retilíneo, em rocha sã. Como dito, liga um 
lado do maciço ao outro, possuindo duas entradas entre as quais foi detectado um 
grande fluxo de ar. Em certos pontos o teto é alto (cerca de 20m) e em alguns locais 
encontram-se paleopisos, no teto e pavimento. Possui poucos espeleotemas, mas 
destacam-se algumas colunas onde se observa belos escorrimentos, próximo à 
entrada oposta. Neste trecho verifica-se também a existência de um piso inferior, 
coberto pela placa estalagmítica do pavimento. Neste piso inferior foram encontrados 
noctuídeos e aranhas do gênero Plato. Não observou-se o acúmulo de matéria 
orgânica no interior da cavidade. Também não foram identificados vestígios 
arqueológicos ou paleontológicos. 

Os aspectos do entorno da cavidade são essencialmente os mesmos descritos para a 
Gruta I do Grupo 3. Na Gruta Ligação também se destaca a prática de escalada no 
entorno imediato como principal ameaça. Os impactos observados também foram 
similares àqueles identificados na Gruta I do Grupo 3, porém na Gruta Ligação existem 
ainda menos espeleotemas. Entretanto, esta caverna é intensamente utilizada pelos 
escaladores como via de acesso ao lado oposto do maciço. Neste outro lado também 
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existem muitas vias de escalada, algumas delas particularmente próximas à boca da 
caverna (Figura 3.2.50A). Com essa utilização acentuada, impactos no piso ficaram 
patentes, sobretudo na placa estalagmitica que separa o pavimento principal do 
inferior. Aparentemente esse espeleotema cedeu com o uso e provocou o aumento do 
buraco no piso principal (Figura 3.2.50B). 

Com isso, para os não-escaladores, o trecho ficou um tanto difícil para a transposição, 
tendo sido adaptada uma pinguela sobre esta falha no piso. O desnível desta “ponte” 
ao chão é de cerca de 2m, e isso representa o principal risco nesta caverna. 

Devido às características descritas, quais sejam, a ausência de espeleotemas em 
abundância ou significativos, um fluxo intenso de ar em toda a cavidade (elimiando a 
poluição térmica), a pouca presença de fauna hipógea, entre outros motivos, a equipe 
considerou a caverna propícia à passagem de pessoas para alcançar os demais 
pontos de escalada da área. Também fica destacada sua potencialidade para uso 
pedagógico, mas apenas se solucionado o problema de segurança quanto ao pequeno 
abismo no piso, talvez com a adaptação de uma passarela mais firme e segura. De 
toda forma, deve-se atentar para a utilização consciente e pouco impactante, 
estabelecendo-se regras e cuidados. 

 

 
Figura 3.2.50: A) entrada oposta da Gruta da Ligação, com uma via de escalada justo na sua boca; B) 
falha no piso da Gruta da Ligação, de transposição difícil para visitantes não habituados a este tipo de 
ambiente; C) aspecto do Abrigo I do Grupo 3, bastante ornamentado. Fotos: Equipe CECAV. 

 

- Abrigo I do Grupo 3 (23/08/07) 

Coordenadas S 19º 18' 18,1''; W 43º 36' 58,0'' (erro: +17m) 

Abrigo localizado junto a um dos muitos paredões utilizados para escalada, com 
algumas vias instaladas. Suas dimensões são bastante exíguas, mas possui muitos 
espeleotemas (escorrimentos, entre outros). Desenvolve-se a partir da base em 
direção à porção superior do maciço, aparentemente não passando de 5m (Figura 
3.2.50C). 

 

- Abrigo II do Grupo 3 (23/08/07) 

Coordenadas: S 19º 18' 19,7''; W 43º 36' 52,3'' (erro: +10m) 

Este abrigo localiza-se junto à trilha principal do Grupo Três, e tem um aspecto amplo, 
com cerca de 10m de largura por 8m de comprimento e aproximadamente 5m de 
altura. Foram encontrados vestígios de escalada (grampos), pixações, resquícios de 
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fogueira e fezes animais e humanas. Aparentemente é usado para acampamento 
(Figura 3.2.51A). Devido às suas características, é possível algum vestígio 
arqueológico. 

 

- Gruta II do Grupo 3 (23/08/07) 

Coordenadas: S 19º 18' 19,6''; W 43º 36' 51,1'' (erro: +12m). 

Esta caverna está localizada bem próxima da trilha principal do Vale das Goiabeiras e 
por isso é de fácil acesso. Apresenta duas entradas, e a mais próxima da trilha 
encontra-se numa reentrância no maciço, com uma rampa de acesso bastante 
inclinada (Figura 3.2.51B). Possui um grande salão principal de cerca de 30m de 
comprimento por 10m de largura, 4m de altura e com alguns condutos laterais 
menores. Um destes desenvolve-se na parte inferior junto a um caos de blocos que 
provavelmente se formou do desabamento da parte superior, onde há a entrada 
oposta (Figura 3.2.51C). Os abundantes depósitos químicos e de blocos indicam que a 
caverna encontra-se numa fase extremamente senil. Dentre os espeleotemas, 
destacam-se duas estalagmites de mais de 2m de altura e escorrimentos por todas as 
paredes (Figura 3.2.52A e B). 

 

 
Figura 3.2.51: A) Abrigo II do Grupo 3, com marcas de fogueira e acampamento; B) acesso principal da 
Gruta II do Grupo 3, com forte inclinação; C) saída oposta da mesma gruta, com grande acúmulo de 
blocos. Fotos: Equipe CECAV. 

 

A caverna fica bem próxima ao topo do maciço. A zona de penumbra predomina no 
salão e as entradas são diretamente iluminadas, restando zonas afóticas somente nos 
condutos laterais. Foram observadas manchas de guano em lugares isolados. Na 
entrada principal foi encontrado guano de morcego carnívoro; nos outros pontos, trata-
se de guano de hematófagos. Em um dos condutos laterais há uma clarabóia e, 
devido a esta, há um grande aporte de folhiço. Foram encontradas aranhas do gênero 
Loxosceles, percevejos do gênero Zelurus, mariposas da famílias Noctuidae, 
morcegos (apenas nos condutos laterais) e mosquitos do grupo dos flebotomíneos. 
Não foram identificados vestígios arqueológicos ou paleontológicos. 

O entorno imediato da cavidade encontra-se preservado, com vegetação típica, porém 
nas adjacências ocorrem espécies vegetais exóticas. A trilha para o grupo 3 passa a 
cerca de 20m da entrada da caverna, como já dito, e isso representa uma fragilidade, 
pois muitos escaladores acabam visitando a gruta. Foram observadas  algumas 
pichações em certos lugares, diversas marcas de fogueira no centro da caverna e 
outros indícios de acampamento, além de alguns espeleotemas quebrados. 

Para os eventuais visitantes, o maior risco refere-se aos blocos soltos e, além disso, 
na época de chuvas o piso pode tornar-se escorregadio.  
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A caverna possui potencial científico, de aventura (exploração) e recomenda-se sua 
proteção, devido principalmente ao aspecto sensível de seu ambiente (espeleotemas 
ainda preservados, muitos blocos soltos etc.). 

 

- Gruta III do Grupo 3 (23/08/07) 

Coordenadas: S 19º 18' 16,6''; W 43º 36' 53,3'' (erro: +15m) 

Da trilha principal do Vale das Goiabeiras partem outras trilhas menores, usadas para 
acessar os blocos de mármore que confinam o vale. Nestes blocos sempre 
encontram-se vias de escalada, assim como ao lado da presente gruta. 

A caverna encontra-se encaixada em uma intersecção de fendas na rocha, sempre 
com teto alto, que vai se afunilando no interior do maciço. Existem duas entradas, uma 
principal e outra junto ao conduto que se intersecta mais ao fundo da cavidade. Possui 
caráter senil, com bastante deposição de espeleotemas, como escorrimentos, canudos 
e coralóides, não se identificando depósitos em formação. Há um acúmulo de blocos 
junto ao fundo da gruta (Figura 3.2.52C). 

 

 
Figura 3.2.52: A e B) aspecto interno da Gruta II do Grupo 3, com salão relativamente amplo e bem 
ornamentado, que no conjunto denota senilidade à caverna; C) entrada da Gruta III do Grupo 3. Fotos: 
Equipe CECAV. 

 

A zona de penumbra é predominante, sendo acentuada em alguns pontos. Foram 
encontrados grilos do gênero Endecous e mariposas da família Tineidae. Não havia 
acúmulo de matéria orgânica. Também não havia vestígios aparentes arqueológicos 
ou paleontológicos. 

No entorno imediato da gruta, o maciço apresenta vegetação preservada, dificultando 
um pouco o acesso e até mesmo a visualização da cavidade. 

Junto à entrada secundária da caverna foram encontrados restos de papel higiênico e, 
no interior da cavidade, havia espeleotemas quebrados. 

Em alguns pontos da gruta o teto é baixo, mas fora isso, nenhum outro risco foi 
identificado. Não se identificou nenhuma potencialidade de uso para a cavidade, 
recomendando-se apenas sua proteção. 

 

Grupo 4 

- Gruta da Viola (12/09/07) 

Coordenadas: 

Entrada principal: S 19º 17' 44,9''; W 43º 37' 00,1'' (erro: +22m). 
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Entrada secundária (clarabóia): S 19º 17' 45,7''; W 43º 37' 00,9'' (erro: +15m). 

O Grupo Quatro é o que está mais isolado e o acesso a esta gruta se dá pela fazenda 
de Seu Raimundo, onde pode ser visto os mármores em um mergulho de camadas 
rente à própria morfologia da encosta. Não há trilha e a caverna situa-se no alto do 
paredão, junto a reentrâncias na rocha (Figura 3.2.53A). 

A Viola possui aspecto senil, destacando-se a abundância de blocos e espeleotemas 
em toda a cavidade, sendo que alguns deles ainda encontram-se ativos em 
determinados pontos (Figura 3.2.53B). A gruta, portanto, é ricamente adornada, 
inclusive com formas raras, encontrando-se nela os seguintes espeleotemas: 
estalactites, estalagmites, cortinas serrilhadas, canudos, coralóides, escorrimentos em 
cascatas, travertinos, jangada, microtravertinos, inúmeros ninhos de pérolas e 
helictites (Figura 3.2.54A). Verificou-se também a presença de sedimentos terrígenos 
no piso, fraturas e desplacamentos nas paredes e, por toda a cavidade, observaram-
se blocos abatidos. Há uma clarabóia na parte superior e, em alguns condutos, 
verifica-se a utilização de fraturas verticais, fazendo com que o teto seja bem alto 
(cerca de 15m de altura). 

 

 
Figura 3.2.53: A) Entrada da Gruta da Viola, ainda bastante preservada; B) salão junto à entrada 
principal, com bastante espeleotemas. Fotos: Equipe CECAV. 

 

A gruta é labiríntica, sem um padrão determinado, possuindo níveis superiores e 
inferiores, além de condutos distintos. A boca principal situa-se junto a dois grandes 
blocos, numa configuração predominantemente vertical (aproximadamente 10m de 
altura por 4m de largura) e o acesso é feito em declive. 

Foi verificado acúmulo de matéria orgânica apenas próximo às entradas da cavidade, 
assim como penas de urubu. A fauna se mostrou pouco abundante. Foram 
observadas mariposas da família Noctuidae, mosquitos do grupo dos flebotomíneos, 
aranhas da família Pholcidae e da família Sicariidae, gênero Loxosceles e grilo da 
família Phalangopsidae. Próximo à entrada principal foi encontrado guano de ave. 
Junto à outra entrada (clarabóia), observou-se grande acúmulo de guano de origem 
indeterminada (podendo ser de quiróptero ou de ave) além de fezes de mamífero não 
identificado. Avistou-se também um morcego de espécie não identificada. 

O entorno da cavidade é formado por mata decídua com corte seletivo, sendo que, na 
porção inferior do terreno há atividade agropecuária. 
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Dentro da gruta os impactos observados foram alguns espeleotemas quebrados, 
porém de forma localizada. Também avistou-se marcas de pisoteio sobre alguns 
espeleotemas, porém de maneira geral, a caverna encontra-se muito bem preservada. 

Quanto aos riscos ao visitante, a entrada apresenta-se em declividade acentuada, com 
folhas e outros elementos escorregadios. Além disso, há blocos soltos no acesso e no 
interior da cavidade. O piso em alguns pontos é friável e existem algumas passagens 
estreitas e pequenos abismos. No caminho de acesso, além de blocos soltos, há 
muitos espinhos. Outro potencial risco para o visitante é a presença de mosquitos do 
grupo dos flebotomíneos vetores da leishmaniose. 

A equipe propõe que a caverna seja utilizada apenas para fins científicos (aspectos 
geológicos e biológicos), exploratórios (eventual e com finalidades científicas) e 
recomenda um maior esforço de proteção para essa importante cavidade, devido aos 
seus raros e frágeis atributos, que se destacaram frente às demais cavernas 
encontradas nas etapas de campo. 

 

- Lapa do Gentio (12/09/07) 

oordenadas: S 19º16'51,5''; W 43º37'54,6'' (erro: +13m). 

A Lapa do Gentio está localizada muito próxima da ponte velha, na região da Usina, 
junto ao rio Parauninha. Está no nível do terraço fluvial deste rio distante deste cerca 
de 30m. 

Possui salões de paredes lavadas, indicando que o fluxo d’água, provavelmente em 
função da migração lateral do rio (Figura 3.2.54B) contribuiu fortemente para sua 
morfologia. Contém pouquíssimos espeleotemas. No piso encontram-se sedimentos 
muito finos. Apresenta pequeno desenvolvimento, mas possui amplos salões e 
diversas entradas (Figura 3.2.54C). Sua fauna é pouco abundante, tendo sido 
encontradas mariposas da família Noctuidae, aranhas do gênero (Loxosceles) e 
morcego (não identificado). Na porção superior da entrada há uma pintura rupestre, 
parcialmente encoberta por uma pixação (Figura 3.2.55A). 

 

 
Figura 3.2.54: A) Ninho de pérolas na Gruta da Viola; B e C) salões amplos e com paredes lisas da Lapa 
do Gentio. Fotos: Equipe CECAV. 

 

A gruta situa-se em um maciço com vegetação relativamente preservada. No entanto, 
existem pastagens muito próximas, em locais freqüentemente utilizados como área de 
acampamento e recreação nos finais de semana. 

Dentro da gruta foram observadas inúmeras pegadas humanas, muitas pixações, 
resquícios de fogueira, além vestígios de rituais religiosos. 
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Nenhum risco significativo ao visitante foi observado e propõe-se que a caverna seja 
utilizada para fins científicos (arqueologia), turísticos (pedagógico) e recomenda-se 
sua proteção devido ao sítio arqueológico. As atividades de visitação devem ser 
orientadas no sentido de se preservar o patrimônio espeleológico e cultural. 

 

 
Figura 3.2.55: A) Pinturas rupestres na Lapa do Gentio; B) salão dos travertinos, na Gruta do Salitre. 
Fotos: Equipe CECAV. 

 

- Gruta do Salitre (12/09/07) 

Coordenadas 

Entrada: S 19º 15' 51,8''; W 43º 38' 33,6'' (erro: +15m) 

Saída: 19º 15' 49,6''; W 43º 38' 35,8'' (erro: +8m) 

A Gruta do Salitre, uma das mais belas das vistoriadas, localiza-se no grupo 4 do 
Morro da Pedreira, na estrada do Melo (antiga estrada para Santana), passando pela 
propriedade do Seu Melo. 

Possui grandes salões com aspecto de túnel, recobertos no pavimento por represas 
de travertinos (Figura 3.2.55B). Segundo relato, algumas delas podem represar água 
durante a estação chuvosa. A gruta desenvolve-se por aproximadamente 100 metros, 
sendo que a entrada principal possui 6m de altura e 8m de largura, aproximadamente. 
A saída oposta dá-se no formato de uma pequena dolina, pela qual solo e vegetação 
adentram a caverna (Figura 3.2.56A). Na entrada principal observa-se teto totalmente 
enegrecido por fuligem (Figura 3.2.56B). Foram observados os seguintes 
espeleotemas: travertinos, escorrimentos, estalactites, algumas cortinas, entre outros, 
predominando os travertinos, que ocorrem em grande quantidade (Figura 3.2.57A). 
Aparentemente há fluxo de água durante a estação chuvosa, que cessa durante a 
estação seca. Segundo relatos, este fluxo vem diminuindo devido a práticas agrícolas 
no entorno. 
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Figura 3.2.56: A) Entrada oposta da Gruta do Salitre, em uma pequena dolina junto ao maciço; B) 
aspecto enegrecido da entrada principal da Gruta do Salitre, provavelmente causada pelas queimadas no 
entorno. Fotos: Equipe CECAV. 

 

A caverna apresenta zona afótica em praticamente toda sua extensão, exceto próximo 
às entradas. Observaram-se manchas de guano de morcego aparentemente antigas, 
dispersas pelos condutos, e uma grande mancha, possivelmente recém depositada, 
próxima à entrada principal. A fauna é relativamente pouco abundante, tendo sido 
observados grilos da família Phalangopsidae, aranhas do gênero Loxosceles, 
percevejos do gênero Zelurus e um diplópodo da família Pseudonanolenidae. 

A entrada principal da gruta situa-se em meio a uma pequena mata seca preservada, 
porém muito próximas a esta existem fazendas. Ao lado da saída, sobre a caverna, o 
local encontra-se preservado e, logo à frente da entrada, existem pastagens e 
culturas, com recente desmatamento. Queimadas realizadas junto à entrada causaram 
impacto nas paredes (acúmulo de fuligem). Além disso, a caverna possui resquícios 
de uma antiga extração de salitre e foram observadas marcas de pisoteio nos 
espeleotemas. 

Como potenciais riscos ao visitante destacam-se a presença de abismo, teto baixo em 
alguns pontos e, durante a época de chuvas, possibilidade do piso tornar-se 
escorregadio. 

A caverna possui potencial para exploração com finalidades científicas e de aventura. 
Recomenda-se sua conservação, evitando-se o fluxo exagerado de visitas. 
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Figura 3.2.57: A) Espeleotemas na Gruta do Salitre, em amplo salão; B) ressurgência do Rio Mata Capim 
na Gruta homônima. Fotos: Equipe CECAV. 

 

- Gruta Mata Capim (13/09/07) 

Coordenadas: S 19º 09'41,8''; W 43º 39' 07,3'' (erro: +10m). 

A Gruta Mata Capim é atravessada pelo Rio Mata Capim, na região mais a montante 
do vale. Fica localizada na Lapinha da Serra, município de Santana do Riacho, na 
trilha do Lageado, seguindo à direita após a quarta porteira, no maciço calcário após o 
rio. 

A entrada da caverna situa-se na porção mais baixa do terreno, onde ressurge o rio 
Mata Capim (Figura 3.2.57B). A gruta desenvolve-se por um túnel de grandes 
dimensões, onde predominam depósitos de blocos, além de cascalheiras e areia 
quartzosa trazidas pelo rio das áreas a montante, mostrando assim serem águas 
alógenas, com grande eficácia na dissolução dos mármores (Figura 3.2.58 A e B). 
Existem espeleotemas nos pontos mais altos, de forma localizada (Figura 3.2.58 C). 
Em certos pontos, o teto supera os 20m de altura, aproveitando as estruturas da rocha 
(juntas, acamamento), que controlam o desenvolvimento da gruta. A equipe percorreu 
cerca de 200m no interior da caverna, e esta prossegue mantendo as características 
descritas.Trata-se da maior caverna encontrada nas expedições. Deve-se ressaltar 
que no interior da gruta também há indícios de contato entre rochas calcárias junto a 
rochas quartzíticas3. 

 

                                                
3 Não foi percorrida toda a gruta por falta de tempo, o que prejudicou essa análise mais aprofundada. A 
equipe não dispunha de martelo e ácido sulfúrico para testes no local. Consultando o Cadastro da 
Redespeleo, (CODEX, http://www.redespeleo.org.br/), a caverna está registrada como sendo em rocha 
calcária. Há a possibilidade de serem veios de quartzo, concentrados naquele ponto. 
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Figura 3.2.58: A e B) Fotos mostrando o desenvolvimento da Gruta Mata Capim, com o túnel formado 
pelo rio e a grande quantidade de sedimentos alógenos e blocos; C) detalhe de espeleotemas em 
formação, localizados em pontos muito específicos da caverna. Fotos: Equipe CECAV. 

 

A cavidade recebe grande aporte de matéria orgânica trazida pela água, com 
acúmulos ao longo do leito do rio. Foram encontrados alguns depósitos de guano 
dispersos ao longo da caverna e colônias de morcegos ainda ativas. Observou-se 
também aranhas das famílias Pholcidae e Ctenidae, opiliões provavelmente da família 
Gonyleptidae, grilos da família Phalangopsidae e flebotomíneos. Também avistou-se 
uma pegada de mamífero, capivara segundo relatos, e alguns peixes (bagres e 
piabas). Há ainda raízes que adentram a gruta e podem servir de alimento à fauna. 

Segundo relatos, na região a montante da gruta não há muita atividade antrópica e, 
quando esta ocorre, trata-se de pastagens. A área como um todo caracteriza-se como 
campos rupestres, não sendo propícia à agricultura, e encontra-se preservada. No 
entanto, ocorrem queimadas ocasionais para renovação das áreas de pasto, o que 
pode causar aumento da erosão e impactos sobre a fauna4. Perto da entrada, foi 
construído um casebre, que o proprietário do local pretende (ou pretendia) utilizar 
como “bilheteria”. Dentro da caverna foram observadas apenas marcas de passagem 
de pessoas em locais restritos e alguns poucos espeleotemas quebrados. 

Muitos blocos caídos, abismos e enchentes (na época chuvosa) constituem riscos 
eminentes ao visitante. Propõe-se que a gruta seja utilizada apenas para fins 
científicos e exploratórios, recomendando-se a sua proteção. Atualmente encontra-se 
preservada, porém deve-se manter um controle mais rígido, inclusive em relação às 
queimadas, visto a área da Lapinha sofrer forte pressão turística e esta caverna ser 
uma das mais importantes encontradas. 

 

III Quartzíticas 

A província das cavernas quartzíticas é na verdade a mais extensa, uma vez que toda 
a área do Espinhaço na região é propícia à formação deste tipo de caverna. 
Entretanto, alguns fatores geomorfológicos aparentam exercer algum controle que 
predispõe certos locais ao surgimento dessas cavernas. De todo modo, tal província 
fica delineada conforme o conhecimento que se tiver sobre a existência destas 
cavernas, que no geral, são bastante similares. A acessibilidade a estas grutas 
normalmente envolve grandes deslocamentos a pé, com ou sem trilhas, à exceção das 
localizadas junto ao trevo do Morro do Pilar, que são próximas à estrada (mapa 04). 

Por localizarem-se nas partes altas do espinhaço e no interior do PARNA, têm em seu 
entorno a predominância dos campos rupestres. Entretanto, estão junto aos vales ou 
                                                
4 Na trilha de acesso à caverna observou-se trechos recém-queimados, que se estenderam até áreas 
próximas à entrada da gruta. 
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dolinas, onde a umidade condiciona o maior desenvolvimento da vegetação, formando 
as matas galerias. Normalmente nas entradas e ressurgências observa-se a mata 
galeria. Porém no trecho de seu desenvolvimento, se forem projetadas em superfície, 
verificar-se-á os campos rupestres. A associação de dolinas está presente em alguns 
pontos, como no caso do trevo do Morro do Pilar e na caverna encontrada na região 
do Salitreiro, próximas ao Travessão (Caverna do Capeba). Na Caverna do Palmito, 
observa-se que sua posição é na parte mais a montante do vale, logo nas suas 
nascentes. A forma do vale e da região onde se localiza essa cavidade, a maior das 
grutas quartzíticas encontradas, sugere também que em seus primórdios havia ali uma 
dolina. 

Daí tem-se alguns fatores que se correlacionam entre as cavernas encontradas, 
mesmo estando tão distantes entre si: localizadas próximas às nascentes dos vales; 
associadas a dolinas ou a anfiteatros bastante encaixados; em plena atividade e 
desenvolvimento. Fatores petrográficos podem ter favorecido o desenvolvimento 
destas cavernas, o que deve ser melhor estudado. Além disso, por localizarem-se em 
trechos acidentados, de grande declividade, o gradiente hidráulico pode ter forçado a 
água a se infiltrar em busca do nível de base, promovendo os processos 
espeleogenéticos, seja por dissolução ou piping5. A presença de espeleotemas em 
algumas delas indica que o fator dissolutivo nas sílicas pode ter papel fundamental, 
determinante, neste processo (Spoladore & Cottas, 2007; Wray, 1997), grande parte 
das vezes abrindo caminho para outros processo erosivos. Karmann (1986), ao 
analisar a caverna arenítica Refúgio do Maruaga (AM) resume bem a questão, 
lembrando que “a dissolução química exerce um papel pequeno na abertura destas 
cavidades, no entanto, é essencial”. 

                                                
5 Piping: processo de erosão subterrânea que pode levar inclusive à formação de dutos. Ocorre, 
sobretudo, quando a drenagem na superfície corta o maciço propiciando o fluxo da água e sedimentos 
livres, em subsuperfície. 
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Figura 3.2.59: Província Quartzíticas e tabela com as coordenadas das cavernas encontradas. 
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- Gruta do Palmito (21/08/07) 

Coordenadas: S 19º 25' 07,0'': W 43º 36' 19,2'' (erro: +13m). 

Esta caverna está localizada nas cabeceiras do vale do Capão dos Palmitos, ao lado 
da trilha que liga à Lagoa Dourada. Nesta área um anfiteatro desemboca na caverna 
que funciona como um sumidouro (Figura 3.2.60 A e B). Um riacho perene drena a 
cavidade e, na época de chuvas, deve haver um grande volume de água na caverna. 
Existem lagos interiores, salões de médio a grande porte (considerando-se que se 
trata de uma caverna em quartzito), espeleotemas restritos a determinados pontos 
(coralóides) e quase nenhum depósito de sedimentos terrígenos, exceto blocos (alta 
energia). Quanto aos espeleotemas, destaca-se a ocorrência dos coralóides, 
provavelmente de sílica, que ocorrem frequentemente nos pontos mais altos ou em 
pequenas reentrâncias na parede (Figura 3.2.61A). Sua localização na caverna 
aparenta ser restringida pelo fluxo de água mais forte nas épocas chuvosas, que 
impediria a deposição dos minerais próximo ao leito. 

 

 
Figura 3.2.60: A) Entrada da Gruta do Palmito; B) o vale que desemboca na Gruta do Palmito. Fotos: 
Equipe CECAV. 

 

A caverna possui alto potencial bioespeleológico devido à enorme colônia de 
morcegos frugívoros encontrada em seu interior (mais de 150 indivíduos) e os 
respectivos depósitos de guano, apesar do curso de água constantemente “lavar” as 
áreas junto ao leito (Figura 3.2.61B). Foram também encontradas aranhas do gênero 
Plato, heterópteros, coleópteros aquáticos e mariposas. 
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Figura 3.2.61: A) Coralóides de sílica (provavelmente) na Gruta do Palmito; B) colônia expressiva de 
morcegos na Gruta do Palmito. Fotos: Equipe CECAV. 

 

O entorno da cavidade encontra-se bem preservado, mas existe uma trilha ao lado 
que aparentemente é utilizada com certa freqüência. Entretanto, nenhum uso ou 
impacto foi observado na caverna. 

Os principais riscos ao visitante são blocos instáveis, declive escorregadio, prováveis 
enxurradas na estação chuvosa, guano com cheiro forte (possível histoplasma) e 
talvez risco de hipotermia (lagos). O acesso ao vale que liga à sua entrada é bastante 
difícil, dado pelo forte desnível, solo friável e escorregadio. 

A caverna possui alto potencial científico, especialmente relacionado à espeleogênese 
e à bioespeleologia (que se mostrou bem diversa). Pode ser utilizada também em 
expedições de aventura/exploração, desde que com poucos visitantes, devidamente 
equipados. A visitação sistemática nesta caverna, mesmo que apenas de 
aventura/exploração, deve ser precedida de estudos mais detalhados acerca do 
manejo. Por enquanto, recomenda-se sua proteção com especial atenção, visto que o 
local é passagem para outra localidade (Lagoa Dourada). 

 

- Gruta do Trevo do Pilar I (24/08/07) 

Coordenadas: S 19º 13' 19,6''; W 43º 29' 43,4'' (erro: +12m). 

A gruta está localizada nas proximidades do trevo do Pilar, junto às cabeceiras de 
drenagem (córrego da Raimundinha). É composta por um túnel único, com duas 
aberturas (sumidouro, ressurgência), onde as águas penetram vindas de um anfiteatro 
e escavam um conduto semifreático com aproximadamente 2m de altura (Figura 
3.2.62A). A exceção fica no sumidouro e na ressurgência, onde ultrapassa 3m (Figura 
3.2.62B). Este conduto possui cerca de 3,5m de largura e desenvolvimento linear de 
cerca de 30m. 
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Figura 3.2.62: A) Aspecto da Gruta do Trevo do Pilar I, similar a um túnel; B) a entrada da mesma 
caverna (sumidouro) com teto mais alto que no restante. Fotos: Equipe CECAV. 

 

A maior parte da caverna apresenta paredes desgastadas pela ação da água, mas 
verifica-se a presença de coralóides. Os espeleotemas desta caverna assemelham-se 
muito aos descritos por Spoladore & Cottas (2007), que analisaram ornamentos em 
cavernas areníticas. Observou-se uma estalactite de aproximadamente 20cm com sua 
respectiva estalagmite, de 50cm, onde microtravertinos especialmente belos se 
formaram (Figura 3.2.63 A e B). Alguns blocos apresentavam-se recobertos por capas 
estalagmíticas. Na estação seca há um pequeno fluxo de água. Porém, durante a 
época de chuvas, a água deve preencher boa parte da galeria. Há bastante 
gotejamento dentro da gruta e, em um ponto específico, verificou-se uma pequena 
surgência associada a um depósito de microtravertinos (Figura 3.2.63C). Esta última 
feição, assim como outros espeleotemas, aparenta ser produto da remobilização de 
óxidos ferrosos, bem como da sílica. Com isso a caverna possui não apenas boa 
quantidade de depósitos químicos, como também diversidade de formas e minerais. 

 

 
Figura 3.2.63: A) Uma estalactite e sua respectiva estalagmite na Gruta do Trevo do Pilar I, 
provavelmente compostos de sílica e óxidos; B) detalhe mostrando a formação de microtravertinos na 
mesma estalagmite; C) um pequeno exudório de água formado por espelotemas provavelmente de óxidos 
ferrosos. Neste ponto observa-se uma pequena rã. Fotos: Equipe CECAV. 

 

A entrada da caverna é repleta de briófitas e pteridófitas. O entorno imediato é 
formado por mata de galeria. Praticamente todo o conduto situa-se em zona de 
penumbra, não existindo zona afótica. Próximo à entrada, observou-se uma agregação 
de opiliões, provavelmente da família Gonyleptidae (Figura 3.2.64A). Mais para o 
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interior, observou-se uma aranha do gênero Enoploctenus (família Ctenidae), 
conhecida como “aranha X”. No córrego, foram encontradas larvas de Anura, bem 
como um indivíduo adulto desta ordem de anfíbios (Figura 3.2.64B). Foram 
observadas também manchas de guano de morcego e um acúmulo de guano de 
andorinhão próximo à ressurgência, onde havia penas destes animais (Figura 
3.2.64C). Também verificou-se uma grande quantidade de fungos nas paredes da 
gruta, especialmente nos coralóides. Em geral não se observou grandes acúmulos de 
matéria orgânica, provavelmente devido às enxurradas durante a estação chuvosa. 

 

 
Figura 3.2.64: A) Colônia de opiliões na Gruta do Trevo do Pilar I; B) depósito de guano (andorinhões) 
junto à entrada oposta da Gruta do Trevo do Pilar I (ressurgência); C) pequena dolina onde se encontra a 
Gruta Trevo do Pilar II. Fotos: Equipe CECAV. 

 

O entorno imediato do sumidouro encontra-se preservado, com uma estreita mata de 
galeria e, logo nas imediações, ocorrem campos rupestres. Apesar da caverna 
localizar-se no alto da Serra do Espinhaço, está bastante próxima da estrada que liga 
ao Morro do Pilar, o que pode facilitar o acesso à cavidade por parte de curiosos ou 
turistas. Os sedimentos do leito do rio indicam terem sido trazidos pelas chuvas da 
área onde está a estrada de terra, o que indica um impacto. Tais sedimentos da 
estrada são compostos principalmente de piçarra laterítica, enquanto os sedimentos 
que naturalmente deveriam ocorrer no canal seriam seixos de quartzo. 

Trechos escorregadios, trechos alagados e um abismo junto à ressurgência foram os 
riscos detectados. A caverna possui potencialidade de uso científico, exploratório e 
igualmente, recomenda-se maior atenção para sua proteção, dado as suas 
fragilidades e importância. 

 

- Gruta Trevo do Pilar II 

Coordenadas: S 19º 13' 22,3''; W 43º 29' 39,9'' (erro: +9m). 

Cavidade menor, situada muito próxima da Gruta Trevo do Pilar I, no interior de uma 
pequena dolina (Figura 3.2.64C). A caverna desenvolve-se com declive acentuado de 
forma semelhante a uma espiral, demonstrando típico caráter de sumidouro. Poucos 
espeleotemas (coralóides e uma cortina serrilhada), muitos sedimentos terrígenos 
trazidos pela água e um amontoado de blocos indicando um provável conduto lateral 
soterrado (Figura 3.2.65 A e B). A caverna possui cerca de 2m de altura, 1,5m de 
largura e desenvolvimento de aproximadamente 10 a 15m. Possui partes iguais de 
penumbra e zona afótica. Foram encontradas duas espécies de opilião da família 
Gonyleptidae, aranhas da família Ctenidae (provavelmente gênero Ctenus) e diversas 
ootecas (Ctenus e outra não identificada) em orifícios nas paredes, próximo à entrada 
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(Figura 3.2.65C). Também foi observada uma espécie de grilo (família Phalangopsidae 
provavelmente).  

No entorno a vegetação é do tipo campo rupestre, mas no interior da dolina se forma 
uma pequena capoeira, similar às matas galeria. A dolina na qual a caverna se insere 
apresenta aspecto afunilado de cerca de 2m de diâmetro. 

Nenhum uso ou impacto foi observado na cavidade. Na estação chuvosa o terreno 
pode tornar-se escorregadio e também há alguns blocos soltos. A caverna possui 
potencial eminentemente científico e por ser uma feição que capta a água do entorno, 
este deve ser protegida. 

 

 
Figura 3.2.65: A) Cortinas serrilhadas, além de coralóides, provavelmente de sílica (Gruta do Trevo do 
Pilar I); B) depósito de blocos e cascalho que aparentemente obstruíram parte da caverna; C) ootecas, e 
outros exemplares da fauna desta caverna. Fotos: Equipe CECAV. 
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- Abrigo do Trevo do Pilar 

Coordenadas: S 19º 13' 22,3''; W 43º 29' 40,1'' (erro: +8m) 

Este abrigo está a dez metros da Gruta Trevo do Pilar II, em outra dolina ainda menor, 
onde se desenvolve uma capoeira. O acesso ao fundo da dolina é complicado pelo 
forte desnível e a necessidade de corda. O abrigo não se desenvolve muito, tratando-
se na verdade de uma pequena captação de água (Figura 3.2.66A). 

 

 
Figura 3.2.66: A) Entrada de um pequeno abrigo localizado ao lado da Gruta do Trevo do Pilar I (Abrigo 
do Trevo do Pilar); B) dolina da Capeba, onde encontrou-se a Caverna da Capeba; C) depósito de blocos 
junto ao curso d’água na Caverna da Capeba. Fotos: Equipe CECAV. 

 

- Caverna da Capeba (29/09/07) 

Coordenadas: 

Dolina (entrada principal): S 19º 17' 10,5''; W 43º 30' 27,3'' (erros não 

coletados). 

Ressurgência: S 19º 17' 04,6''; W 43º 30' 28,3'' (erros não coletados). 

Caverna situada num ponto isolado do PARNA, região do Salitreiro, no interior de uma 
dolina (Figura 3.2.66B). Foram identificadas através do helicóptero duas dolinas nesta 
área, na época dos combates ao incêndio ocorrido em Agosto de 2007. Essas feições 
indicam pela posição próxima e a grande quantidade de blocos abatidos, um evento 
não muito antigo de colapso (tempo geológico). Possui mais de 180m de 
desenvolvimento, conta com alguns salões e trata-se de uma cavidade em plena 
formação, sendo intersectada em um trecho mais baixo por um pequeno córrego que 
surge entre os blocos abatidos (Figura 3.2.66C). Provavelmente sua formação se deu 
pelo trabalho deste curso d´água que abriu espaço para os abatimentos, num sistema 
progradante. Este processo ainda está em evolução, sendo que alguns blocos 
encontravam-se bastante instáveis junto à entrada, ponto do sumidouro da dolina 
(Figura 3.2.67 A e B). Para contextualizar, cabe ressaltar que não foi identificada 
conexão entre as duas dolinas, uma adjacente à outra. O córrego está obstruído pelos 
blocos e suas águas saem pela boca secundária, num ponto oposto da vertente, a 
jusante das duas dolinas. Mas certamente essas feições se conjugam num único 
sistema subterrâneo de drenagem, haja visto o lineamento. 
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Figura 3.2.67: A) Entrada da Caverna da Capeba, no interior da dolina, onde há um solo instável e 
bastante sedimento; B) caos de blocos logo a partir dessa entrada da Capeba. Fotos: Equipe CECAV. 

 

Por estarem num ponto isolado, as dolinas se encontram muito bem preservadas, com 
uma mata desenvolvida, apesar dos campos do entorno terem sofrido com o incêndio. 
Não foram observados impactos ou danos na caverna. Os principais riscos se dão 
pelo difícil acesso em determinados pontos e pela quantidade de blocos instáveis no 
pavimento e teto. Recomenda-se a manutenção deste quadro de preservação, não 
havendo potencialidade para turismo. Deve ser foco de atenção para pesquisas e 
mapeamento. 

 

3.2.7.3. Manejo Proposto 

O esforço de amostragem na região do PARNA e APA se mostrou volumoso, mas 
ainda assim está patente a grande potencialidade e perspectivas de novos achados, 
sobretudo nos pontos mais isolados e, portanto, menos conhecidos da Serra do Cipó. 
De toda a maneira, com vistas aos objetivos propostos, principalmente em relação à 
pressão que certas áreas têm sofrido com as atividades turísticas ou esportivas, o 
presente levantamento obteve subsídios suficientes para propor formas de manejo das 
províncias identificadas, uma vez que o cenário pôde ser delineado com certa clareza. 

Adiante propõe-se as medidas entendidas como necessárias à melhor gestão do 
patrimônio espeleológico em cada província. 

 

I Bocaina 

Como visto, a região da Bocaina apresenta uma peculiaridade no tocante às cavernas 
calcárias, que é o fato da maioria delas estarem no interior do PARNA. Assim, além de 
representar um elemento atrativo a mais à UC, também requer maior atenção quanto 
aos possíveis usos de suas cavernas por turistas ou comunidade. Essa atenção deve 
ser redobrada se considerar que a área é muito próxima do núcleo urbano do distrito 
da Serra do Cipó e passagem obrigatória para atrativos bastante procurados por 
turistas, como as cachoeiras do Gavião e Andorinha. A área ainda sofre com a 
pecuária e tem histórico de atividades minerárias em maciços calcários. 

Das várias feições identificadas, a Gruta Bocaina V é certamente a que deve 
concentrar o maior foco das ações de proteção e manejo. Seu desenvolvimento, 
aspectos da entrada e facilidade de acesso e deslocamento em seu interior a 
predispõe ao uso público. Além disso, é a maior das cavernas daquela província e 
apresenta salões bem amplos e bons fluxos de ar e água (nas chuvas), o que tende a 
amenizar os impactos micro-climáticos por ser uma caverna de alta energia (Gillieson, 
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1996, pág. 228). Entretanto, este uso não deve ser sistemático no momento. O que se 
propõe é o uso eminentemente pedagógico, eventual e acompanhado de perto pela 
gestão do PARNA. O interesse em um uso público sistemático (espeleoturismo) deve 
ser precedido de estudos mais aprofundados. Para o uso aqui proposto neste 
momento, não se deve permitir grandes grupos (no máximo 10 pessoas por vez) nem 
a repetição muito prolongada dessas ações durante o período (semana, mês etc.). 

Deve ser ressaltado que o entorno desta caverna, principalmente o vale a montante 
onde está o sumidouro que leva as águas do vale para o interior do maciço, é uma 
área de grande interface com a cavidade e a manutenção dos processos naturais. 
Portanto, a regeneração deste ambiente deve ser buscada a fim de equilibrar 
possíveis distorções, como, por exemplo, o grande aporte de sedimentos. 

As demais cavernas da região devem ser igualmente protegidas, não devendo ser 
utilizadas para outras atividades que não as exploratórias (mapeamento) ou 
científicas. Destaca-se o Abismo do Celso, de desenvolvimento considerável, que 
deve ser ainda melhor explorado por grupos preparados para vencer seu grande 
desnível. 

 

II Morro da Pedreira 

Como visto, o Morro da Pedreira é dividido em pelo menos quatro grupos diferentes. 
Em função dos aspectos naturais e principalmente do interesse antrópico na área, 
acabam existindo diferenças entre as formas de manejo a serem propostas.  

No Grupo 1 poucas cavidades foram encontradas, sobretudo abrigos. Isso pode 
indicar menor potencialidade na área. Deve ser lembrado que o local já foi bastante 
alterado, principalmente por atividades minerárias, o que inclusive pode ter levado a 
destruição de alguma cavidade. Prova disso é a destruição parcial da principal feição 
encontrada na área (Gruta do Grupo 1). De uma forma geral recomendam-se apenas 
atividades exploratórias, com vistas a aumentar o conhecimento sobre outras 
cavernas. 

O Grupo 2 se assemelha muito ao Grupo 1, pois também não apresenta grande 
destaque se analisadas as poucas feições encontradas. Podem ocorrer outras 
cavernas mais proeminentes nos níveis superiores, alcançados somente por escalada. 
Sendo este o caso, as atividades de escalada esportiva devem ser realizadas com 
maior cuidado e, sobretudo, com menos intensidade nos casos de áreas com 
cavernas mais significativas do ponto de vista biológico (colônias de morcego e outros) 
ou geoespeleológico (depósitos sensíveis). Essa recomendação vale para toda área 
do Morro da Pedreira. 

O local que talvez apresente o maior desafio para o manejo é o Grupo 3. Trata-se de 
um ponto de grande atração para a prática da escalada esportiva e com isso acaba 
sofrendo com o fluxo bastante intenso e regular de escaladores. Ao mesmo tempo 
guarda em seus paredões algumas cavernas significativas, além de muitos abrigos. É 
interessante notar que estas feições aparentam ter instigado os escaladores a realizar 
suas atividades muito próximas às suas entradas. É o caso da maioria das cavernas, 
especialmente, da chamada “Sala de Justiça”, onde duas cavernas praticamente se 
coalescem. Neste ponto foi observada a concentração de vias de escalada, de 
escaladores e obviamente de alguns impactos. Entretanto, realmente trata-se de um 
local propício ao esporte, e ao mesmo tempo, as cavidades encontradas aparentam 
ser bastante resilientes e pouco significativas quanto à fauna e os aspectos 
geoespeleológicos. São poucos os espeleotemas e não se encontrou qualquer um em 
formação (perenes). Também existe um bom fluxo de ar no túnel que liga as duas 
áreas de escalada, usada como acesso pelos freqüentadores (Gruta da Ligação). 
Portanto, não existem impeditivos à prática da escalada, mas deve haver um controle 
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por parte dos gestores quanto à quantidade de pessoas e o exagero de vias e demais 
ações potencialmente danosas. 

De uma forma geral recomenda-se uma política de colaboração mútua entre a gestão 
da APA e os interessados pela área, ou seja, escaladores, associações e guias. Essa 
colaboração deve pautar-se na conscientização dos freqüentadores da área quanto às 
seguintes questões: 

a) não utilização das cavernas e abrigos como área de acampamento; 

b) evitar e reduzir a quantidade de vias fixas de escalada próximas às cavernas; 

c) prezar pelo silêncio e menor concentração de pessoas nestas áreas; 

d) não quebrar espeleotemas, não pichar as paredes, não jogar lixo nas cavernas, não 
fazer fogueiras e não retirar a vegetação das entradas; 

Estas recomendações podem ser sinalizadas no local, juntamente às trilhas. É 
altamente recomendável a instalação de sanitários adequados próximos aos pontos 
mais visados, ou a adoção de outra estratégia que evite a utilização das cavernas 
como latrinas. 

Ressalta-se que além da escalada, a área tem grande potencial pedagógico e pode 
ser também usada para se mostrar os diferentes usos do carste, desde a mineração 
(Grupo 1) até o esporte, ressaltando a riqueza de ambientes, aí se incluindo as 
cavernas e abrigos do Grupo 3. 

Já para o Grupo 4, com suas grandes cavernas situadas em pontos geralmente 
melhor preservados e mais distantes, recomenda-se no momento unicamente sua 
proteção, com o predomínio de atividades exploratórias ou científicas. Algumas 
cavernas visitadas possuíam importantes atributos que lhes conferem grande 
destaque no contexto regional da Serra do Cipó, como o desenvolvimento linear, 
volume de salões, espeleotemas raros, vestígios arqueológicos, entre outros6. Por 
conta disso, haja vista não haver ainda um trabalho específico de manejo dessa área 
com objetivos de uso público, recomenda-se que as atividades de escalada e visitas 
pedagógicas se restrinjam aos demais grupos, principalmente o Grupos 3. Qualquer 
solicitação ou iniciativa de utilização com fins turísticos nas cavernas por parte de 
empreendedores, deve se adequar ao disposto no Relatório do Grupo de Trabalho 
Cavernas Turísticas – GTCavTur/2006, onde está estabelecido que “(...) devem entrar 
com o pedido de licenciamento ambiental junto à SUPES que definirá, juntamente com 
o CECAV, por onde se dará o licenciamento, IBAMA ou Estado.”. Ainda assim, deve-
se avaliar o real interesse e necessidade de abertura de mais cavernas para turismo 
sistemático, visto já existirem outras, bastante utilizadas, em áreas que dão acesso à 
região, como em Lagoa Santa (Gruta da Lapinha). 

Incluí-se nestas recomendações a Gruta Mata Capim, no distrito de Lapinha, que 
apresenta desenvolvimento bastante grande e já vem despertando interesse 
espeleoturístico. Deve-se dedicar especial atenção a esta gruta que se encontra mais 
distante e pode com isso vir a ser utilizada a revelia dos gestores da APA. 

III Quartzíticas 

A área dos quartzitos na Serra do Cipó de forma geral é propícia ao desenvolvimento 
de cavernas e formas pseudo-cársticas, como observado nos pontos descritos pelo 
relatório. A potencialidade é indicada como média na base do CECAV, mas de um 
ponto de vista relativo, se considerar apenas as áreas de rochas siliciclásticas, 
percebe-se que a região do PARNA e APA são bastante favoráveis ao 
                                                
6 Estes atributos que enaltecem ainda mais a importância do Grupo 4, se associados à esportividade e 
vocação ecoturistica dos demais Grupos do Morro da Pedreira, resultam num cenário muito favorável à 
ampliação do PARNA Cipó sobre estas áreas. 
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desenvolvimento destas cavernas, e achados significativos podem ocorrer. Por essa 
questão, fica como maior recomendação o incentivo à exploração e pesquisas nesta 
área, neste tema. Além da riqueza bioespeleológica observada, provavelmente pela 
quantidade de umidade e matéria orgânica, há ainda a questão da gênese e 
desenvolvimento destas feições, a formação de espeleotemas de minerais diversos, 
estes últimos no campo da geoespeleologia. 

Como pouco ainda se conhece sobre estas cavernas na região do PARNA, a proteção 
deve anteceder qualquer tipo de pressão por visitação, mesmo que eventual. Sendo 
assim, as feições próximas ao trevo do Morro do Pilar devem ter um monitoramente 
mais freqüente, bem como a Gruta do Palmito, em menor intensidade. Isso se deve à 
facilidade de acesso. Cabe ressaltar também que os incêndios junto a estas áreas 
podem ser muito danosos, principalmente nos casos de cavernas com entradas e 
saídas dispostas da forma como nas encontradas, ou seja, em pontos opostos do 
conduto, com algum fluxo de ar. Este fluxo pode aumentar nestes episódios, trazer 
fuligem, calor e causar danos irreparáveis. 

Em todas as feições foram encontradas situações potencialmente perigosas para o 
acesso e deslocamento (abismos, trechos escorregadios, blocos pendentes ou 
instáveis). Recomenda-se muito cuidado na exploração destas e outras cavernas 
similares. 

 

IV Demais áreas potenciais 

Devido à necessidade de se adequar a etapa de levantamento do patrimônio 
espeleológico da Serra do Cipó ao exíguo tempo para a sua inserção ao Plano de 
Manejo, alguns pontos de potencial não puderam ser prospectados. Dentre eles se 
destacam os inúmeros afloramentos calcários da APA, sobretudo. São pontos que 
despertam menos interesse turístico, mas podem sofrer com outras atividades 
humanas, como, por exemplo, a busca de novas áreas para loteamentos, mineração, 
ou projetos agropecuários. 

Portanto, nos locais onde afloram os mármores e demais rochas carstificáveis, 
indicadas no mapa de potencialidade do CECAV (mapa 01), deve-se ter maior cuidado 
e atenção quanto a existência de cavernas no local. As novas descobertas relativas às 
cavernas, tanto na região das rochas calcárias como na dos quartzitos, devem ser 
comunicadas ao CECAV, que num contexto de atualização do plano de manejo das 
UCs poderá enriquecer ainda mais o levantamento aqui realizado. Por isso sugerimos 
como recomendação, o incentivo a explorações com objetivos de cadastramento 
destas prováveis cavidades. 

 

V Recomendações gerais7: 

- Uso de equipamentos de proteção individual (EPI: capacete, bota, roupas fechadas, 
luvas); 

- Iluminação adequada (preferencialmente fontes frias); 

- Grupos pequenos; 

- Coletas biológicas em cavernas ou de espeleotemas somente com autorização 
(CECAV); 

                                                
7 Devem ser adotadas em todas as cavernas, para qualquer tipo de uso, desde o exploratório, pedagógico 
até científico. Ressalta-se que visam minimizar a possíveis problemas de segurança ou protocolares. 
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- Visitas pedagógicas ou outras atividades8
 somente com autorizações do chefe do 

PARNA e APA; 

 

3.2.7.4. Conclusão 

Após o levantamento e a descrição das feições, sua compartimentação em províncias 
e por fim as considerações acerca do manejo, pode-se resumir as potencialidades de 
usos e manejo em um quadro síntese9: 

Província/Grupo Usos Potenciais/Manejo 

Bocaina Proteção e pedagógico 

Morro da Pedreira/Grupos 1;2 e 3 Conservação, exploratório e pedagógico 

Morro da Pedreira/Grupo 4 Proteção, exploratório e científico 

Quartzíticas Proteção, exploratório e científico 

Demais áreas Exploratório 

 

De acordo com essa simplificação, observa-se que as áreas da Bocaina, Quartzíticas 
e o Grupo 4 do Morro da Pedreira devem ser tratadas com maior cuidado no contexto 
da proteção, monitoramento, controle. As “demais áreas” e os Grupos 1,2 e 3 devem 
ser geridas com o princípio da conservação destes ambientes. Quanto ao aspecto 
eminentemente científico, destacam-se as Quartzíticas e as do Grupo 4 (Morro da 
Pedreira), que se equivalem em todas as potencialidades destacadas, inclusive maior 
esforço de prospecção e exploração. Aliás, somente a Bocaina não apresenta mais 
tanta necessidade de exploração, visto que a equipe percorreu esta área com bastante 
cuidado, e novos achados, apesar de sempre serem possíveis, dificilmente 
representarão novidades no âmbito do manejo proposto. Por fim, com o potencial 
pedagógico, ficam as áreas da Bocaina, especialmente a Gruta da Bocaina V, e 
também os Grupos 1, 2 e 3 do Morro da Pedreira. 

Apesar de não ter sido feito um levantamento detalhado da fauna cavernícola, a 
impressão da equipe foi de que existem diferenças na composição da comunidade de 
invertebrados, comparando-se as cavernas calcárias e as quartzíticas. Não houve 
estudos científicos para investigar a influência da litologia na composição das 
comunidades de invertebrados cavernícolas na região. Entretanto, a Serra do Cipó se 
mostra ideal para a realização deste tipo de estudo, pois apresenta cavernas calcárias 
e quartzíticas geograficamente muito próximas, o que elimina a variável espacial numa 
comparação. 

Portanto, como demonstrado, a região da Serra do Cipó, aí inclusas a APA Morro da 
Pedreira e o PARNA Serra do Cipó, também se mostra rica não apenas em cachoeiras 
e belas paisagens, mas também quanto ao patrimônio espeleológico. São cavernas 
grandes, pequenas, belas, interessantes, diferentes, comuns. Cavernas a serem 

                                                
8 Prospecção, mapeamento, filmagens, entre outras, especialmente no PARNA. 
9 Deve ficar claro que cada feição possui suas especificidades, que podem ser verificadas junto ás 
descrições realizadas. As províncias foram separadas para facilitar as descrições mas, no entanto, 
possuem diferenças internas que são normais. Por outro lado, existem potencialidades comuns entre 
todas as cavernas, contudo em maior ou menor grau, como no caso da potencialidade para estudos 
científicos. 
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protegidas, exploradas, estudadas, visitadas. Toda uma gama representada nas duas 
UC’s, e isso com apenas uma pequena faixa prospectada neste levantamento. Assim, 
esta definitivamente não se trata de uma conclusão, mas apenas uma introdução. 
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Tabela 3.2.8: Caracterização resumida das grutas da Serra do Cipó – Parque Nacional da Serra do Cipó e APA Morro da Pedreira, conforme CECAV (Ferreira et a., 2007). As 
grutas relacionadas foram selecionadas por estarem dentro do parque nacional e/ou por estarem dentre as mais ameaçadas pela facilidade de visitação na APA Morro da 
Pedreira, necessitando portanto de uma avaliação em relação a fragilidade e possíveis manejos. As grutas foram agrupadas em três províncias espeleológicas (PE) pelos 
autores, a saber: PE do Morro da Pedreira, na APA de mesmo nome, PE da Bocaina, quase integralmente inserida dentro do parque,a abarcando rochas de mesma origem e 
características da província anterior, separadas em função das diferenças de impactos, manejo e localização em relação à vila de Serra do Cipó e ao parque e, por fim, PE 
das quartzíticas, agrupadas pelas características geológicas.  
 
Gruta/ 
Província 

Coordenadas 
geográficas 

Caracterização 
física 

Aspectos 
biológicos 

Potencial 
arqueológico / 
paleontológico 

Espeleotemas 
encontrados 

Atividade / 
passagem de 
água 

Fatores de 
risco 

Degradação/ 
ação antrópica 

Recomendaçõe
s de manejo 

Província espeleológica da Bocaina – Parque Nacional 
da Serra do Cipó (Grupo Bambuí – mármores) 

       

Bocaina I 19º 20’ 30,8”S / 
43º 36’ 11,5” W 

Caverna 
escondida em 
reentrância tipo 
fenda. Com dois 
níveis. Acesso 
ao nível inferior 
feito por abismo 
com 10m de 
desnível – 
conduto de ca. 
20m linear. 
Muitos 
abatimentos de 
blocos, possível 
desenvolvimento 
para colapso. 

Aranhas do 
gênero Loxoscele, 
mariposas 
Noctuidae, 
percevejos 
gênero Zelurus, 
manchas de 
guano antigas de 
desmodus 
rotundusi e 
exemplar morto 
desta espécie. 
Vegetação no 
entorno bastante 
degradada – 
pasto em 
regeneração. 

Sem vestígios, 
apesar de ter 
abrigo propício.  

Não detalhado Devia ser 
sistema mais 
complexo, 
possível colapso 
natural 

Abelhas 
africanas do 
lado externo, 
blocos instáveis 
dentro e fora da 
caverna, forte 
declividade.  

Alguns 
espeleotemas 
quebrados, não 
necessariament
e por ação 
humana. Varas 
de bambu 
dentro da 
caverna, para 
auxiliar descida.  

Recomenda-se 
sua proteção. 
Potencial 
apenas para uso 
científico – nem 
tanto pela 
singularidade, 
mas sim para 
uma análise 
conjuntural da 
Bocaina.  

Bocaina II 19º 20’ 29,5”S / 
43º 36’ 11,1” W 

Desenvolviment
o em forte 
declive negativo 
em direção ao 
maciço. Forma 
linear por ca. 
25m. Material 
orgânico. 

Bolotas de 
regurgitação de 
coruja, manchas 
de guano antigas, 
aranhas gen.  
Loxosceles, 
mariposas 
Noctuidae, grilos 
gen. Endecous.  

Sem vestígios, 
baixo potencial.  

Cortinas 
serrilhadas, 
microtravertinos, 
escorrimentos, 
mas sem 
abundância ou 
diversidade 
destacadas. 

Entrada de 
sedimentos e 
água. 

Blocos instáveis 
junto à entrada, 
desnível 
acentuado, piso 
escorregadio 
(nas chuvas), 
teto baixo. 

Alguns 
espeleotemas 
quebrados – 
não exerce forte 
atração – 
visitantes 
apenas 
ocasionais.  

Proteção e 
pesquisa, sem 
atrativos para 
visitação.  

Bocaina III 19º 20’ 06,3”S / 
43º 36’ 08,1” W 

Próxima de 
antiga extração 
de mármores 
ornamentais. 
Pavimento 
argiloso e úmido 
mesmo na 

Acúmulo de 
matéria orgânica, 
aranha de gênero 
não identificado.  

Sem vestígios, 
baixo potencial. 

Sem 
espeleotemas 

Sumidouro de 
vale seco na 
estação seca. 
Conexão com 
gruta Bocaina V, 
que deve  
funcionar como 

Teto baixo, 
requer 
rastejamento. 
Possível 
inundação em 
época de chuva.  

Sem danos 
aparentes no 
interior. 
Vegetação no 
entorno bastante 
alterada.  

Recuperação da 
vegetação 
nativa a 
montante, uma 
vez que a água 
é drenada para 
dentro desta 
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época seca.  ressurgência 
deste 
sumidouro. 

caverna.  

Bocaina IV 19º 20’ 04,9”S / 
43º 36’ 07,2” W 

Ca. De 30 m de 
desenvolvimento 
linear, 11m de 
largura e 2m de 
altura. Ligeiro 
declive para o 
interior. Blocos 
despencados do 
teto.  

Sem manchas de 
guano ou 
qualquer outro 
aporte de matéria 
orgânica, aranhas 
gen. Loxosceles,  
percevejos gen. 
Zelurus, 
mariposas fam. 
Tineidae.   

Sem vestígios, 
baixo potencial. 

Escorrimentos e 
uma coluna à 
entrada. 
Represa de 
travertino já 
estagnada.  

Aparenta 
estagnação. 

Blocos instáveis, 
teto um pouco 
baixo.  

Entrada da 
caverna 
resguardada por 
vegetação 
arbórea. Mais 
adiante, pasto e 
trilhas de gado.  

Proteção. Não 
se identificou 
nenhum 
potencial que 
não para 
estudos.  

Bocaina V 
Divisa do 
Parque e da 
APA – maior 
parte da gruta 
dentro do 
parque. Mesmo 
maciço de III e 
IV.  

19º 20’ 04,6”S / 
43º 36’ 11,7” W 

A maior de toda 
a região da 
Bocaina e mais 
conhecida, com 
várias 
referências por 
moradores. 
Caverna 
labiríntica, 
estrutura 
deformada, 
entrada na 
ressurgência de 
ribeirão 
intermitente. 
Boca do 
sumidouro 
(nascente na 
Gruta III) com 
30m de largura, 
6m de altura e 
40m de 
desenvolvimento
. 

Grande zona 
eufótica em 
função da entrada 
ampla. Curso 
d´água 
intermitente com 
grandes acúmulos 
de matéria 
orgânica. 
Depósitos antigos 
de guano de 
morcego, e 
mancha recente. 
Fauna pouco 
abundante, talvez 
em função da 
seca. Grilos da 
fam. 
Phalangopsidae, 
mariposas da 
fam. Noctuidae, 
aranhas gen. 
Loxosceles, 
percevejos gen. 
Zelurus, traças e 
mosquitos 
Flebotomídeos.  

Não comentado Calcário 
intercala-se com 
quartzo em 
forma de veios. 
Volumosas 
galerias em 
forma de túnel. 
Maior parte da 
caverna sem 
espeleotemas. 
Depósitos 
químicos são 
elevados e 
senis. Colunas, 
travertinos, 
microtravertinos, 
cortina 
serrilhada, 
escorrimentos, 
coralóides, 
pequenas 
estalactites.  

 Mosquitos 
flebotomídeos – 
risco de 
transmissão de 
Leishmaniose. 
Blocos soltos, 
alguns trechos 
reduzidos com 
teto baixo, e 
risco de 
inundação. Piso 
possivelmente 
escorregadio em 
período de 
chuva. 

Pegadas, 
vestígios de 
fogueiras, restos 
de tochas, 
paredes 
riscadas em 
locais 
específicos. 
Alguns 
espeleotemas 
quebrados.  

Grande 
potencial para 
estudos 
científicos, 
visitação 
turística, 
exploração com 
finalidade de 
aventura. Uso 
público 
facilidade pelas 
vias de acesso à 
antiga lavra de 
mármore 
decorativo. 
Visitas 
pedagógicas 
podem se 
beneficiar da 
preservação no 
entorno da bela 
caverna e da 
atividade 
econômica 
sentes 
desenvolvida ali.  

Abismo da 
Barrigura ou do 
Celso 

19º 20’ 34,1”S / 
43º 37’ 05,7” W 

Feição próx. Ao 
rio Cipó, área 
bastante 
transitada. 
Abismo inserido 

Entrada 
escondida por 
mata seca bem 
desenvolvida, 
com muitos 

Sem vestígios, 
baixo potencial. 

Pouco 
espeleotemas, a 
maioria tufos e 
coralóides.  

 Grande risco de 
queda, além da 
existência de 
blocos soltos 
que podem cair 

 Recomenda-se 
apenas o uso 
científico, para 
prospecção, ou 
exploratório / de 
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em fenda 
vertical. 
Patamares 
escalonados em 
10 a 20 metros 
(soma com mais 
de 40m de 
profundidade). 
Condutos de 
difícil 
transposição.   

cactos da espécie 
Cereus 
calcirupicola, 
endêmica de 
Minas gerais. 
Foram 
encontrados 
grilos, mariposas, 
um urubu morto.  

sobre as 
pessoas durante 
a descida no 
abismo. Colméia 
de abelhas 
africanas na 
entrada.  

aventura.  

Morro da Pedreira – APA Morro da Pedreira - (Grupo 
Bambuí – mármores) 

       

Abrigo 1 do 
Grupo I 
Obs. Não 
eportamos os 
dados sobre os 
abrigos, com 
exceção deste, 
em função da 
degradação que 
merece ser 
destacada.  

19º 18’ 44,9”S / 
43º 36’ 36,6” W 

Próxima às 
pedreiras do 
Grupo I. 
Abertura junto à 
base do maciço. 
Desenvolviment
o retilíneo mas 
obstruído por 
sedimentos no 
pavimento.  

Mariposas fam. 
Noctuidae, 
bolotas de 
regurgitação de 
corujas, plantas 
na entrada 
(pteridófitas).  

Sem vestígios, 
baixo potencial. 

  Risco de corte 
nos restos de 
ferragens, cacos 
de vidro etc. 
Blocos e 
fragmentos 
instáveis de 
entulho, e 
potencial abrigo 
para animais 
peçonhentos.  

Lixo e entulho 
acumulado na 
entrada, indícios 
de detonação de 
mineração ou 
impactos por 
vibrações e 
orifícios de 
perfuratriz. 
Estado de 
conservação 
deplorável – 
usada como 
bota-fora.  

Em atividades 
de  educação 
ambiental, serve 
de exemplo de 
má-destinação 
das cavernas.  

Gruta do Grupo I 19º 18’ 36” S / 
43º 36’ 41,2” W 

Localizada no 
ponto mais 
elevado deste 
maciço, após 
área lavrada 
com muitos 
blocos e pilhas 
de cascalho. 
Entrada 
destruída pela 
mineração. 
Trecho 
preservado 
desenvolve-se 
para além de 
depósito 
sustentado por 
piso 

  Travertinos, 
microtravertinos, 
escorrimentos, 
coralóides, 
couves-flores, 
cortinas e 
ninhos d pérolas 
de formato 
irregular 
(surpreendente).  

Marcas de lama 
na parede 
desde o teto até 
o chão, no 
trecho mais 
profundo, indica 
grande aporte 
de água e 
sedimentos no 
período 
chuvoso.  

Presença de 
blocos soltos na 
entrada, um 
lance vertical a 
ser transposto, 
presença de 
mosquito 
flebotomídeo, 
com risco de 
transmissão de 
Leishmaniose.  

Entrada destruía 
por mineração, 
ruídos 
provenientes da 
MG-010, alguns 
espeleotemas 
quebrados, 
pisoteios em 
espeleotemas, 
restos de 
atividade 
mineraria na 
entrada.  

Recomendação 
de proteção e 
uso científico 
desta cavidade.  
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estalagmítico, 
salão alto (8m). 
Sedimentos 
trazidos da parte 
superior do 
maciço.  Deve 
haver clarabóia. 

Gruta do Grupo 
II 

19º 18’ 31,5” S / 
43º 36’ 3,9” W 

Entre o maciço e 
uma dolina. Ca. 
30m de 
desenvolvimento 
linear, 10 m de 
altura e 
deposição 
química 
abundante. 
Sedimentos do 
SuperGrupo 
espinhaço 
depositados 
conjuntamente.  

Grande 
quantidade de 
lianas e espinhos 
demonstra a 
pouca utilização 
do local nos 
tempos recentes. 
Pouco aporte de 
matéria orgânica 
dentro da 
cavidade, e 
apenas aranhas 
do gen. 
Loxosceles e 
mariposas da 
fam. Noctuidae. 

Sem vestígios, 
baixo potencial. 

Níveis de piso 
calcítico, 
escorrimentos, 
microtravertinos, 
colunas, cortinas 

 Não indicado. Pisoteio em 
espeleotemas, 
de forma 
restrita, 
indicando 
alguma visitação 
apesar da 
dificuldade de 
acesso. 
Aparentemente 
são poucos os 
freqüentadores 
do local, e não 
foram 
observadas vias 
de escalada.  

Recomenda-se 
utilização 
apenas para fins 
exploratórios e 
científicos. 
Nesta região do 
grupo II não 
foram 
observadas 
feições de 
significância ou 
indícios 
referentes à 
arqueo/paleontol
ogia. Devido ás 
características 
estruturais da 
rocha, a 
probabilidade de 
encontrar 
cavernas é 
maior nos 
trechos mais 
elevados do 
maciço. 

Gruta 1 do 
Grupo III 

19º 18’ 31,5” S / 
43º 36’ 3,9” W 

Boca ampla e 
em forma de 
triângulo. Ca. De 
25 m da entrada 
ao final. Blocos 
abatidos junto à 
entrada.  Há 
conduto superior 
que aproveita a 
junta vertical, 
mas que 
aparentemente 
não se 
desenvolve 

Zona de 
penumbra em 
quase toda a 
caverna, onde se 
encontrou 
população 
relativamente 
grande de 
dípteros similares 
a drosofilídeos, 
diferindo na 
coloração. Zona 
afótica na parte 
mais profunda. 

Não foi 
identificado 
potencial. 

Paredes 
bastante 
ornamentadas 
com diversos 
espeleotemas, 
principalmente 
escorrimentos 
na parede 
direita, além de 
colunas, 
coralóides, 
couves-flores, e 
estalactites.  

 Existência de 
blocos soltos. 

Localizada em 
local conhecida 
pelos 
escaladores 
como “Sala de 
Justiça”, ponto 
final de um 
canion. Barulho 
(distúrbio da 
fauna), 
acampamento, 
fogueira, 
espeleotemas 
quebrados, 

A caverna em si 
deve ser 
protegida, pelo 
menos seu 
interior. 
Considerando a 
importância da 
área para a 
escalada e 
pouca 
representativida
de ou fragilidade 
da caverna 
(ausência de 
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muito. Aranhas gen. 
Loxosceles, 
percevejos gen. 
Zelurus. Nenhum 
acúmulo de 
matéria orgânica. 

pisoteio e junto 
às vias de 
escalada, 
ausência de 
vegetação. 

fauna rara), 
considerou-se 
pouco 
impactante a 
atividade de 
escalada em 
relação a esta 
feição, desde 
que regras 
sejam 
estabelecidas, 
como restringir 
fogueiras e 
acampamentos. 

Gruta da 
Ligação 

19º 18’ 23,8” S / 
43º 36’ 54,4” W 
Entrada do Vale 
Zen 

Encontra-se 
também na 
“Sala de 
Justiça”. Ligação 
entre esta e o 
vale Zen. Fenda 
vertical que se 
estende por 
mais de 50m. 
Conduto quase 
retilíneo, em 
rocha sã. 
Grande fluxo de 
ar. Teto alto em 
alguns pontos 
(20m), 
paleopisos, no 
teto e 
pavimento.  

No piso 
estalagmítico (ver 
espeleotemas) 
foram 
encontrados 
Noctuidae e 
aranhas do gen. 
Platô.não se 
observou acúmulo 
de matéria 
orgânica no 
interior da 
cavidade.  

Não foram 
identificados 
vestígios 
arqueológicos 
ou 
paleontológicos.  

Poucos 
espeleotemas, 
mas tem 
algumas colunas 
com belos 
escorrimentos, 
próximos ao 
vale zen. Neste 
trecho verifica-
se um piso 
inferior coberto 
pela placa 
estalagmítica do 
pavimento. 

 Trecho 
desabado 
caracterizado à 
direita 
representa 
dificuldade de 
transposição 
para leigos em 
escalada, com 
desnível de 2 
metros a ser 
transposto em 
trecho com 
rochas 
escorregadias.  

Idem acima. A 
caverna é 
intensamente 
utilizada como 
via de acesso 
entre os vales. 
Em função deste 
uso observam-
se impactos no 
piso, sobretudo 
na placa 
estalagmítica, 
que parece ter 
cedido com uso.  

Em função da 
escassez de 
espeleotemas, 
fluxo intenso de 
ar em toda a 
cavidade 
(eliminando 
poluição 
térmica), pouca 
presença de 
fauna hipógea, 
não foram 
encontradas 
objeções 
relevantes 
contra o uso da 
caverna como 
passagem entre 
vales. Destaca-
se o potencial 
para uso 
pedagógico, 
desde que 
solucionado 
problema de 
transposição do 
“abismo”, com 
construção, por 
exemplo, de 
pinguela. Deve-
se atentar para 
cuidados de 
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modo a 
minimizar 
danos.   

Gruta II do 
Grupo III 

19º 18’ 19,6” S / 
43º 36’ 51,1” W 
 

Localizada bem 
próxima da trilha 
principal do vale 
das Goiabeiras. 
Duas entradas, 
a mais próxima 
da trilha em 
reentrância do 
maciço, rampa 
de acesso bem 
inclinada. Salão 
principal: 30m 
de altura, 10m 
de largura, 4m 
altura e 
condutos 
laterais 
menores.  

Zona de 
penumbra 
predomina na 
cavidade, 
entradas 
diretamente 
iluminadas. Zona 
afótica apenas 
nos condutos 
laterais. Entrada 
principal: guano 
de morcego 
carnívoro; nos 
outros pontos, 
guano de 
morcego 
hematófago. 
Grande aporte de 
folhiço em um dos 
condutos que 
apresenta uma 
clarabóia. 
Aranhas gen. 
Loxosceles,perce
vejos gen. 
Zelurus, 
mariposas 
Noctuidae, 
morcegos nos 
condutos laterais, 
mosquitos 
flebotomídeos.  

Sem vestígios 
aparentes de 
sinais 
arqueológicos 
ou 
paleontológicos. 

Destacam-se 
duas 
estalagmites de 
2m de altura e 
escorrimentos 
por toda a 
parede.  

Abundantes 
depósitos 
químico e de 
blocos indicam 
que cavidade 
encontra-se em 
fase 
extremamente 
senil.  

Blocos soltos, 
piso pode se 
tornar 
escorregadio em 
época chuvosa. 

Entorno 
imediato com 
vegetação bem 
preservada (ou 
em estágio 
avançado de 
regeneração). 
Espécies 
exóticas nas 
adjacências. 
Trilha muito 
freqüentada 
bem próxima da 
entrada 
principal. 
Marcas de 
fogueira, 
indícios de 
acampamentos 
e espeleotemas 
quebrados.  

A caverna 
possui potencial 
científico, de 
aventura 
(exploração) e 
recomenda-se a 
sua proteção, 
devido 
principalmente 
aos 
espeleotemas 
ainda 
preservados 
muitos blocos 
soltos, etc.   

Gruta III do 
Grupo III 

19º 18’ 16,6” S / 
43º 36’ 53,3” W 
 

Caverna 
encaixada em 
intersecção de 
fendas na rocha. 
Duas entradas -  
a principal e 
outra junto a 
conduto que 
intersecta mais 
fundo na rocha.  

Zona de 
penumbra é 
predominante. 
Foram 
encontrados grilos 
do gen. 
Endecous, 
mariposas fam. 
Tineidae, sem 
acúmulo de 
matéria orgânica. 

Sem vestígios 
aparentes de 
sinais 
arqueológicos 
ou 
paleontológicos. 

Bastante 
deposição de 
espeleotemas, 
como 
escorrimentos, 
canudos e 
coralóides. 
Acúmulo de 
blocos junto ao 
fundo da gruta.  

Caráter senil, 
não se 
identificando 
depósitos em 
formação. 

Teto baixo em 
alguns pontos 
da caverna. 
Nenhum outro 
risco 
identificado. 

Restos de papel 
higiênico junto à 
entrada 
secundária da 
caverna e 
espeleotemas 
quebrados no 
seu interior. 

Recomenda-se 
apenas sua 
proteção. Não 
foram 
identificadas 
outras 
potencialidades. 
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Vegetação 
preservada no 
entorno imediato 
da gruta. 

Gruta da Viola, 
Grupo IV. 

19º 17’ 44,9” S / 
43º 37’ 00,1” W 
(entrada 
principal) 

Gruta labiríntica, 
sem padrão 
determinado, 
com níveis 
superiores e 
inferiores, além 
de condutos 
distintos. Boca 
principal junto a 
dois grandes 
blocos 
configuração 
vertical (10m 
altura x 4m 
largura), acesso 
por declive. 
Sedimentos 
terrígenos no 
piso, fraturas e 
desplacamentos 
nas paredes, 
blocos abatidos 
por toda a 
cavidade. Há 
uma clarabóia 
na parte 
superior, e em 
alguns 
condutos, 
utilização de 
fraturas 
verticais, 
fazendo com 
que o teto seja 
bem alto (ca. 
15m de altura).  

Acúmulo de 
matéria orgânica 
apenas junto às 
entradas, assim 
como penas de 
urubu. Fauna 
pouco abundante, 
mariposas da 
fam. Noctuidae, 
mosquitos 
flebotomídeos, 
aranhas da fam. 
Pholcidae e 
Sicarridae, e gen. 
Loxosceles, grilo 
fam. 
Phalangopsidae. 
Guano de ave 
junto à entrada 
principal e guano 
de origem 
indeterminada 
junto à clarabóia, 
e fezes de 
mamífero. 
Morcego de 
espécie não 
determinada.  

Sem vestígios 
aparentes de 
sinais 
arqueológicos 
ou 
paleontológicos. 

Abundância de 
blocos e 
espeleotemas 
em toda a 
cavidade, alguns 
deles ainda em 
atividade. Gruta 
ricamente 
adornada, com 
estalactites, 
estalagmites, 
cortinas 
serrilhadas, 
canudos, 
coralóides, 
escorrimentos 
em cascatas 
travertinos, 
jangadas, 
microtravertinos, 
inúmeros ninhos 
de pérolas e 
helictites.  

 Entrada da gruta 
com declividade 
acentuada, com 
folhas e outros 
elementos 
escorregadios. 
Blocos soltos no 
acesso e interior 
da cavidade. O 
piso em alguns 
pontos é friável 
e existem 
algumas 
passagens 
estreitas e 
pequenos 
abismos. 
Caminho de 
acesso com 
blocos soltos e 
muitos espinhos. 
Mosquitos 
flebotomídeos 
potenciais 
transmissores 
de 
Leishmaniose.  

No entorno da 
gruta, mata 
semidecídua 
com corte 
seletivo, e 
atividade 
agropecuária na 
porção inferior 
do terreno, a 
jusante da gruta. 
Alguns 
espeleotemas 
quebrados, de 
forma 
localizada. 
Marcas de 
pisoteio em 
alguns 
espeleotemas, 
mas de forma 
geral, bem 
preservada. 

Recomenda-se 
que a caverna 
seja utilizada 
apenas para fins 
científicos 
(aspectos 
geológicos e 
biológicos), 
exploratórios 
(eventual e com 
finalidades 
científicas) e 
recomenda-se 
um maior 
esforço de 
proteção desta 
importante 
cavidade, devido 
aos seus raros e 
frágeis atributos, 
que se 
destacaram 
frente ás demais 
cavernas 
averiguadas. 

Lapa do Gentio 19º 17’ 44,9” S / 
43º 37’ 00,1” W 
 

Está no nível do 
terraço fluvial do 
rio Parauninha. 
Salões de 
paredes 
lavadas, 

Fauna pouco 
abundante. Foram 
encontradas 
mariposas 
Noctuidae, 
aranhas gen. 

Pintura rupeste 
na porção 
superior da 
entrada, com 
pichações.  

Pouquíssimos 
espeleotemas e 
no piso 
encontram-se 
sedimentos 
muito finos.  

 Sem riscos 
significativos ao 
visitante.  

Pichações nas 
pinturas 
rupestres, 
pastagens muito 
próximas. Até 
recentemente, 

Propõe-se que a 
gruta seja 
utilizada para 
fins científicos 
(arqueologia), 
turísticos 
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indicando que o 
fluxo d´água 
contribuiu 
fortemente para 
sua morfologia. 
Pequeno 
desenvolvimento
, mas tem 
amplos salões e 
diversas 
entradas.  

Loxosceles, e 
morcego de 
espécie não 
determinada.  

uso da gruta 
como banheiro. 
Áreas de 
camping e de 
uso recreativo 
nas 
proximidades.  

(pedagógicos) e 
recomenda-se 
sua proteção 
devido ao sítio 
arqueológico. 
Atividades de 
visitação devem 
ser orientadas 
de modo a 
preservar 
patrimôno 
espeleológico e 
cultural.  

Gruta do Salitre 19º 15’ 51,8” S / 
43º 38’ 33,6” W 
(entrada) /  19º 
15’ 49,6” S / 43º 
38’ 35,8” W 
(saída) 
 
 

Localiza-se na 
estrada do Melo, 
antigo caminho 
para Santana. 
Uma das mais 
belas dentre as 
vistoriadas. 
Grandes salões 
com aspecto de 
túnel, recobertos 
no pavimento 
por represas de 
travertino. 
Segundo 
relatos, algumas 
delas represam 
água durante as 
chuvas. Ca. 
100m de 
comprimento, 
entrada com 6m 
de altura, 8m de 
largura. Saída 
no formato de 
pequena dolina.  

Solo e vegetação 
entram na 
caverna pela 
pequena dolina. 
Aparentemente 
há fluxo de água 
na estação 
chuvosa, que 
cessa na estação 
seca. De acordo 
com relatos 
locais, o fluxo de 
água vem 
diminuindo em 
função de práticas 
agrícolas no 
entorno. Zona 
afótica em quase 
toda a extensão 
da caverna, 
exceto próximo às 
entradas. 
Manchas de 
guano 
aparentemente 
antigas de 
morcegos nos 
condutos, mancha 
recente na 
entrada principal, 
fauna pouco 
abundante com 
grilos da fam. 

 Travertinos, 
escorrimentos, 
estalactites, 
algumas 
cortinas,  dentre 
outros, 
predominando 
os travertinos, 
em grande 
quantidade.  

 Presença de 
abismos, teto 
baixo em alguns 
pontos, 
probabilidade do 
piso se tornar 
escorregadio 
durante as 
chuvas.  

Na entrada 
principal, teto 
enegrecido por 
fuligem. Entrada 
da gruta em 
meio a mta seca 
preservada, mas 
muito próxima 
de área de 
pastagens e 
culturas, com 
recente 
desmatamento. 
Queimadas 
junto à caverna 
deizaram 
marcas 
(fuligem). 
Resquícios de 
antiga 
exploração de 
salitre e marcas 
de pisoteio em 
espeleotemas.  

Potencial para 
exploração com 
finalidades 
científicas e de 
aventura. 
Recomenda-se 
as conservação, 
evitando-se o 
fluxo exagerado 
de visitas.  
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Phalangopsidae, 
aranhas gen. 
Loxosceles, 
percevejos gen. 
Zelurus, 
diplópodo da fam. 
Pseudonanolenid
ae.  

Gruta Mata 
Capim. Lapinha 
de Santana.  

19º 15’ 51,8” S / 
43º 38’ 33,6” W 

Atravessada 
pelo córrego 
mata Capim. 
Entrada da 
caverna na 
porção mais 
baixa do terreno, 
onde ressurge o 
córrego Mata 
Capim. Gruta 
desenvolve-se 
por túnel de 
grandes 
dimensões, com 
depósitos de 
blocos além de 
cascalheiras e 
areias 
quartzosas 
trazidas pelo rio 
das áreas a 
montante, 
portanto 
alógenas, com 
grande eficácia 
na dissolução do 
mármore.   

Grande aporte de 
matéria orgânica 
trazida pela água. 
Alguns depósitos 
de guano 
dispersos ao 
longo da caverna 
e colônias de 
morcego ainda 
ativas. Aranhas 
das famílias 
Pholcidae e 
Ctenidae, opiliões 
provavelmente da 
família 
Gonyleptidae, 
grilos da família 
Phalangopsidae e 
flebotomíneos. 
Avistou-se uma 
pegada de 
mamífero (tv 
capivara) e alguns 
peixes (bagres e 
piabas). Há raízes 
que adentram a 
gruta e podem 
servir de alimento.  

 Espeleotemas 
nas partes mais 
altas, de forma 
localizada.  

Em certos 
pontos o teto 
supera os 20m, 
aproveitando as 
estruturas da 
rocha (juntas, 
acamamentos), 
que controlam o 
desenvolvimento 
da gruta. Foram 
percorridos 
cerca de 200m 
da gruta, que 
manteve as 
características 
descritas.  

Muitos blocos 
caídos, abismos 
e possibilidade 
grande de 
enchentes 
constituem 
riscos claros aos 
visitantes.  

Segundo 
relatos, não há 
atividade 
antrópica a 
montante da 
gruta, apenas 
pastagens (e 
manejo 
associado, como 
fogo). 
Circundada por 
campos 
rupestres, não 
propícios à 
lavoura. Perto 
da entrada, 
casebre que o 
proprietário 
pretende ou 
pretendia utilizar 
como 
“bilheteria”. 
Dentro da 
caverna foram 
observadas 
marcas de 
passagem de 
pessoas em 
locais restritos e 
alguns poucos 
espeleotemas 
quebrados.  

A maior caverna 
encontrada nas 
expedições na 
Serra do Cipó. A 
gruta deveria ser 
utilizada apenas 
para fins 
científicos e 
exploratórios, 
recomendando-
se sua proteção. 
Atualmente 
encontra-se 
preservada, mas 
deve-se manter 
um controle 
mais rígido, 
inclusive em 
relação às 
queimadas, visto  
a área da 
Lapinha sofrer 
forte pressão 
turística e esta 
caverna ser uma 
das mais 
importantes 
encontradas.  

Quartzíticas        
Gruta do 
Palmito. 
Cabeceira do 
vale do Capão 

19º 25’ 07,0” S / 
43º 36’ 19,2” W 

Um anfiteatro 
desemboca na 
caverna, que 
funciona como 

Caverna com alto 
potencial 
bioespeleológico, 
devido à enorme 

 Espeleotemas 
restritos a certos 
pontos, 
coralóides, e 

 Principais riscos 
são blocos 
instáveis, 
declive 

Entorno da 
cavidade com 
vegetação bem 
preservada, mas 

Caverna com 
forte potencial 
científico 
especialmente 
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dos Palmitos, 
PARNA Serra 
do Cipó 

um sumidouro. 
Um riacho 
perene drena a 
cavidade, e na 
época de 
chuvas o volume 
de água deve 
ser grande. 
Existem lagos 
interiores, 
salões de médio 
a grande porte.  

colônia de 
morcegos 
frugívoros 
encontrada em 
seu interior (> 150 
indivíduos), e 
respectivos 
depósitos de 
guano, apesar do 
curso d´água 
constantemente 
lavar este 
material. Aranhas 
do gen. Platô, 
heterópteros, 
coleópteros 
aquáticos e 
mariposas.  

quase nenhum 
depósito de 
sedimentos 
terrígenos, 
exceto blocos, 
indicando forte 
energia. 
Coralóides 
provavelmente 
de sílica, nos 
pontos mais 
altos ou em 
pequenas 
reentrâncias nas 
paredes.  

escorregadio, 
prováveis 
enxurradas na 
estação 
chuvosa, guano 
com cheiro forte 
(provável 
histoplasma), e 
talvez risco de 
hipotermia, em 
função dos 
lagos. Acesso 
ao vale que liga 
a entrada da 
gruta é bastante 
difícil – solo 
friável, forte 
desnível.  

existe trilha ao 
lado que deve 
ser usada com 
certa freqüência. 
Nenhum so ou 
impacto foi 
observado na 
caverna.  

relacionado à 
espeleogênese 
e à 
bioespeleologia. 
Pode ser 
utilizada 
também em 
expedições de 
aventura / 
exploração, 
desde que com 
poucos 
visitantes, 
devidamente 
equipados. A 
visitação mais 
sistemática e 
freqüente a esta 
caverna, mesmo 
que apenas de 
aventura / 
exploração, 
deve ser 
precedida de 
estudos mais 
detalhados 
acerca do 
manejo. Por 
enquanto 
recomenda-se 
proteção 
especial, visto 
que o local é 
passagem entre 
importantes 
locais turísticos 
(Capão dos 
Palmitos / Lagoa 
Dourada).  

Gruta do trevo 
do Morro do 
Pilar I 

19º 13’ 19,6” S / 
43º 29’ 43,4” W 

Gruta localizada 
junto ás 
cabeceiras de 
drenagem do 
córrego 
Raimundinha. 
Composta por 

Entrada da 
caverna repleta 
de briófitas e 
pteridófitas – 
região muito 
úmida. 
Praticamene todo 

 Espeoleotemas 
desta caverna 
se assemelham 
aos descritos 
para cavernas 
areníticas. 
Estalactite de 

Na estação 
seca, pequeno 
fluxo de água, 
mas na estação 
chuvosa a água 
deve preencher 
boa parte da 
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um único túnel, 
com duas 
aberturas – 
sumidouro e 
ressurgência, 
onde as águas 
penetram vindas 
de um anfiteatro 
e escavam um 
conduto 
semifreático 
com 2m de 
altura média. 
Sumidouro e 
ressurgência 
com ca. 3m 
altura. Paredes 
desgastadas 
pela ação da 
água, mas 
presença de 
coralóides. 
Diversidade de 
formas e 
minerais.  

o conduto em 
região de 
penumbra não 
existindo zona 
afótica. 
Agregação de 
opiliões, 
provavelmente 
família 
Gonyleptidae, na 
entrada da 
caverna. Mais 
para o interior, 
aranha do gen. 
Enoploctenus 
(Ctenidae), 
conhecida como 
aranha X. No 
córrego, larvas de 
Anura. Mancha de 
guano de 
morcego, guano 
de andorinhão 
próximo à 
ressurgência, 
fungos nas 
paredes da gruta, 
especialmente 
nos coralóides. 
Pouca matéria 
orgânica, talvez 
em função das 
enxurradas.  

aproximadament
e 20cm, com 
sua respectiva 
estalagmite de 
50cm, onde 
microtravertinos 
especialmente 
belos se 
formaram. 
Alguns blocos 
recobertos por 
capas 
estalagmíticas. 
Em ponto 
específico 
verificou-se 
pequena 
surgência 
associada a 
depósito de 
microtravertinos. 
Esta feição e 
outros 
espeleotemaspa
recem ser 
produtos de 
remobilização 
de óxido ferroso 
e de sílica.  

galeria. Bastante 
gotejamento 
dentro da gruta.  
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3.2.8 Hidrografia e Hidrologia  

Nas regiões montanhosas da Serra do Cipó, as drenagens são fortemente 
condicionadas pelo relevo movimentado, caracterizado pelos escarpamentos 
intensamente fraturados e dobrados estruturalmente, com falhas e lineamentos na 
direção N-S e mergulhos intensos na direção L-W (CETEC, 1982; IBAMA, 1998). A 
drenagem assume um padrão conseqüente (segundo a direção do mergulho) ou 
subseqüentes (contra o mergulho), principalmente nas escarpas. São exemplos 
famosos no interior do Parque Nacional, respectivamente, o cânion das Bandeirinhas 
(Ribeirão das Bandeirinhas) e a cachoeira da Farofa ou do Sobrado (Córrego da 
Farofa ou Córrego Grande). 

As águas são em geral escuras, devido à eluviação1 de complexos orgânico-metálicos 
(ácidos húmicos, em grande parte ácidos fúlvicos), que as areias são incapazes de 
reter. Em solos com maior proporção de argila estas frações ficam retidas (por 
adsorção), como é o caso das drenagens associadas a rochas ígneas, como granitos 
e basaltos. Situação bastante diferente é encontrada nos locais em que predominam 
rochas calcárias, como na drenagem do córrego Gordurinha, no limite sudoeste do 
Parque, que alimenta o conhecido Poço Azul (que na realidade é verde), de águas 
translúcidas, características de ambientes carbonáticos. 

O rio Cipó (e a parte inferior de seus principais formadores – rios Mascates e Bocaina) 
recebe água de vastas drenagens ao longo da montanha (Figura 3.2.68) que se 
concentram em um terreno plano, arenoso, com profundos depósitos aluvionais retidos 
por um dique rochoso que forma a Cachoeira Grande. O rio torna-se meândrico, com 
diversas lagoas marginais associadas, tanto no interior do Parque como na APA. A 
região é conhecida como Areias (Zareias), e o curso do rio mostra-se variável ao longo 
prazo. O nível das lagoas e dos rios é semelhante ao longo das estações indicando 
comunicação através do substrato arenoso. Alagamentos conectam a biota de todo o 
sistema (ver foto dos meandros – Figura 3.2.68). 

O Parque Nacional protege todas as nascentes até o encontro dos rios Mascates e 
Bocaina (Figura 3.2.69), ponto onde considera-se que começa o rio Cipó. As águas 
são classificadas como “classe especial” até o ponto onde o rio Cipó cruza o limite do 
Parque (CBH Velhas, 2003). Logo ao sair do Parque a qualidade da água começa a 
declinar por conta do uso mais intensivo para banho (Cachoeira Grande e Prainha), 
pelo assoreamento provocado por um loteamento em cujas ruas não foi feito um 
sistema adequado de drenagem de águas pluviais e, possivelmente, pela grande 
quantidade de gado e capivaras às margens do rio. A classificação das águas cai 
então para “classe 1”, e permanece assim até a foz no rio das Velhas, mais de 200 km 
abaixo (CBH Velhas, 2003). Na região, acredita-se que o maior impacto negativo 
sobre as águas do Cipó ocorre quando ele recebe as águas do ribeirão Soberbo, que 
atravessa a maior parte da área urbana do distrito da Serra do Cipó (ex-Cardeal Mota), 
mas a classificação das águas não se altera e é tida como excelente e depuradora do 
rio das Velhas, que melhora significativamente ao receber as águas do Cipó. Não se 
dispõe de análises das águas dos rios da bacia do Doce, mas não há qualquer razão 
para se supor que as águas dos rios que nascem dentro do Parque – rios Preto e do 
Peixe (Figura 3.2.69), tenham qualidade diferente de “classe especial”, já que até o 
ponto em que estes rios saem do Parque não há nenhum despejo de qualquer tipo 
nestes rios, exceto eventual presença de gado, cuja presença foi tolerada até 2003 e 
que por vezes ainda invade o Parque, certamente causando contaminação, mas de 
pequena monta e temporária. 

                                                
1 Eluviação é o movimento de descida de soluções diversas ou de suspensões coloidais no 
solo.   
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Os rios Cipó, Jaboticatubas e mesmo o rio das Velhas são fortemente sinuosos em 
grande parte de seus cursos, o que não tem relação com a velocidade das águas 
sobre substrato arenoso, como visto anteriormente, e sim com condicionamento do 
relevo ondulado que prevalece na região. O rio Cipó apresenta grande número de 
corredeiras e cachoeiras ao longo de seu curso. 

Na bacia do Parauninha, principal afluente do Cipó, há duas pequenas usinas 
hidrelétricas, ambas particulares. A usina Coronel Américo Teixeira, que represa o 
córrego Riachinho, formando o lago da Lapinha. A turbinas da usina são movidas pela 
água captada no fundo do lago por um tubo a 16m de profundidade, que atravessa o 
morro através de um túnel de cerca de 500m e desce pela encosta paralelo ao leito do 
Riachinho. As turbinas da usina ficam muito próximas ao mais importante sítio 
arqueológico da região, o Grande Abrigo de Santana. No próprio rio Parauninha há a 
Usina Pacífico Mascarenhas, pertencente à Cia Cedro e Cachoeira. Ambas ocupam 
áreas de grande beleza cênica que estão fechadas ao público por questões de 
segurança.  

Há um imenso potencial turístico não aproveitado nas proximidades da sede do 
município de Santana do Riacho, na bacia do Riachinho, tanto à jusante da barragem, 
onde o rio desce encachoeirado por um belíssimo vale quanto à montante, no lago 
propriamente, de rara beleza e cheia de sítios arqueológicos que demandam ações 
urgentes de proteção devido ao uso de lapas com pinturas rupestres por pescadores 
que fazem fogueiras que danificam as pinturas. 

Nas vertentes orientais, que drenam para a bacia do rio Doce, o rio mais importante é 
o Santo Antônio. Nestas vertentes, os rios têm nascentes e cursos iniciais bastante 
encaixados, e é comum a formação de cacimbas, como sugerem os nomes rio 
Tanque, e rio Entancado. Em seguida, drenam por terrenos ondulados suaves, 
formando, em diversos pontos, profundos pacotes aluvionais. Os rios que nascem na 
porção norte do Parque, com destaque para o rio do Peixe, que nasce no Travessão e 
o rio Preto, que nasce no Salitreiro, com diversos tributários menores, drenam para o 
Santo Antônio. A Figura 3.2.69 mostra um mapa com os principais rios da região e 
respectivas sub-bacias, pertencentes às bacia do rio São Francisco (em cinza) e do rio 
Doce (em azul). 

No rio Santo Antônio, já no município de Santa Maria do Itabira, encontra-se a Usina 
Hidrelétrica de Dona Rita, com capacidade de 2,4 MW, com reservatório de cerca de 
36 ha, administrada pela CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais. Dentro do 
Plano de Expansão da CEMIG, estuda-se a implantação de várias usinas hidrelétricas 
na área (Sad et al., 1997) 

  

Rio Tanque: 

1) A montante da Usina de Dona Rita, a Usina Cabeça de Boi (capacidade próxima de 
15 MW, dentro dos limites da APA Morro da Pedreira checar); 2) A jusante de Dona 
Rita, a Usina de Sororó (capacidade próxima de 15 MW), sendo esta fora dos limites 
da APA Morro da Pedreira. 

Rio Santo Antônio: 

3) a SW de Conceição do Mato Dentro, as Usinas de Conceição (capacidade próxima 
de 15 MW); 4) do Sumidouro, a montante desta (entre 15 e 50 MW); 5) A montante da 
barra deste rio com o rio Peixe, a Usina de Quimquim (entre 15 e 50 MW); 60 ajuzante 
de Quimquim a Usina de Sentinela (entre 15 e 50 MW). 

Em toda a região, as cheias dos rios ocorrem na estação das chuvas, entre novembro 
e março. Abril e maio são meses onde as chuvas normalmente são escassas e a seca 
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se dá entre junho e setembro, quando vários cursos d’água secam e todos têm seu 
volume de águas bastante reduzido. 

 

 

Figura 3.2.68: Hidrografia. A) Vale do rio Bocaina, e seus afluentes com calhas a ele perpendiculares; B) 
Porção superior do Rio Jaboticatubas, antes de descer o cânion. Notam-se as margens desmatadas e o 
solo sobrepastoreado, com assoreamento do curso d´água; C) Vale do córrego Mascates a montante da 
confluência com o rio Bocaina, em extensa planície que tem seu começo junto ao cânion das 
Bandeirinhas; D) Cânion das Bandeirinhas; E) Cachoeira das Braúnas, acima do cânion das 
Bandeirinhas; F) Cachoeira Grande, que atua como um dique, represando as águas do rio Cipó – a 
montante da cachoeira, rio meândrico correndo em planície arenosa, a jusante, rio encachoeirado e 
rápido; G)  Lagoa Comprida, paralela ao córrego Mascates, uma entre dezenas de lagoas marginais que 
correspondem a trechos de leitos anteriores do rio, abandonados; H) Cheia do rio Cipó; I) Morro da 
Pedreira – região de relevo cárstico e predominância de drenagem subterrânea; J) Lago da Lapinha, 
represa da Usina Coronel Américo Teixeira. Fotos: Leonardo Collet (E); Katia Torres Ribeiro (C, G, I); 
Edward Elias Junior (A, B, F, J), arquivo PARNA (D, H). 
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Figura 3.2.69: Bacias Hidrográficas do Parque Nacional da Serra do Cipó e APA Morro da Pedreira. Em 
rosado as sub-bacias dos rios da bacia do rio São Francisco (oeste) e em azul as sub-bacias da bacia do 
rio Doce (leste). 

 

As águas têm papel central no potencial turístico não só do Parque, como de toda a 
região. A grande maioria dos visitantes que procuram a Serra do Cipó o fazem 
atraídos por paisagens ou diversão relacionadas às águas – cachoeiras, poços etc. 
Existem listas onde constam mais de 70 cachoeiras. Entre os atrativos e roteiros que 
farão parte do plano de uso público neste Plano de Manejo, a maioria envolve corpos 
d’água, para contemplação ou para banhos. Quando o Parque foi aberto à visitação, 
em 1997, todos os atrativos liberados foram aquáticos: Poço Azul, Cachoeira da 
Farofa, Cachoeira da Taioba e Cânion das Bandeirinhas. Outros atrativos famosos, 
não oficialmente liberados, jamais deixaram de ser visitados: Cachoeiras do Gavião, 
das Andorinhas, Congonhas, Farofa de Cima, Tombador e o Travessão, único que, 
pode-se dizer, não tem o banho de rio como principal recompensa pelos quilômetros 
caminhados – e sim a deslumbrante paisagem dos cânions dos rios do Peixe e 
Bocaina. Mas o banho de rio vai como “brinde”. 

Outros locais, mais remotos, têm sido também visitados, mas em menor intensidade. 
Entre estes, o principal problema é a cachoeira das Braúnas, pelo fato de ser uma das 
maiores e mais belas do Parque, estar muito distante da sede do Parque, exigindo 
cerca de 5 horas de caminhada, mas ser menos distante de outras regiões onde hoje 
não dispomos de estrutura alguma (Altamira, Montes Claros e Serra dos Alves), sendo 
o destino preferencial de moradores ou turistas que chegam ao Parque por estas 

Cipó 
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Taquaraçu 
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localidades. Todos estes atrativos foram liberados provisoriamente para visitação 
guiada, desde que com comunicação à administração do Parque, pagamento dos 
ingressos e preenchimento dos termos de responsabilidade. Foi uma forma de tentar 
resolver o impasse criado pela situação de sabermos da visitação clandestina, não 
termos capacidade logística de impedi-la e termos condutores desejando trabalhar 
legalmente nos locais. Somente com um significativo incremento em termos de 
estrutura e pessoal será possível estabelecer e cumprir limites adequados de uso para 
todos estes atrativos, em conformidade com o zoneamento do Parque e com os graus 
de fragilidade e de isolamento de cada local. 

Paralelamente, procuraremos diversificar a gama de atrativos abertos à visitação, 
tanto no que se refere à distância a ser percorrida (faltam roteiros curtos) quanto a 
demonstrar que há muito mais motivações a se buscar na Serra do Cipó do que 
simplesmente água: roteiros de observação de fauna e flora, contemplação de 
paisagens e sítios arqueológicos são os principais exemplos. Assim, pretende-se 
aliviar a pressão sobre as cachoeiras e poços, além de divulgar outros aspectos 
interessantes e pouco conhecidos da região. 

 

Aquíferos 

Em quase toda a extensão das duas UCs, principalmente em suas partes altas, em 
associação às formações pertencentes ao Supergrupo Espinhaço, predominam os 
sistemas aqüíferos fraturados em quartzito, com rápida drenagem. Podem ocorrer 
cavidades ao longo das falhas e fendas que carreiam águas, que afloram em 
ressurgências abaixo. Em alguns lugares, como na Serra das Bandeirinhas, é possível 
ouvir o elevado ruído das águas subterrâneas descendo a vertente. 

No vale do rio Mascates há profundos pacotes de depósitos aluvionares, 
predominantemente areias quartzosas, que representam aquíferos aluviais, de que 
não se tem ainda estimativa da capacidade de armazenamento. Nesta porção da 
bacia, o lençol freático aflora durante a estação cheia conectando diversas lagoas 
marginais, e permitindo a dispersão da biota aquática. 

Logo a jusante do rio Mascates há predominância de sistemas aquíferos carbonáticos, 
associados à ocorrência de formações do grupo Bambuí, que margeia a vertente oeste 
dos afloramentos do Supergrupo Espinhaço. São áreas com intensa drenagem 
subterrânea, com cavitamentos e numerosas grutas. 

Nos municípios de Santana do Riacho e Jaboticatubas existem diversos locais 
conhecidos como buracões, como ao sul da Serra da Caetana, que correspondem a 
dolinas e desabamentos por onde a água desaparece. O abastecimento da vila de 
Cardeal Mota é feito através de poços artesianos sobre rochas carbonáticas, com o 
problema de fornecer água com elevado teor de carbonato de cálcio. Nos municípios 
de Jaboticatubas e de Taquaraçu de Minas há ocorrência de aquíferos fraturados em 
gnaisses (Souza, 1995). 

Para um correto planejamento das ações na APA Morro da Pedreira e na futura ZA do 
Parque e para se estimar a pressão futura sobre os recursos hídricos da região, é 
fundamental a avaliação do estoque e das taxas de renovação destes aquíferos e da 
demanda já existente, por captação direta ou através de poços artesianos, que já são 
numerosos. É preciso investigar também as possibilidades de contaminação dos 
aqüíferos com os efluentes dos esgotos domésticos, que são atualmente levados para 
fossas sépticas, fossas negras, ou jogadas diretamente nos rios. Esse risco é 
especialmente alto nos aqüíferos cársticos, justamente em função das cavidades e 
mistura dos corpos d´água.  
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3.3.1. Vegetação 

Encontra-se a seguir uma descrição da situação local da vegetação nos três biomas 
representados na Serra do Cipó – Cerrado, Campos Rupestres e Mata Atlântica. As 
informações gerais sobre estes três biomas encontram-se no Encarte 2, na seção de 
vegetação, e a relação dos diferentes tipos vegetacionais com os solos, geomorfologia 
e clima é detalhada na seção 3.2.4. A Tabela 3.3.1 resume o total de espécies e 
famílias da flora encontradas em nossos levantamentos, ressaltando que estes dados 
não passaram por um controle de sinonímias. Após a listagem das da flora da Serra 
do Cipó consideradas ameaçadas (de acordo com as listas oficiais do Brasil e/ou de 
Minas Gerais) ou endêmicas (da Serra do Cipó ou da Serra do Espinhaço), que consta 
na Tabela 3.3.2, é feita uma breve caracterização florística de cada vegetação, e 
exposição sobre as formas e intensidade de ameaça à persistência da vegetação e 
suas espécies.  

Tabela 3.3.1: Número de espécies e de famílias de plantas encontradas em nosso levantamento, sem 
controle de sinonímias. 

Filo/ Classe Espécies Famílias 
Angiospermae 2074 131 

Dicotyledoneae 1465 108 
Monocotyledoneae 609 23 

Gymnospermae 2 1 
Coniferopsida 2 1 

Pteridophyta 61 12 
Pteropsida 56 11 
Lycopsida 5 1 

Briophyta 20 9 
Bryopsida 19 8 

Hepaticopsida 1 1 
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Tabela 3.3.2: Espécies da flora da Serra do Cipó consideradas endêmicas, de acordo com a publicação 
mais recente investigada para cada espécie, ou incluídas em lista estadual ou federal de espécies 
ameaçadas de extinção. As espécies estão organizadas dentro das famílias priorizando endemismos. As 
categorias em relação ao status de conservação são: NA – não ameaçada; SI – sem informação; VU – 
vulnerável; EP – em perigo; CP – criticamente em perigo, e PE – provavelmente extinta. Em relação ao 
endemismo, EE é notação para “endêmica da Serra do Espinhaço” e EC para “endêmica da Serra do 
Cipó”. 

Classe / Família/ Espécie Endemismo Conservacão 
MG 

Conservacão 
BR 

Referência 

PLANTAS COM FLORES     
Dicotyledoneae     

Annonaceae     
Guatteria rupestris Mello Silva 

& Pirani 
EE SI SI Mello-Silva, R & Pirani, 

JR (1994)  

Annona monticola Mart. SI VU NA Mello-Silva, R & Pirani, 
JR (1987) 

Guatteria aff. pohliana SI VU NA Mello-Silva, R & Pirani, 
JR (1987) 

Guatteria sellowiana Schltdl. SI VU NA Mello-Silva, R & Pirani, 
JR (1987) 

Guatteria villosissima Saint-
Hilaire 

SI VU NA Mello-Silva, R & Pirani, 
JR (1987) 

Apiaceae     
Klotzschia rhizophylla Urb. EC VU NA Corrêa, IP & Pirani, JR 

(1999) 
Eryngium canaliculatum Cham. 

& Schltdl. 
EE NA NA Corrêa, IP & Pirani, JR 

(1999) 

Klotzschia brasiliensis Cham. EE NA NA Corrêa, IP & Pirani, JR 
(1999) 

Apocynaceae     
Mandevilla densiflora EE NA NA Sales, MF (1993) 

Mandevilla martiana (Stadelm.) 
Woodson 

EE NA NA Sales, MF(1993) 

Oxypetalum erostre E. Fourn. EE NA NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2001) 

Oxypetalum montanum Mart. & 
Zucc. 

EE NA NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2001) 

Oxypetalum polyanthum 
(Hoehne) Rapini 

EE NA NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2001) 

Aquifoliaceae     
Ilex prostata Groppo & Pirani EC SI SI Groppo Jr., M & Pirani, 

JR (2002) 
Asclepiadaceae     

Ditassa cipoensis (Fontella) 
Rapini 

EC NA NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Ditassa hemipogonoides E. 
Fourn. 

EC PE NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Ditassa magisteriana Rapini EC NA NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Ditassa polygaloides Silveira EC NA NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Ditassa semirii (Fontella) 
Rapini 

EC NA NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Hemipogon abietoides E. 
Fourn. 

EC SI SI Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Hemipogon hatschbachii 
(Fontella & Marquete) Rapini 

EC NA NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
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(2002) 
Hemipogon piranii (Fontella) 

Pirani 
EC SI SI Rapini, A.; Mello-Silva, 

R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Barjonia chloraefolia Decne. EE NA NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Ditassa aequicymosa E. 
Fourn. 

EE VU NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Ditassa eximia Decne. EE NA NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Ditassa fasciculata E. Fourn. EE SI SI Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Ditassa parva (Silveira) 
Fontella 

EE NA NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Hemipogon hemipogonoides 
(malme) Rapini 

EE NA NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Hemipogon luteus E. Fourn. EE NA NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Macroditassa melantha 
(Silveira) Rapini 

EE SI SI Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Oxypetalum erostre E. Fourn. EE NA NA Rapini, A.; Mello-Silva, 
R & Kawasaki, ML 
(2002) 

Asteraceae     
Actinoseris hatschbachii 

Zardini 
EC CP NA Leitão Filho, HF & 

Semir, J (1987) 

 Aspilia johlyana G.M. Barroso EC NA NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Eremanthus eriopus Sch. Bip. 
ex Baker 

EC NA NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Lychnophora mello-barretoi 
G.M. Barroso 

EC CP NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Lychnophora rupestris Semir & 
Leitão 

EC NA NA Semir, J (1991) 

Mikania cipoensis G.M.Barroso EC CP NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Richterago hatschbachii 
(Zardini) Roque 

EC NA NA Roque, N & Pirani, JR 
(2001) 

Richterago stenophylla 
(Cabrera) Roque 

EC NA NA Roque, N. & Pirani, J. 
R. (2001) 

Actinoseris angustifolius 
(Gardner) Cabrera 

EE EP NA Roque, N & Pirani, JR 
(1997) 

Actinoseris arenaria (Baker) 
Roque 

EE NA NA Roque, N & Pirani, JR 
(1997) 

Actinoseris polyphylla (Baker) 
Cabrera 

EE NA NA Roque, N & Pirani, JR 
(1997) 

Actinoseris revoluta Leitão EE CP NA Roque, N & Pirani, JR 
(1997) 

Baccharis concinna G.M. 
Barroso 

EE EP NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Dasyphyllum reticulatum (DC.) 
Cabrera 

EE NA NA Roque, N & Pirani, JR 
(1997) 

Lychnophora candelabrum 
Sch. Bip. 

EE NA NA Semir, J (1991) 

Lychnophora heterotheca 
(Sch. Bip.) Coile & S.B. Jones 

EE SI SI Coyle, N. C.; Jones Jr., 
S. B. (1981) 

Lychnophora humillima Sch. 
Bip. 

EE SI SI Coyle, NC & Jones Jr., 
SB (1981) 

 Proteopsis argentea Mart. & EE VU NA Jesus, FF; Solferini, 
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Zucc. ex Sch. Bip. VN; Semir, J & Prado, 
PI (2001) 

Richterago angustifolia 
(Gardner) Roque 

EE NA NA Roque, N & Pirani, JR 
(2001) 

Richterago arenaria (Baker) 
Roque 

EE NA NA Roque, N & Pirani, JR 
(2001) 

Richterago polyphylla (Baker) 
Ferreyra 

EE SI SI Roque, N & Pirani, JR 
(2001) 

Chaptalia martii (Baker) Zardini NE EP NA Roque, N & Pirani, JR 
(1997) 

Gochnatia hatschbachii 
Cabrera 

NE VU NA Roque, N & Pirani, JR 
(1997) 

Lychnophora diamantinana 
Coile & S.B. Jones 

NE EP NA Semir, J (1991) 

Lychnophora martiana 
Gardner 

NE CP NA Semir, J (1991) 

Lychnophora passerina (Mart. 
ex DC.) Gardner 

NE VU NA Semir, J (1991) 

Aspillia procumbens Baker SI VU RA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Baccharis lychnophora 
Gardner 

SI CP NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Baccharis xiphophylla Baker SI CP NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Lychnophora reticulata Baker SI PE NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Lychnophora rosmarinifolia 
Mart. 

SI VU NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Lychnophora sellowii Sch. Bip. SI VU NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Lychnophora tomentosa (Mart. 
ex DC.) Sch. Bip. 

SI VU NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Minasia pereirae H. Rob. SI CP NA Mansanares, ME 
(2004) 

 Piptolepis bruxoides (Less.) 
Sch. Bip. 

SI VU NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Trichogonia apparicioi G.M. 
Barroso 

SI CP NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Vernonia adamantium Gardner SI EP NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Vernonia stoechas Mart. ex 
Baker 

SI EP NA Leitão Filho, HF & 
Semir, J (1987) 

Bignoniaceae     
Tabebuia alba (Cham.) 

Sandwith 
NE VU NA Lohmann, LG & Pirani, 

JR (1998) 

Celastraceae     
Maytenus rupestris Pirani & 

Carvalho-Okano 
EC NA NA Pirani, JR & Carvalho-

Okano, RMC (1999) 

Cactaceae     
Arthrocereus odorus F. Ritter EC NA NA Zappi, DC (1990) 

Cipocereus minensis subsp. 
pleurocarpus  (F. Ritter) N.P. 

Taylor & Zappi 

EC NA NA Zappi, DC (1990) 

Pilosocereus coerulescens 
(Lem.)  Ritter 

EE NA NA Zappi, DC (1990) 

Convolvulaceae     
Jacquemontia revoluta Simão-

Bianchini 
EC NA NA Simao-Bianchini, R & 

Pirani, JR (1997) 

Jacquemontia prostrata Choisy EE NA NA Simao-Bianchini, R & 
Pirani, JR (1997) 

Jacquemontia rufa Dammer EE NA NA Simao-Bianchini, R & 
Pirani, JR (1997) 

Ericaceae     
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Agarista duartei (Sleumer) 
Judd 

EC NA NA Romao, GO (2003) 

Gaylussacia centunculifolia 
Sleumer 

EC NA NA Kinoshita-Gouvea, L 
(1987) 

Gaylussacia vitis-idaea Mart. 
ex Meisn. 

EC NA NA Kinoshita-Gouvea, L 
(1987) 

Agarista angustissima Taub. EE NA NA Romao, GO (2003) 

Agarista glaberrima (Sleumer) 
Judd 

EE NA NA Romao, GO (2003) 

Gaylussacia ciliosa Meisn. EE NA NA Kinoshita-Gouvea, L 
(1987) 

Gaylussacia incana Cham. & 
Schltdl. 

EE NA NA Romao, G. O. (2003) 

Gaylussacia oleifolia Dunal EE NA NA Kinoshita-Gouvea, L 
(1987) 

Gaylussacia pinifolia Cham. & 
Schltdl. 

EE NA NA Kinoshita-Gouvea, L 
(1987) 

Gaylussacia reticulata Mart. ex 
Meisn. 

EE NA NA Romao, GO (2003) 

Gaylussacia riedelii Meisn. EE NA NA Romao, GO (2003) 

Gaylussacia virgata Mart. ex 
Meisn. 

EE NA NA Romao, GO (2003) 

Euphorbiaceae     
Croton aff desertorum EC NA NA Lima, LR & Pirani, JR 

(2003) 
Croton nummularius Baill. EE NA NA Lima, LR & Pirani, JR 

(2003) 
Croton subferrugineus Müll. 

Arg. 
EE NA NA Lima, LR & Pirani, JR 

(2003) 

Bernardia similis Pax & K. 
Hoffm. 

NE VU NA Cordeiro, I (1992) 

Phyllanthus angustissimus 
Müll. Arg. 

NE VU NA Cordeiro, I (1992) 

Phyllanthus chorethroides 
Müll. Arg. 

NE EP NA Cordeiro, I (1992) 

Bernardia crassifolia Müll. Arg. SI VU NA Cordeiro, I (1992) 

Gentianaceae     
Senaea caerulea Taub. SI EP NA Cordeiro, I (1992) 

 Observação: única espécie do gênero, extremamente rara, talvez 
extinta. 

Gesneriaceae     
Anetanthus gracilis Hiern. NE VU NA Araújo, AO; Chautems, 

A & Souza, VC (2004)  
Nematanthus lanceolatus 

(Poir.) Chautems 
SI VU NA Campos, MTVA (1995) 

Nematanthus strigillosus 
(Mart.) H.E. Moore 

SI VU NA Chautems, A. & 
Carvalho, AM (1987) 

Fabaceae     
Chamaecrista cipoana (H.S. 

Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby 
EC CP NA Mantovani, W; 

Custódio, FA & 
Tamashiro, J (1987) 

Mimosa barretoi Hoehne EC EP NA Mantovani, W; 
Custódio, FA & 
Tamashiro, J (1987) 

Chamaecrista choriophylla 
(Vogel) H.S. Irwin & Barneby 

EE EP NA Mantovani, W; 
Custódio, FA & 
Tamashiro, J (1987) 

Chamaecrista dentata (Vogel) 
H.S. Irwin & Barneby 

EE EP NA Mantovani, W; 
Custódio, FA & 
Tamashiro, J (1987) 

Chamaecrista desvauxii var. 
malacophylla (Vogel) H.S. 

Irwin & Barneby 

EE NA NA Mantovani, W; 
Custódio, FA & 
Tamashiro, J (1987) 
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Chamaecrista semaphora 
(H.S. Irwin & Barneby) H.S. 

Irwin & Barneby 

EE EP NA Mantovani, W; 
Custódio, FA & 
Tamashiro, J (1987) 

Chamaecrista venulosa 
(Benth.) H.S. Irwin & Barneby 

EE NA NA Madeira, JÁ (1997) 

Lupinus coriaceus Benth. SI EP NA Mantovani, W; 
Custódio, FA & 
Tamashiro, J (1987) 

Mimosa macedoana Burkart SI EP NA Pereira, MCA (1994) 

Lauraceae     
Ocotea langsdorffii (Meisn.) 

Mez 
SI EP VU Baitello, JB, Rohwer, J 

(1987) 

Ocotea odorífera Rohwer SI EP NA Campos, MTVA (1995) 

Ocotea percoriacea (Meisn.) 
Kosterm. 

SI EP NA Baitello, JB, Rohwer, J 
(1987) 

Ocotea pomaderroides 
(Meisn.) Mez 

SI EP NA Baitello, JB, Rohwer, J 
(1987) 

Ocotea pulchella (Nees) Mez SI EP NA Baitello, JB, Rohwer, J 
(1987) 

Persea rufotomentosa Nees & 
C. Mart. 

SI CP NA Baitello, JB, Rohwer, J 
(1987) 

Loganiaceae     
Spigelia aceifolia Woodson EC NA NA Zappi, DC (1989) 

Spigelia cipoensis Zappi EC NA NA Zappi, DC (1989) 

Lythraceae     
Diplusodon orbicularis Koehne EC VU NA Cavalcanti, TB (1990) 

Cuphea cipoensis T.B. Cavalc. EE NA NA Cavalcanti, TB (1990) 

Cuphea sperguloides Saint-
Hilaire 

EE NA NA Cavalcanti, TB (1990) 

Malpighiaceae     
Byrsonima cipoensis Mamede EC NA NA Mamede, MCH (1980) 

Malvaceae     

Pavonia malvaviscoides A. St.-
Hil. 

EE NA NA Esteves, GL (2001) 

Melastomataceae     
Lavoisiera campos-portoana 

Barreto 
EC VU NA Semir, J, Borges, A & 

Chiea, SC (1987) 

Lavoisiera cordata Cogn. ex 
Glaz. 

EC EP NA Semir, J, Borges, A & 
Chiea, SC (1987) 

Lavoisiera sampaioana Barreto EC VU NA Semir, J, Borges, A & 
Chiea, SC (1987) 

Marcetia semiriana A.B. 
Martins 

EC NA NA Martins, AB (2000) 

Miconia cipoensis R. Goldenb. EC NA NA Goldenberg, R (1999) 

Trembleya laniflora Cogn. EC NA NA Semir, J, Borges, A & 
Chiea, SC (1987) 

Cambessedesia corymbosa 
DC. 

EE NA NA Semir, J, Borges, A & 
Chiea, SC (1987) 

Cambessedesia semidecandra 
A. St.-Hil. ex A.B. Martins 

EE NA NA Semir, J, Borges, A & 
Chiea, SC (1987) 

Lavoisiera mello-barretoi 
Markgr. 

SI EP NA Semir, J, Borges, A & 
Chiea, SC (1987) 

Myrsinaceae     
Cybianthus coronatus A.B. 

Joly & S.L. Jung 
EC NA NA Joly, AB & Jung, SLM 

(1978) 

Cybianthus glaber A. DC. EC NA NA Fonnegra, R & Pipoly 
III, JJ (1987) 

Ochnaceae     
Luxemburgia angustifolia 

Planch. 
SI VU NA Sastre, C & Yamamoto, 

K (1987) 
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Luxemburgia flexuosa Sastre SI VU NA Sastre, C & Yamamoto, 
K (1987) 

Passifloraceae     
Passiflora hypoglauca Harms EE NA NA Vitta, FA & Bernacci, 

LC (2004) 
Polygalaceae     

Polygala apparicioi Brade EC NA NA Marques, MCM (1987) 

Polygala cipoensis Brade EC NA NA Brade. AC (1953/1954) 

Polygonaceae     
Coccoloba cereifera Schwacke EC CP NA Ribeiro, KT & 

Fernandes, GW (1999) 
Scrophulariaceae      

Gerardia angustifolia Mart. EC NA NA Souza, VC (1987) 

Agalinis angustifolia (Mart.) 
D'Arcy 

EE VU NA Souza, VC (1987) 

Agalinis brachyphylla (Cham. 
& Schltdl.) D'Arcy 

EE VU NA Souza, VC & Giulietti, 
AM (2003) 

Agalinis schwackeana (Diels) 
V.C. Souza & Giul. 

EE PE NA Souza, VC & Giulietti, 
AM (2003) 

Angelonia eriostachys Benth. EE VU NA Souza, VC & Giulietti, 
AM (2003) 

Esterhazya caesarea (Cham. 
& Schltdl.) V.C.Souza 

EE VU NA Souza, VC & Giulietti, 
AM (2003) 

Physocalyx aurantiacus Pohl. EE NA NA Souza, VC & Giulietti, 
AM (2003) 

Physocalyx major Mart. EE VU NA Souza, VC & Giulietti, 
AM (2003) 

Stemodia lobata J.A. Schmidt EE VU NA Souza, VC & Giulietti, 
AM (2003) 

Stemodia microphylla Schmidt NE VU NA Souza, VC & Giulietti, 
AM (2003) 

Styracaceae     
Pamphilia aurea Mart. ex A. 

DC. 
SI VU NA Giulietti, AM & Pirani, 

JR (1987) 

Verbenaceae     
Lantana lundiana Schauer EE NA NA Salimena-Pires, FRG & 

Giulietti, A. M. (1998) 
Lippia florida Cham. EE NA NA Salimena-Pires, FRG & 

Giulietti, A. M. (1998) 
Stachytarpheta mexiae 

Moldenke 
EE NA NA Salimena-Pires, FRG & 

Giulietti, A. M. (1998) 

Stachytarpheta reticulata Mart. 
ex Schauer 

EE NA NA Salimena-Pires, FRG & 
Giulietti, A. M. (1998) 

Vochysiaceae     
Vochysia pygmaea Bong. SI EP NA Yamamoto, K (1987) 

Monocotiledôneas     
Arecaceae     

Syagrus duartei Glassman EC NA NA Glassman, S. (1987) 

Syagrus pleioclada Burret EE NA NA Marcato, A. Pirani, J. R. 
(2001) 

Bromeliaceae     
Cryptanthus duartei L.B. Sm. EC EP NA Smith, LB & Downs, RJ 

(1979) 
Dyckia duarteana L.B. Sm. EC NA NA Smith, LB & Downs, RJ 

(1979) 
Dyckia ursina L.B. Sm. EC EP NA Forzza, RC & 

Wanderley, MGL 
(1998) 

Encholirium heloisae (L.B.Sm.) 
Forzza & Wand. 

EC NA NA Forzza, RC & 
Wanderley, MGL 
(1998) 

Encholirium vogelii Rauh EC VU NA Forzza, RC & 
Wanderley, MGL 
(1998) 

Orthophytum supthutii E. EC SI SI Leme, EM (1995) 
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Gross & Barthlott 
Vriesea stricta L.B. Sm. EC NA NA Wanderley, M. G. L. & 

Martinelli, G. (1987) 
Dyckia biflora Mez EE VU NA Forzza, RC & 

Wanderley, MGL 
(1998) 

Dyckia macedoi L.B. Sm. EE NA NA Forzza, RC & 
Wanderley, MGL 
(1998) 

Nidularium selloanum (Baker) 
E. Pereira & Leme 

EE EP NA Pereira, E & Leme, 
EMC (1986) 

Vriesea longicaulis (Baker) 
Mez 

EE NA NA Smith, LB & Downs, RJ 
(1977) 

Vriesea oligantha Mez EE NA NA Wanderley, MGL & 
Martinelli, G (1987) 

Dyckia heloisae L.B. Sm. SI VU NA Wanderley, MGL & 
Martinelli, G (1987) 

Neoregelia leprosa L.B. Sm. SI VU NA Smith, LB & Downs, RJ 
(1955) 

Neoregelia oligantha L.B. Sm. SI VU NA Smith, LB & Downs, RJ 
(1955) 

Eriocaulaceae      
Leiothrix cipoensis Giulietti EC NA NA Giulietti, AM & Hensold, 

N (1987) 
Paepalanthus ater Silveira EC PE NA Hensold, N (1998) 

Paepalanthus augustus 
Silveira 

EC NA NA Hensold, N (1998) 

Paepalanthus augustus 
picensis Hensold 

EC NA NA Hensold, N (1998) 

Paepalanthus aureus Silveira EC NA NA Hensold, N (1998) 

Paepalanthus chlorocephalus 
Silveira 

EC NA NA Hensold, N (1998) 

Paepalanthus cipoensis 
Silveira 

EC PE NA Sano, PT (1998) 

Paepalanthus diffusus Silveira EC NA NA Sano, PT (1998) 

Paepalanthus heterotrichus 
Silveira 

EC PE NA Sano, PT (1998) 

Paepalanthus parviflorus 
(Hensold) Hensold 

EC NA NA Hensold, N (1998) 

Paepalanthus robustus Silveira EC NA NA Sano, PT (1998) 

Paepalanthus senaeanus 
Ruhland 

EC NA NA Hensold, N (1998) 

Syngonanthus cipoensis 
Ruhland 

EC NA NA Parra, LR (1998) 

Syngonanthus circinnatus 
Ruhland 

EC PE NA Parra, LR (1998) 

Syngonanthus vernonioides 
Ruhland 

EC NA NA Parra, LR (1998) 

Syngonanthus vernonioides 
melanolepis Silveira 

EC CP NA Parra, LR (1998) 

Leiothrix spiralis (Bong.) 
Ruhland 

EE VU NA Giulietti, AM & Hensold, 
N (1987) 

Paepalanthus argenteus 
(Bong.) Körn. 

EE NA NA Hensold, N (1998) 

Paepalanthus bromelioides 
Silveira 

EE NA NA Giulietti, AM & Hensold, 
N (1987) 

Paepalanthus denudatus Körn EE NA NA Sano, PT (1998) 

Paepalanthus nigrescens 
Silveira 

EE NA NA Hensold, N (1998) 

Syngonanthus anthemidiflorus 
(Bong.) Ruhland 

EE NA NA Parra, LR (1998) 

Syngonanthus anthemidiflorus 
var. similis (Ruhland) L.R. 

EE NA NA Parra, LR (1998) 
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Parra & Giul. 
Syngonanthus arenarius 

Ruhland 
EE NA NA Parra, LR (1998) 

Syngonanthus bisulcatus 
Ruhland 

EE CP NA Parra, LR (1998) 

Syngonanthus centauroides 
Ruhland 

EE NA NA Parra, LR (1998) 

Syngonanthus elegans 
Ruhland 

EE NA NA Parra, LR (1998) 

Syngonanthus fuscescens 
Ruhland 

EE NA NA Parra, LR (1998) 

Syngonanthus hygrotrichus 
Ruhland 

EE NA NA Parra, LR (1998) 

Syngonanthus macrolepis 
Silveira 

EE NA NA Parra, LR (1998) 

Syngonanthus pauper Ruhland EE NA NA Parra, LR (1998) 

Syngonanthus verticillatus 
Ruhland 

EE NA NA Parra, LR (1998) 

Paepalanthus tuberculatus 
Silveira 

NE PE NA Sano, PT (1998) 

Syngonanthus chrysolepis Alv. 
Silv. 

NE PE NA Parra, LR (1998) 

Eriocaulon melanolepsis 
Silveira 

SI PE NA Giulietti, AM & Hensold, 
N (1987) 

Leiothrix linearis Alv. Silv. SI PE NA Giulietti, AM & Hensold, 
N (1987) 

Paepalanthus lepidus Silveira SI PE NA Hensold, N (1998) 

Syngonanthus elegans 
elegans 

SI CP NA Giulietti, AM & Hensold, 
N (1987) 

Iridaceae     
Pseudotrimezia gracilis Chukr EC NA NA Chukr, NS & Giulietti, 

AM (2003) 
Trimezia fistulosa R.C. Foster EC NA NA Chukr, NS (1992) 

Trimezia fistulosa R.C. Foster 
var. longifolia Chukr 

EC NA NA Chukr, NS (1992) 

Neomarica rupestris (Ravenna) 
N.S. Chukr 

EE  NA NA Capellari Jr., L (2003) 

Pseudotrimezia brevistamina 
Chukr 

EE NA NA Chukr, NS & Giulietti, 
AM (2003) 

Pseudotrimezia cipoana 
Ravenna 

EE NA NA Chukr, NS & Giulietti, 
AM (2003) 

Trimezia truncata Ravenna EE NA NA Chukr, NS (1992) 

Orchidaceae     
Constantia cipoensis Porto & 

Brade 
EC CP NA Matias, LQ; Braga, PIS 

& Freire, AG (1996) 

Laelia cardimii Pabst & 
A.F.Mello 

EC SI SI Pabst, G. & Mello, AF 
(1978) 

Malaxis cipoensis F. Barros EC NA NA Barros, F (1996) 

Bulbophyllum involutum Borba, 
Semir & F. Barros 

EE NA NA Borba, EL & Semir, J 
(1998) 

Laelia pumila (Hooker) Rchb.f SI EP NA Barros, F (1987) 

Pseudolaelia cipoensis Pabst SI EP NA Barros, F (1987) 

Poaceae     
Panicum brachystachyum Trin. EC SI SI Viana, PL & Mota, RC 

(2004) 
Panicum sendulskyii Zuloaga EC NA NA Zuloaga, FO & 

Morrone, O (1996) 
Andropogon brasiliensis A. 

Zanin & Longhi-Wagner 
EE NA NA Zanin, A & Longhi-

Wagner, HM (2003) 

Aulonemia effusa (Hack.) 
McClure 

SI EP NA Pereira, MCA (1994) 
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Paspalum polyphyllum Nees 
ex Trin. 

SI NA NA Aliscioni, S (2000) 

Rapateaceae     
Cephalostemon riedelianus 

Köern 
EE NA NA Pirani, JR & Giulietti, 

AM (1989) 

Velloziaceae     
Aylthonia gentianoides 

(Goethart & Henrard) N.L. 
Menezes 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Aylthonia graminifolia N. 
Menezes 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Aylthonia pulverulenta N. 
Menezes 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Aylthonia salmonea (L. B. 
Smith & Ayensu) Menezes 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Barbacenia conicostigma 
Goethart & Henrard 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

      Barbacenia flava var. minor 
L.B. Sm. 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Barbacenia glutinosa Goethart 
& Henrard 

EC PE NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Barbacenia involucrata L.B. 
Sm. 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Barbacenia nanuzae L.B. Sm. 
& Ayensu 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia alata L.B. Sm. EC VU NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia bicarinata L.B. Sm. & 
Ayensu 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia compacta Mart. ex 
Schult. f. 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia declinans Goethart & 
Henrard 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia gigantea N.L. 
Menezes & Mello-Silva 

EC VU NA Mendonça, MP & Lins, 
LV (2000) 

Vellozia leptopetala Goethart & 
Henrard 

EC VU NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia lilacina L.B. Sm. & 
Ayensu 

EC VU NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia metzgerae L.B. Sm. EC PE NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia modesta L.B. Sm. & 
Ayensu 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia nanuzae L.B. Sm. & 
Ayensu 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia nivea L.B. Sm. & 
Ayensu 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia patens L.B. Sm. & 
Ayensu 

EC VU NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia piresiana L.B. Sm. EC VU NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia ramosissima L.B. Sm. EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia stipitata L.B. Sm. & 
Ayensu 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia subalata L.B. Sm. & 
Ayensu 

EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia viannae L.B. Sm. EC NA NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Barbacenia ensifolia Mart. ex 
Schult. f. 

SI PE NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 
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Pleurostima longiscapa N. 
Menezes 

SI VU NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Vellozia glabra Mikan SI VU NA Menezes, NL & Mello-
Silva, R (1987) 

Xyridaceae         
Xyris cipoensis L.B. Sm. & 

Downs 
EC EP NA Giulietti, AM; 

Wanderley, MGL; 
Longhi-Wagner, HM; 
Pirani, JR & Parra, LR 
(1996) 

Xyris dardanoi Wand. EC EP NA Wanderley, MGL & 
Ceratti, TM (1987) 

Xyris jolyi Wand. & Cerati EC NA NA Wanderley, MGL & 
Ceratti, TM (1987) 

Xyris nigricans L.A. Nilsson EC NA NA Giulietti, AM; 
Wanderley, MGL; 
Longhi-Wagner, HM; 
Pirani, JR & Parra, LR 
(1996) 

Xyris platystachia Alb. Nilsson 
(cabeça-de-negro) 

EC EP NA Giulietti, AM; 
Wanderley, MGL; 
Longhi-Wagner, HM; 
Pirani, JR & Parra, LR 
(1996) 

Xyris bialata Malme SI EP NA Wanderley, MGL & 
Ceratti, TM (1987) 

Xyris blepharophylla Mart. SI VU NA Wanderley, MGL & 
Ceratti, TM (1987) 

Xyris hystrix Mart. SI EP NA Wanderley, MGL & 
Ceratti, TM (1987) 

Xyris itatiayensis Wand. & Sajo SI NA NA Sajo, MG & Wanderley, 
MGL (1998) 

Xyris tortilis Wand. & Cerati SI EP NA Wanderley, MGL & 
Ceratti, TM (1987) 

SAMAMBAIAS     
Pteropsida     

Pteridaceae     
Pellaea crenata R.M. Tryon EC NA NA Prado, J (1992) 

Pellaea riedelii Baker EE NA NA Prado, J (1992) 

 

3.3.1.1. Campos Rupestres 

A Serra do Cipó se sobressai em termos de diversidade em comparação com outras 
áreas de campos rupestres já estudadas, de acordo com os dados existentes. Em 
cerca de 200 km2 inventariados mais intensamente ao longo de meio século, 1.590 
espécies foram registradas por Giulietti et al. (1987), distribuídas em 103 famílias de 
dicotiledôneas (402 gêneros), 24 famílias de monocotiledôneas (118 gêneros), uma 
família de gimnosperma (Podocarpaceae), 10 famílias de pteridófitas e 11 de briófitas. 
Estes números certamente já são bem superiores, com coletas posteriores e 
tratamento detalhado das diversas famílias que vêm sendo publicados no Boletim de 
Botânica da USP até os dias atuais. No entanto, ainda não está disponível uma 
compilação atualizada da riqueza por famílias, que deve ser feita com o devido rigor 
científico e controle de sinonímias (ver Tabela 3.3.1, que se refere a toda a Serra do 
Cipó, mas com grande predominância de dados provenientes de Campos Rupestres, 
como demonstrado no estudo de espacialização dos dados – seção 3.3.1.4).  

Relação com outras localidades 

Crescente número de outras localidades ao longo da Serra do Espinhaço vêm sendo 
estudadas mais detidamente por botânicos, desde as décadas de 80 e 90, em função 
da mudança de ênfase do Departamento de Botânica da USP, bem como pelo 
estabelecimento de diversos profissionais ali formados em outras universidades, como 
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a Universidade Federal de Feira de Santana (BA).  

Em Grão-Mogol, ainda em Minas Gerais, mas no limite meridional do Domínio da 
Caatinga, foram registradas até o momento 1.073 espécies, pertencentes a 467 
gêneros e 129 famílias (113 de Angiospermas) (Pirani et al. 2003). De acordo com 
estes autores, na região do Pico das Almas, na Chapada Diamantina (BA), foram 
registradas 1.044 espécies vasculares, por Stannard (1995), e está sendo organizada 
a Flora da região de Catolés, BA, pela pesquisadora D. Zappi, de Kew. Nas outras 
localidades já inventariadas foram encontrados valores bem inferiores de diversidade. 

Na Serra do Cipó, incluindo-se amostragens expeditas em outros ecossistemas além 
dos campos estritamente, as famílias dominantes são: Asteraceae (119 espécies), 
Fabaceae (107 spp.), Melastomataceae (90 spp.), Rubiaceae (47 spp.), Myrtaceae (45 
spp.), Poaceae (130 spp.), Eriocaulaceae (84 spp.), Orchidaceae (80 spp.), 
Velloziaceae (58 spp.), Xyridaceae (47 spp.), Bromeliaceae (36 spp.), Cyperaceae (32 
spp.) (Giulietti et al., 1987). Note-se que a riqueza reportada de cada família depende 
de diversos fatores como intensidade relativa de coleta e habitats amostrados. No 
entanto, pode-se com estes dados depreender a importância dos ambientes abertos, 
campestres, dada a riqueza de Asteraceae (compostas), e a alta diversidade de 
famílias associadas com as condições xéricas dos ambientes rupestres, como 
Velloziaceae e Eriocaulaceae. 

O mesmo perfil de dominância das famílias é encontrado em outros ambientes 
associados a quartzitos, como Pedra Menina, em Rio Vermelho – MG, embora com 
menor riqueza no cômputo geral (Pirani et al. 1994). Em Grão-Mogol (Pirani et al. 
2003), as famílias com maior número de espécies são Fabaceae (104 espécies), 
Asteraceae (82 spp.), Melastomataceae (43 spp.), Rubiaceae (42 spp.), Poaceae (41 
spp.), Apocynaceae s.l. (39 spp.), Euphorbiaceae (38 spp.), Cyperaceae (34 spp.), 
Myrtaceae (34 spp.), Orchidaceae (30 spp.), Malpighiaceae (26 spp.) e Eriocaulaceae 
(26 spp.). 

Giulietti et al. (1997) estabeleceram as seguintes localidades como importantes 
centros de diversidade de campos rupestres ao longo da Serra do Espinhaço, listadas 
de Sul para Norte: Serra do Ouro Branco, Serra da Piedade, Serra do Caraça, Serra 
do Cipó, Platô de Diamantina, Serra do Cabral e Serra de Grão-Mogol, em Minas 
Gerais. Na Bahia, a Chapada Diamantina, que pode ser subdividida nos seguintes 
importantes centros: Serra do Rio de Contas, Pico das Almas, Pico de Itabira e Serra 
do Sincorá. 

O estudo de Rapini et al. (2002) sobre a riqueza e endemismo da família Apocynaceae 
na porção mineira da Serra do Espinhaço ilustra bem a proposição de Prance, de que 
os campos rupestres deveriam ser considerados como uma fitocória autônoma, ou em 
outras palavras, como um bioma. Das 97 espécies conhecidas na região, 30% são 
endêmicas àquela parte do Espinhaço, e 25% são restritas a apenas uma, das quatro 
regiões assim distinguidas: Região Sul; Serra do Cipó; Planalto de Diamantina; Região 
Norte. Na mesma linha, em revisão sobre as Leguminosas (Fabaceae) em campos 
rupestre, Garcia (2004) encontrou elevada diversidade – 338 espécies reunidas em 58 
gêneros – e baixa similaridade entre as diversas localidades estudadas. A maior 
riqueza foi encontrada justamente na Serra do Cipó, com 104 espécies. 

A autora não cita o estudo de Pirani et al. (2003) que encontraram exatamente o 
mesmo número de espécies em Grão-Mogol. A riqueza de espécies encontradas na 
Serra do Cipó é muito superior à reportada para todas as outras localidades citadas 
por Garcia (2004). A segunda localidade mais rica é o Parque do Itacolomi, com 65 
espécies. A autora faz várias considerações sobre as possíveis causas da maior 
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riqueza na Serra do Cipó. Contribuem, sem dúvida, a diversidade de habitats, a 
diversidade geológica associada à ampla gama de tipos de solos, a extensão da área, 
mas, também, a intensidade do esforço amostral. O número equivalente de espécies 
encontradas em Grão-Mogol reforça a tese da importância da intensidade de estudos 
sobre a riqueza reportada para cada região, e a dificuldade de se comparar áreas 
estudadas por diferentes abordagens. 

Conforme a lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção no estado de Minas 
Gerais, cerca de 2/3 das 590 espécies listadas são de campos rupestres (Mendonça e 
Lins, 2000). Esta concentração nos campos rupestres se deve, em parte, à distribuição 
efetivamente restrita de muitas espécies, o que caracteriza de imediato, de acordo 
com a teoria conservacionista, elevada susceptibilidade aos fatores que podem levar à 
extinção (Primack e Rodrigues, 2001). Isto porque, além dos fatores estocásticos, a 
destruição de pequenas porções de habitat natural pode levar muitas espécies à 
extinção. 

É o caso, por exemplo, de Coccoloba cereifera (Polygonaceae), restrita a uma área de 
cerca de 26 km2 ao longo do vale do Ribeirão Indequicé, na Serra do Cipó (Ribeiro e 
Fernandes, 2000), adjacente ao Parque Nacional e inserido na APA Morro da 
Pedreira. A espécie é ameaçada de extinção em função dos incêndios recorrentes, 
mas, principalmente, em decorrência do rápido processo de parcelamento do solo e 
construções de veraneio na região (Figura 3.3.1). Outras espécies são ameaçadas 
pela coleta predatória, sem estratégias de manejo, como as diversas espécies de 
Eriocaulaceae (p.ex. Syngonanthus elegans) e também de Poaceae e Xyridaceae, que 
são comercializadas como sempre-vivas (Menezes e Giulietti, 2000). Muitas outras 
espécies podem ter sido extintas sem sequer chegarem a ser registradas pela ciência, 
dada a elevada freqüência de incêndios já verificada há pelo menos cerca de 200 anos 
(ver por exemplo registros já feitos por Langsdorff em 1814 e por Silva et al., 1997) e a 
distribuição restrita de muitas espécies, que dificulta o conhecimento e facilita a 
extinção. 

No entanto, a ênfase nos campos rupestres no que se refere às espécies ameaçadas 
de extinção se deve em parte à própria geografia do conhecimento. É fato que há uma 
concentração das pesquisas nestas áreas de montanha, em comparação com o pouco 
conhecimento que ainda se tem, em função da maior escassez de estudos, das áreas 
de cerrado e mesmo da mata atlântica no estado (Mendonça et al., 1998; Mendonça e 
Lins, 2000). Muitas espécies dos campos rupestres têm distribuição naturalmente 
restrita, possivelmente relacionada à distribuição em manchas dos diversos tipos de 
solos, todos eles com grandes deficiências nutricionais e fortes variações em 
drenagem. Casos comparáveis de endemismo restrito associado a condições edáficas 
são apresentados por Major (1988) e Cowling et al. (1994).  

Em comparação com a Mata Atlântica e com o Cerrado, a destruição direta dos 
campos rupestres ainda é reduzida, devido ao baixíssimo potencial agrícola (ver seção 
3.2.6). A redução da biodiversidade se deve mais às práticas pastoris centenárias 
(principalmente uso excessivo de fogo), coleta predatória de certas espécies, 
mineração e retirada de pedras e, recentemente, à expansão do turismo, com 
parcelamento do solo e aceleração da introdução de espécies exóticas invasoras 
(Ribeiro et al., 2005). No entanto, nas últimas décadas e em especial no últimos anos, 
a pressão de mineração de todo tipo (minério de ferro, fostato, pedras, cristais, etc.) 
tem se configurado como a maior ameaça aos campos rupestres e campos 
altimontanos em geral.  
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Figura 3.3.1: Coccoloba cereifera, endêmica restrita da Serra do Cipó, com distribuição limitada a apenas 
26 km2, altamente ameaçada pelo excesso de incêndios e pelo parcelamento do solo para a construção 
de casas de veraneio. Foto: Katia Torres Ribeiro. 

Composição florística por ambiente 

Os campos rupestres podem ser vistos como complexos vegetacionais, ou seja, um 
conjunto de ambientes contrastantes que ocorrem em mosaico – campos graminóides, 
charcos, afloramentos rochosos e capões de mata se avizinham. 

Na Serra do Cipó, nos campos de gramíneas sobre solos quartzíticos predominam as 
famílias: Poaceae (Aristida, Panicum, Paspalum) Cyperaceae (Bulbostylis, 
Lagenocarpus), Eriocaulaceae (Leiothix, Paepalanthus, Syngonanthus) e Xyridaceae 
(Vitta, 1995); nos afloramentos rochosos, a fisionomia é arbustiva, com predominância 
de Velloziaceae (Barbacenia, Vellozia, Pleurostima), Asteraceae (Lychnophora, 
Proteopsis, Wunderlichia etc.) e Melastomataceae (Cambessedesia, Microliacia, 
Marcetia); nos campos brejosos, de águas bastante ácidas e ricas em ácidos húmicos, 
predominam Cyperaceae (Rhynchospora); Rapataceae (Cephalostemon); 
Eriocaulaceae (Syngonanthus, Leiothrix); Xyridaceae (Xyris, Abolboda); Orchidaceae 
(Habenaria, Stenorrhynchus); Lentibulariaceae (Utricularia, Genlisea); e Droseraceae 
(Drosera) (Giulietti et al., 1997). 

Nos capões de mata e matas ciliares as famílias com maior riqueza de espécies são 
Melastomataceae, Lauraceae, Myrtaceae, Asteraceae, com abundância de espécies 
como Tapirira guianensis, Richeria grandis, Xylopia emarginata, Copaifera langsdorfii, 
Protium almecega, Croton urucurana, Guapira opposita, Guatteria sellowiana, 
Cabralea canjerana e Vochysia acuminata, dentre outras. Nas formações de cerrado, 
são comuns Vochysia, Qualea, Byrsonima, Hymaenaea, Campomanesia, e estrato 
herbáceo contínuo com predominância de gramíneas dos gêneros Aristida, Paspalum 
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e Axonopus (Giulietti et al., 1997). 

Nas matas secas sobre calcário, caducifólias, são comuns a gameleira (Ficus spp.), e 
se destacam dentre outras Apeiba tibourbou, Cedrela fissilis, Guazuma ulmifolia, 
Cnidoscolus urens, Trichilia hirta, T. catigua (Giulietti et al., 1987) e cactus como 
Pilosocereus floccosus, P. coerulescens e Cereus calcirupicola (Zappi, 1990) e a 
Amarylidaceae Hippeastrum reginae. São poucas as espécies epífitas nestas 
formações (Tillandsia, Peperomia), em geral também crescendo como epífitas 
(Pedralli, 1997). 

Nos campos rupestres é notável a convergência morfológica de várias famílias como 
resposta à elevada incidência luminosa, necessidade de resistência e/ou de 
sobrevivência à dessecação e aproveitamento da umidade proveniente de neblina e 
do orvalho. Menezes e Giulietti (1986) citam os arbustos e sub arbustos de diversas 
famílias com folhas imbricadas, tanques, pseudo-bulbos ou outras formas de acúmulo 
de água, folhas com forte cobertura de cera que refletem o calor, espessas camadas 
de tricomas que reduzem a transpiração e protegem da radiação, folhas densamente 
rosetadas com proteção das gemas contra a ação do fogo e dos raios ultra-violeta e 
diversas modificações fisiológicas e/ou anatômicas que levam à maior capacidade de 
armazenamento de água. 

Destacam-se as Velloziaceae, com elevada diversidade na Serra do Espinhaço e uma 
forma de crescimento bastante característica – são pseudo-troncos que podem chegar 
a 6 metros de altura (no caso de Vellozia gigantea, a canela de ema gigante, 
endêmica à Serra do Cipó), espessados pelas bainhas foliares persistentes e 
crescimento no entremeio das raízes adventícias que permitem a absorção da 
umidade atmosférica (Menezes e Giulietti, 1986). Há outros casos interessantes 
recentemente reportados de plantas que fazem associações com cupins de modo a 
aumentar o acesso a fontes de nitrogênio (Figueira & Vasconcelos, 1992; Waldemar & 
Irgang, 2003), reforçando a importância dos insetos neste sistema, bastante enfatizada 
na Oficina de Pesquisadores deste Plano de Manejo (junho de 2007). 

Usos e distúrbios 

A Serra do Espinhaço tem longa história de ocupação relacionada à exploração 
mineral ou atividades de suporte a ela – extração de ouro, diamante, cristais, minério 
de ferro, principalmente, e a criação extensiva de gado. A Serra do Cipó ficou 
relativamente resguardada desta pressão em comparação com as montanhas de 
Diamantina e Ouro Preto devido à escassez de ouro e diamante, mas sua borda leste 
tem grandes jazidas de minério de ferro, há a pressão atual por pedras decorativas e 
no passado houve extração de cristais de quartzo e manganês. A criação de gado 
acompanhou todo este processo bem como o desmatamento para comprovação de 
uso da terra, para garantir direito de posse, por meio principalmente do uso do fogo.  

As plantas foram desde então amplamente utilizadas para alimentação e práticas 
medicinais. De acordo com Dayrell (1998), na região de Grão-Mogol, no norte de 
Minas Gerais, pode ser reconhecida a cultura dos “geraizeiros”, em que dezenas de 
espécies de plantas nativas eram utilizadas de forma efetiva, trazendo, certamente, 
forte influência indígena (R.F. Ribeiro, 2005). Entre estas, eram e ainda são usadas 
para alimentação frutas como: araçá (Psidium spp.), guabiroba (Campomanesia spp.), 
mandapuçá ou puçá (Mouriri glaziouviana), jatobá (Hymenaea spp.), pequi (Caryocar 
brasiliense), mangaba (Hancornia speciosa), murici (Byrsonima spp.), de que também 
se extraem taninos, cajuzinho do campo (Anacardium spp.), diversos coquinhos, como 
macaúba (Acrocomia aculeata) e indaiá ou catolé (Attalea spp.). 



 147

Giulietti et al. (1997) relatam a ampla utilização de plantas de campos rupestres, ou da 
transição entre estes e os cerrados, na medicina popular ou outros usos próximos, tais 
como arnica (Lichnophora pinaster para problemas hepáticos, L. ericoides, para 
contusões), chapé (Hyptis lutescens), paneira (Norantea adamantium), quina-de-vaca 
(Remijea ferruginea), sambaibinha (Davilla rugosa), caroba ou carobinha (Jacaranda 
spp.) e catuaba (Anemopaegma arvense). Os ramos resinosos de Vellozia spp. 
(canelas de ema) foram e ainda são muito utilizados como combustível, seja 
doméstico ou mesmo para locomotivas, como é o caso da canela-de-ema conhecida 
como candombá (V. sincorana), endêmica da Serra do Sincorá, na Chapara 
Diamantina, ou até mesmo como pincel; os ramos folhosos de Lychnophora spp. têm 
utilidade como combustível doméstico ou para confecção de travesseiros e colchões, e 
faz-se veneno contra rato a partir do pó de Palicourea marcgravii. Brandão et al. 
(1996) fizeram ampla compilação de plantas de campos rupestres com usos na 
medicina popular desde a Serra de São José a Grão-Mogol e chegaram a 134 
espécies, distribuídas em 52 gêneros e 33 famílias. 

O comércio de “sempre-vivas” (também chamadas na Serra do Cipó de perpétuas-do-
campo) é antigo, mas teve um crescimento a partir dos anos 70/80 com o interesse 
dos grandes centros urbanos, sendo estimada a retirada de mais de 300 toneladas de 
peso seco por ano, de acordo com Giulietti et al. (1997), que registram a coleta e 
venda de mais de 40 espécies nativas, muitas delas endêmicas raras, atendendo à 
demanda especialmente dos Estados Unidos, Japão e Europa. As mais visadas, ainda 
de acordo com estes autores, são as eriocauláceas Syngonanthus elegans* (sempre-
viva de pé de ouro), S. venustus (brejeira), S. xeranthemoides (jazida), S. magnificus 
(sempre-viva gigante), S. suberosus (margarida), S. brasiliana (brasiliana), 
Paepalanthus macrocephalus* (botão-branco), Leiothrix flavescens* (botão-bolinha), 
as gramíneas Aristida riparia* (rabo-de-raposa), Aulonemia effusa* (andrequicé), 
Axonopus brasiliensis* (pingo-de-neve), Gynerium sagittatum (cana-brava), as 
Xyridáceas Xyris nigricans* (coroinha), X. cipoensis* (abacaxi-dourado), X. coutensis 
(cacau), e as Cyperáceas Rhynchopora globosa* (espeta-nariz), R. speciosa (capim-
estrela). As espécies marcadas com asterisco constam da listagem de Giulietti et al. 
(1987) de ocorrência na Serra do Cipó. 

Para se ter uma noção da intensidade de coleta e da ameaça a estas populações, 
citamos os seguintes dados apresentados por Giulietti et al. (1997): na Serra do 
Ambrósio (MG), das espécies comercialmente interessantes, 4 são endêmicas dali – o 
cactus Uebelmannia gummifera e as eriocauláceas Syngonanthus brasiliana, S. 
magnificus e S. suberosus. No caso de S. magnificus, a coleta passou de 4.000 Kg em 
1984 para 1.500 Kg em 1986, refletindo provavelmente a redução populacional da 
espécie. Da mesma forma, no cômputo geral, a exportação anual de sempre-vivas 
passou de 1.007 ton. para 320 ton. entre 1978 e 1986. Esta variação pode refletir uma 
queda nas populações, menos provavelmente uma queda de preços, como 
argumentam Giulietti et al. (1988) ou, talvez ainda, um reflexo das ações de 
fiscalização e repressão, que podem reduzir a extração ou jogá-la na clandestinidade, 
de modo que os números ficam mascarados. É difícil estimar adequadamente a coleta 
por ser grande parte do comércio clandestino e pela má determinação das espécies 
nas aduanas e documentos de exportação (L. Bedê, com. pess.).  

Há forte pressão também de coletores, profissionais ou não (turistas), de plantas 
ornamentais (Paiva, 2004), principalmente orquídeas (dos gêneros Sophronites, 
Laelia, Cattleya, Oncidium, e com destaque a terrestre Encyclia advena, a sumaré), 
bromélias (Dyckia, Orthophytum, Vriesea), cactus (diversos gêneros de Cactaceae) e 
açussenas (Hippeastrum spp., Amaryllidaceae) (Giulietti et al. 1997). No entanto, 
qualquer espécie com extensas floradas na região alta da Serra do Cipó, como 
algumas quaresmeiras, costuma ser intensamente coletada por turistas nos feriados, 
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como constatado nas diversas ações de fiscalização do IBAMA e da Polícia Ambiental, 
de forma por vezes bastante inocente, requerendo uma ação de conscientização. 
Como exemplo de coleta criminosa intencional, podemos citar ação realizada no dia 
11 de janeiro de 2005, quando graças a uma denúncia, um grupo de coletores foi 
surpreendido no alto da Serra do Palácio, a 1.300 metros de altitude, com 666 
exemplares de orquídeas, pertencentes a 22 espécies, algumas delas estritamente 
endêmicas, como Constantia cipoensis, e da família Bromeliaceae, 15 exemplares, 
distribuídos em 6 espécies (Celso do Lago Paiva, laudo pericial PARNA Cipó 2005). 

O potencial das plantas de campos rupestres para domesticação e floricultura ainda é 
pouco estudado e inteiramente sub explorado. Em países temperados a produção de 
plantas rupestres em viveiros é extremamente avançado, como é o caso da Escócia, 
com sociedades e revistas especializadas no tema. Na Serra do Cipó, grupo de 
pesquisadores coordenado pelo professor G. Wilson Fernandes, da UFMG, vem 
aprimorando as técnicas de germinação e produção em viveiro de plantas nativas dos 
campos rupestres da região, mas ainda não há larga receptividade comercial. 

Outros fatores graves de agressão à vegetação dos campos rupestres são a 
degradação dos solos em função da mineração “familiar” ou cata de diamantes, a 
abertura ou manutenção de estradas de modo mal planejado, que leva à formação de 
imensas erosões e também à entrada de solos provenientes de outras localidades, o 
que facilita a chegada e a propagação de espécies exóticas, algumas de grande 
potencial invasor. Na Serra do Cipó, especificamente, as atuais obras de preparação 
do leito da rodovia MG-010 para o asfaltamento facilitaram a dispersão de diversas 
gramíneas invasoras (Ribeiro et al., 2005). Como apresentado detalhadamente por 
Barbosa (2008), o material usado na preparação dos leitos de rodovia, principalmente 
a argila e a cal, favorecem o estabelecimento das invasoras, pois elevam o pH e 
adicionam nutrientes usualmente escassos. 
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Figura 3.3.2: Diferentes fitofisionomias associadas às elevações quartzíticas, enquadradas no bioma 
Campo Rupestre, considerado pelo IBGE como integrante do bioma Cerrado – A) Campos arenosos com 
vegetação graminóide e afloramentos recobertos por arbustos, a 1300 m de altitude; B) Matas associadas 
a solos mais férteis em meio aos campos arenosos; C) Campos arenosos e pedregosos a 1200 metros de 
altitude, na vertente oeste; D) Terrenos encharcados com vegetação característica de brejos; E) Extensos 
e variados afloramentos rochosos, com vertentes recobertas por cristais de diferentes tamanhos, 
condicionando a vegetação; F)  Cyperaceae em solo arenoso, de pequeno porte, comumente recoberta 
pelas gramíneas, que podem formar coberturas densas. Fotos: C: Flávio Veloso; demais: Katia Torres 
Ribeiro. 

Em certos locais a expansão urbana e o avanço dos loteamentos e o adensamento da 
ocupação, que trazem consigo o plantio intensivo de plantas trazidas de viveiros e 
floriculturas, em geral exóticas, bem como a substituição dos campos nativos por 
gramados, como é o caso do amplo emprego da grama exótica “batatais” (Paspalum 
notatum), que tem comprometido extensas áreas de campos rupestres. Na região do 
vale do rio Indequicé, na face oeste da Serra do Cipó, já é visível a mudança de 
tonalidade de largos trechos de campos em função da mudança intencional da 
cobertura vegetal, com plantio de gramados. Paralelamente, este investimento no 
plantio de gramas traz um problema colateral que é a pressão sobre as margens de 

C 
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rios na região mais baixa da Serra do Cipó, principalmente na várzea do Rio Cipó, de 
onde é retirado ilegalmente grande parte do suprimento de grama que vem sendo 
usado nos jardins da vila em expansão, deixando o solo nu nestes trechos de beira de 
rio.  

Já foram cadastradas 40 espécies invasoras no interior do Parque e 72 na área de 
abrangência da APA, e o número de novos registros não tem dado sinais de 
desaceleração (C.L. Paiva, dados não publicados), indicando que ainda estamos longe 
do número total. Portanto, o problema da invasão biológica, processo que tem sido 
descrito como “a morte silenciosa dos ambientes naturais” (Wilson, 1994), ainda não 
está dimensionado para a região. 

Ao longo da Serra do Espinhaço há também amplas áreas ocupadas com plantio de 
eucalipto, principalmente para fornecimento carvão para siderurgia. No entanto, 
embora muitas áreas não se adequem a esta cultura, em função da escassez mesma 
de solo e de sua pobreza, houve um forte incentivo ao plantio de eucaliptos nos anos 
70, resultando no seu plantio indiscriminado. 

Os incêndios empregados para rebrota dos capins usados pelos criadores extensivos 
de gado bovino também são forte fator de perturbação e modificação da vegetação, 
inclusive a campestre. Por mais que a vegetação pareça adaptada ao fogo, é certo 
que a incidência anual ou quase anual de incêndios leva uma grande quantidade de 
espécies à extinção, ao menos local. Resistem aquelas de crescimento mais rápido 
(como diversas gramíneas) ou de maior capacidade de estocagem de nutrientes no 
subsolo (como Coccoloba cereifera e diversas espécies com xilopódios) ou, ainda, 
aquelas que dispõem de mecanismos de resistência ao fogo, como algumas canelas-
de-ema (Vellozia e Barbacenia), com gemas protegidas em meios às folhas 
imbricadas, ou Eryngium spp., dentre outras. No entanto, mesmo as espécies 
aparentemente mais resistentes podem sofrer modificações comprometedoras na sua 
estrutura populacional, conforme a freqüência do regime de incêndios (Figueira 1999; 
Figueira et al. 2002; Ribeiro e Fernandes, 2000). 

 

3.3.1.2 Cerrado 

Na Serra do Cipó, as diversas fisionomias associadas ao domínio do Cerrado 
encontram-se a oeste da elevação montanhosa, na faixa de altitude entre 700 e 900m, 
com ocorrências pontuais em meio aos campos rupestres sobre manchas de latossolo 
a maiores altitudes (até cerca de 1.400 m). O Cerrado recobre amplas extensões dos 
municípios de Santana do Riacho, Jaboticatubas e Taquaraçu de Minas. Não há 
estudos detalhados sobre a vegetação de Cerrado na região propriamente, mas Lagoa 
Santa fica a apenas 50 km das bordas da Serra, e sua vegetação foi detalhadamente 
estudada em termos florísticos e ecológicos por Warming entre 1863 e 1866 (ver 
Warming & Ferri, 1973), cujas conclusões se mantêm atuais. Posteriormente Eugene 
Warming foi reconhecido como “Pai da Ecologia Vegetal”, em função de sua 
compreensão profunda dos processos ecológicos complexos, expostas em português 
no livro “Lagoa Santa” (Warming & Ferri, 1973). Estudos abrangentes foram realizados 
para subsidiar o zoneamento da APA Carste de Lagoa Santa (IBAMA, 1998). 

As fitofisionomias típicas de Cerrado mais encontradas na região são o campo sujo, 
campo cerrado, cerrado stricto sensu e cerradão. A antiga e onipresente influência de 
incêndios antrópicos dificulta a averiguação da distribuição original de cada fisionomia, 
o que se pode inferir talvez pela investigação das características dos solos e da 
topografia. A relação entre a vegetação e os diversos tipos de solo é apresentada na 
seção 3.2.5. 
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Nas bordas da serra são comuns áreas ocupadas pelo que se chama de “cerrados 
rupestres” (Ribeiro & Walter, 1998), sobre solos pouco desenvolvidos associados aos 
afloramentos de quartzito. Em alguns lugares, como nas encostas da Serra da 
Caetana e Serra da Lagoa Dourada, no limite sudoeste do Parque, desenvolvem-se as 
matas secas sobre quartzito, com amplo domínio da sucupira-branca, ou monjolos 
(Pterodon emarginatus). Há também ampla ocorrência de matas secas associadas a 
áreas cársticas do grupo Bambuí, bem como matas ciliares típicas e matas ciliares de 
solos aluvionais quartzosos, principalmente na baixada do rio Mascates e no trecho 
superior do rio Mascates. Não há ocorrência de veredas típicas, com presença do 
buriti (Mauritia flexuosa). São encontrados campos brejosos em áreas planas 
alagáveis, mas talvez a fisionomia se deva à antiga história de desmatamento nas 
várzeas inundáveis do rio Cipó e do seu principal formador, o rio Mascates. 

O Parque Nacional da Serra do Cipó abriga uma pequena extensão de cerrado strito 
sensu (cerca de 8% do território do Parque – Figura 3.3.3), mesmo assim em grande 
parte sobre solos quartzosos, e não sobre latossolos, no que pode ser classificado 
como “cerrado rupestre”. Com a criação da APA Morro da Pedreira, que se deu em 
conseqüência de movimentos populares contra a mineração do morro de calcário de 
mesmo nome, conseguiu-se criar uma UC de uso sustentável bastante extensa, com 
cerca de 100 mil hectares, mas que mesmo assim privilegiou as áreas montanhosas 
campestres, em detrimento do cerrado e da mata atlântica das partes baixas (Figura 
3.3.3), que vêm sofrendo forte impacto (Brandão et al., 1997). As estratégias de 
manejo da APA Morro da Pedreira têm, assim, grande importância para a preservação 
dos remanescentes destes biomas na região. 

Formas de degradação 

Simultaneamente à valorização científica, houve a chamada revolução agrícola e os 
projetos desenvolvimentistas sobre os cerrados, com a implementação da correção 
dos solos com calagem e nutrientes. Até a década de 50, os cerrados eram 
considerados imprestáveis para a agricultura e as terras eram vendidas a baixíssimos 
preços. Instituições como o Instituto Brasileiro do Café (IBC) não financiavam cultivos 
sobre essas terras. A mudança brusca veio com os estudos desenvolvidos a partir dos 
anos 1950/60, em que se evidenciou a eficácia da correção dos solos com calagem e 
adição de alguns nutrientes (ver p. ex: Arens, 1963; Camargo, 2002). Houve então 
ampla utilização de maquinário, com desfrute dos terrenos planos e propriedades de 
baixo preço e extensão a perder de vista. 

Com o avanço para o Centro-Oeste, uma combinação de expansão da fronteira 
agrícola e agropecuária, com a rápida mecanização do campo e estratégia agressiva 
de ocupação da terra, levou o bioma Cerrado a perder sua cobertura original em ritmo 
alarmante, à revelia da Lei (Narikawa, 2004). Tal mecanização leva, paralelamente, ao 
esvaziamento do campo e inchaço das cidades (Young, 2004), de certa forma 
inviabilizando a busca de maior envolvimento das populações rurais com a 
implementação de projetos mais sustentáveis no campo. Paralelamente, observa-se 
no centro-oeste uma pujança econômica devida ao agronegócio. A tão falada 
resiliência do Cerrado – isto é, a capacidade de responder com rapidez a fatores de 
perturbação como fogo e corte, com rebrota intensa, não acontece quando há a 
destoca e uso de tratores. A vida do Cerrado está no sub-solo – a retirada das 
estruturas subterrâneas retira do Cerrado a capacidade de resposta, como se vê nas 
áreas dominadas pela monocultura. Na Serra do Cipó ainda não aconteceu este 
processo, e o Cerrado mantém sua capacidade de resposta e regeneração. 
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Figura 3.3.3: Distribuição dos 3 biomas aqui considerados, de acordo com os critérios adotados pela 
equipe de elaboração do Plano de Manejo, ratificados pela Oficina de Pesquisadores, utilizando as cotas 
altimétricas de 900m a oeste para o limite entre Cerrado e Campos Rupestres e de 1.200m a leste para o 
limite entre Mata Atlântica e Campos Rupestres. 
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Figura 3.3.4: Diferentes fitofisionomias da porção ocidental da Serra do Cipó, enquadradas no bioma 
Cerrado: A) Campo limpo; B) Cerrado rupestre; C) Cerrado senso stricto, em solo pouco argiloso; D) 
típicas árvores do cerrado, no primeiro plano, cagaiteiras (Eugenia dysentherica); E) Campo limpo em 
planície arenosa, possivelmente um estágio sucessional mantido por pastoreio e fogo; F) Mata ciliar do rio 
Bocaina; G) Mata seca e mata semidecídua associadas aos afloramentos calcários – as árvores em verde 
claro indicam a localização das matas secas, no momento da foto em fase inícial de rebrota das folhas. 
Fotos: Katia Torres Ribeiro.  

Muitos dos remanescentes de Cerrado que aparentam estar em bom estado de 
preservação são na verdade já bastante alterados pelos incêndios excessivamente 
freqüentes, que favorecem o componente herbáceo em detrimento do componente 
arbóreo da vegetação, e também pelo avanço de espécies invasoras de difícil controle 
e combate, como os capins de origem africana, principalmente o “capim-braquiária” 
(Urochloa spp.) e o “capim-meloso” ou “capim-gordura” (Melinis minutiflora) (Coutinho, 
1980). O plantio destas gramíneas é amplamente difundido e empregado mesmo nas 
campanhas governamentais de extensão rural, e em quase todas as intervenções de 
reabilitação ambiental, como em beiras de estradas recém abertas. Estas espécies 
têm representado um desafio crescente na gestão das Unidades de Conservação em 
áreas de cerrado. Mendonça et al. (1998) listaram 456 espécies ruderais ou invasoras, 
pertencentes a 279 gêneros e 84 famílias, em geral associadas a áreas antropizadas. 
A APA Morro da Pedreira vem sendo crescentemente ocupada por plantios de capim-
braquiária, tanto nas áreas de cerrado como nas de mata atlântica, e no interior do 
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Parque Nacional esta gramínea também vem se propagando desde 1988, 
aproximadamente, e em janeiro de 2005 já alcançava cerca de 6 hectares. O Parque 
tem um programa de combate à braquiária que tem resultado em redução da 
cobertura da espécie, em função do avanço da sucessão vegetal, mas a amplitude da 
área total ocupada pela invasora ainda não se alterou significativamente.  

Muitas espécies do Cerrado são utilizadas pela população, como listado acima, na 
seção sobre campos rupestres. Na Serra do Cipó destaca-se o uso do pequi (Caryocar 
brasiliense), araticum (Annona crassifolia), dentre outras. A macaúba (Acrocomia 
aculeata), que cresce sobre os solos mais férteis, era muito utilizada – na Fazenda 
Cipó havia uma fábrica de óleo com base em coco de macaúba, vendido para cidades 
como Ouro Preto. Atualmente, a macaúba é uma espécie promissora dentro da 
política de biocombustíveis, e pode ser plantada em consórcio com pastagens.  

Apesar de usar intensamente a vegetação do Cerrado, não há ainda na região uma 
valorização correspondente. É necessário um programa de sensibilização e também 
de agregação de valor aos produtos feitos com base nesta matéria prima. Um possível 
futuro foco de conflito é a redução das áreas de cerrado abertas à população de mais 
baixa renda, onde possam fazer a colheita de frutos e demais materiais, em função do 
avanço do parcelamento e dos condomínios.   

A preservação da vegetação do Cerrado passa pelo reconhecimento do potencial 
econômico do cerrado em pé, valorização da sua vegetação, e também maior 
conhecimento das respostas da vegetação ao uso do fogo e as vantagens e 
desvantagens do uso do fogo em um sistema com presença crescente de plantas 
invasoras que também se beneficiam com o fogo. Este tema será tratado com maior 
detalhamento na seção sobre o fogo na Serra do Cipó (Seção 3.7).  

 

3.3.1.3. Mata Atlântica 

As porções de mata atlântica da Serra do Cipó são ainda muito pouco estudadas, em 
parte por desconhecimento de que elas existam e em parte pelas dificuldades de 
acesso aos remanescentes mais bem preservados. Toda a vertente oriental da Serra 
do Cipó já foi recoberta por floresta, como evidenciam os testemunhos de Spix e 
Martius: “há quarenta anos passados [toda a região de montanhas entre Gaspar 
Soares e a referida Vila] era revestida de densa mata virgem sem interrupções, 
continuando as matas do Rio Doce” e de Gardner, dizendo ter atravessado uma região 
“de densas florestas virgens semelhantes às da Serra dos Órgãos e, como nesta, 
abundantes em fetos arborescentes, pequenas palmeiras e grandes bambus”, que 
passaram por caminhos que hoje correspondem à porção norte da APA (entre 
Conceição do Mato Dentro e Morro do Pilar), na primeira metade do século XIX. Já 
naquela época, os viajantes observaram o avançado desmatamento, e abandono dos 
campos cultivados pela invasão pelo capim gordura (Melinis minutiflora) (textos citados 
em Guimarães, 1991).  

Toda a região da Serra do Cipó está em área classificada pelo IBGE como de “tensão 
ecológica”, sendo no caso uma região montanhosa (de acordo com conceitos de 
Veloso, 1991), com solos quartzosos bastante distintos dos da baixada no entorno, 
com campos rupestres intermediando a transição entre mata atlântica e cerrado. Nos 
mapas de distribuição original e de remanescentes de mata atlântica apresentados por 
instituições como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e a ONG SOS Mata Atlântica 
(www.rbma.org.br; www.sosmatatlantica.org.br) os limites da Mata Atlântica nesta 
região mostram-se bastante arbitrários, fruto de uma ampliação de mapas sem 
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verificação em campo, excluindo assim toda a área das duas UCs da Serra do Cipó  
dos limites oficiais (Figura 3.3.6), demonstrando a necessidade de se aprofundar os 
estudos nesta região e de se unificar as classificações. Como grandes áreas foram 
desmatadas na região justamente em função das atividades mineradora e siderúrgica, 
acompanhadas dos incêndios pelo menos desde o início do século XIX, o resgate da 
informação referente à da cobertura florestal original é bastante dificultada. 

Ao descrever a cobertura vegetal no município de Itabira, Brandão et al. (1997) 
enfatizam que há forte e antiga presença da mineração no município, que quase não 
dispõem de áreas intocadas em função de ações antrópicas drásticas e sistemáticas, 
para obtenção de lenha e carvão. Os campos de várzeas tiveram a cobertura florestal 
substituída por culturas e/ou pastagens; os campos rupestres vêm sendo removidos 
para se alcançar os depósitos de minério (bauxita e ferro), e as áreas de campos 
limpos mostram as marcas das catas do ouro e outros minerais no passado. 
“Reflorestamentos” com Pinus e Eucalyptus já cobrem uma boa parcela do município 
em estudo, descaracterizando ainda mais a cobertura vegetal local. O mesmo pode 
ser dito, em menos intensidade, dos município de Itambé do Mato Dentro e Morro do 
Pilar.  

Os extensos candeiais (formações com dominância de Eremanthus erythropappa e E. 
incanus), que hoje recobrem as vertentes de solos quartzosos em toda a faixa leste, 
correspondem em grande parte a formações pioneiras crescendo onde antes havia 
floresta. Já as matas em solos mais férteis foram em sua maioria derrubadas para dar 
lugar a lavouras, e hoje ao plantio de braquiária. Na faixa acima de 1.000m de altitude, 
a leste, onde a vegetação recebe a umidade das nuvens que ali se condensam, 
desenvolvem-se legítimas matas de neblina, ricas em epífitas. Nesta mesma faixa, 
onde há afloramentos rochosos, as matas de neblina são substituídas por formações 
de canelas-de-ema gigantes (Vellozia gigantea), com seus pseudo-troncos com até 
6m de altura com raízes adventícias capazes de absorver a umidade atmosférica, 
recobertos de musgos e epífitas características da Mata Atlântica, como a orquídea 
Sophronites coccinea.  
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Figura 3.3.5: Diferentes visões da Mata Atlântica na porção oriental da Serra do Cipó – A) Mata em 
estágio secun dário de sucessão – vêem-se embaúbas brancas (Cecropia hololeuca) e indaiás (Attalea 
oleifera);  B) Canela-de-ema gigante (Vellozia gigantea), espécie de Velloziaceae associada à mata de 
neblina; C) Fragmento florestal em meio a pasto de capim-braquiária, em região onde a cobertura florestal 
era contínua; D) Canela de ema gigante (Vellozia gigantea) – sobre ela a orquídea Sophronites sp., com 
distribuição associada à Mata Atlântica; E) Raízes adventícias de V. gigantea, que permitem absorção da 
umidade do ar condensada sobre os pseudo-troncos; F) Candeal (Eremanthus erythropappa) em local 
que possivelmente já foi mata, como sugere a altura do tronco árvore remanescente. Fotos: Katia Torres 
Ribeiro. 
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Figura 3.3.6: Limites Mata Atlântica/ Cerrado na região da Serra do Cipó de acordo com material de 
divulgação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e SOS Mata Atlântica. 

A ocorrência de remanescentes de mata atlântica nas unidades de conservação da 
Serra do Cipó não é reconhecida formalmente – o mapa de vegetação do IBGE 
(2004), elaborado em escala 1:5.000.000, é a base para definição oficial dos limites 
entre biomas em todo o país, inclusive para questões legais. Na Mata Atlântica, é o 
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caso da Lei 11.428 (2006), que estabelece uma série de restrições de uso das áreas 
com mata, que tem como referência para sua aplicação o mapa do IBGE. Por uma 
questão de escala, tal mapa, ao ser ampliado, deveria contar com verificações em 
campo. Na Serra do Cipó, a mera ampliação do mapa sem os devidos cuidados com 
os procedimentos necessários, fez com que importantes áreas de mata ficassem 
inseridas no bioma Cerrado. A proposta de redelimitação dos biomas na região da 
Serra do Cipó foi publicada em Ribeiro et al. (2009) e foi referendada na Oficina de 
Pesquisadores deste plano de manejo, apoiada nos dados de distribuição de espécies 
indicadoras, como a embaúba-branca (Cecropia hololeuca) e o palmito-juçara (Euterpe 
edulis) e os dados de solo e vegetação apurados pela equipe do LABGEO/ UFV, 
contratada para a realização do estudo de Solos, Geologia e Geomorfologia deste 
Plano de Manejo (ver seções 3.2.4 a 3.2.6). 

Por esta proposta, os limites entre os biomas ficam estabelecidos conforme a Figura 
3.3.3. O limite Cerrado/ Campos Rupestres seria a cota de 900m, a oeste, seguindo 
proposição de Giulietti et al. (1987) e o limite Mata Atlântica/ Campos Rupestres seria, 
a leste, a cota de 1.200m. de altitude, aproximadamente a cota onde as matas dão 
lugar aos campos, em função das condições de solo, principalmente. A separação 
entre Cerrado e Mata Atlântica na região corresponde praticamente à das bacias 
hidrográficas do São Francisco a oeste e Doce a leste, com os Campos Rupestres em 
ambas, acima das cotas 900 (oeste) e 1.200 (leste). A exceção são os vales do Sete 
(Taquaraçu de Minas) e de Altamira (Nova União) que, embora situados na bacia do 
São Francisco, são vales voltados para leste/ sudeste, recebendo a umidade oceânica 
e apresentando, por isso, vegetação de Mata Atlântica. 

Estes altos de montanha, no que já seria o domínio dos Campos Rupestres, são 
pontuados por capões de mata também influenciados pela condensação de umidade e 
por relevo favorável ao acúmulo de sedimentos e manutenção da umidade (Rizzini, 
1997, Meguro et al., 1996a) (Figura 3.3.2). Na Figura 3.3.7 (Mapa de remanescentes 
de mata no Parque e na APA) pode-se ver que em conjunto estes capões constituem 
um cordão descontínuo de matas sobre os campos, potencialmente funcionando como 
trampolins ecológicos (stepping-stones) para espécies florestais.  

Os capões altimontanos são claramente expressões da mata atlântica, como proposto 
por Rizzini (1997), e sua formação é viabilizada pela manutenção da umidade no solo 
e influência da neblina na região. Capão significa etimologicamente “ilha de mata” 
(Martius, 1943). Rizzini (1997) denominou os capões do sudeste como “florestas em 
manchas”; Gonzaga de Campos (1912 apud Meguro et al. 1996a) definiu estas matas 
como “ilhas de vegetação em meio dos campos (...) próximo ou nas cabeceiras dos 
córregos, às vezes ao longo, formando ilhas alongadas, mais raramente ocupando 
somente uma das encostas, acusam sempre elles uma acumulação de humidade”. 
Para Andrade-Lima (1966), os capões seriam “floresta semidecídua pluvial-nebulosa 
ou floresta montana”, com manutenção relacionada também à condensação de água 
atmosférica, ao lado das chuvas e do estoque nos solos. 

Em diversos casos, o desenvolvimento do capão pode se relacionar à ocorrência 
pontual de solos mais férteis, associados ao intemperismo das intrusões de rochas 
metabásicas nas diversas formações metasedimentares da Serra do Espinhaço (ver 
seção de 3.2.2). 
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Figura 3.3.7: Remanescentes de vegetação florestal no Parque Nacional da Serra do Cipó e na Área de 
Proteção Ambiental Morro da Pedreira. Sensoriamento remoto com verificação em campo. Em rosa as 
áreas de ocorrência de Vellozia gigantea. 

A caracterização florística destas matas em Minas Gerais é tardia em relação ao 
estudo dos campos rupestres, e na Serra do Cipó, os estudos se restringem aos de 
Meguro et al. (1996a, b). A ocorrência de manchas do “samambaião” (Pteridium 
aquilinum) no alto da Serra é indicativa da existência anterior de mata. As matas eram 
utilizadas para lavoura enquanto os campos abrigavam o gado, em regime extensivo, 
com uso de fogo. Algumas destas matas eram resguardadas para fornecimento de 
madeira para as construções (ex. mata da gamela, no interior do Parque). De acordo 
com Giulietti et al. (1997), as espécies mais comuns nos capões da Serra do Cipó são 
Cabralea canjerana (Meliaceae), Guapira opposita (Nyctaginaceae), Mollinedia 
argyrogyna (Monimiaceae), Tapirira marchandii (Anacardiaceae) e diversas espécies 
de Lauraceae. No estudo detalhado de Meguro et al. (1996b), as espécies com maior 
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índice de importância foram C. canjerana, Miconia chartacea (Melastomataceae), 
Matayba eleagnoides (Sapindaceae), Calyptranthes tetraptera (Myrtaceae) e Ocotea 
sp. (Lauraceae). Destacam-se em riqueza as famílias Melastomataceae, Myrtaceae, 
Lauraceae e Fabaceae, e nas bordas, elevada riqueza de Asteraceae. Os capões têm 
forte semelhança florística com as matas ciliares da região. 

A percepção desta grande lacuna de conhecimento, a vertente leste, resultou em 
alguns estudos importantes para melhorar o entendimento da biogeografia da Serra do 
Cipó. Em 2004 foi realizado um mapeamento da canela-de-ema-gigante (Vellozia 
gigantea), tida como a espécie mais ameaçada da Serra do Cipó por ter sido 
registrada apenas uma população de um hectare, até então. O mapeamento ampliou a 
área de ocorrência da espécie para 2.400 ha, recobrindo toda a borda leste da Serra, 
alcançando a vertente leste da Serra do Lobo, já fora dos limites da APA (Ribeiro et 
al., 2008) (Figura 3.3.8).  

Houve também estímulo para que pesquisadores investigassem a vertente leste, como 
o é o caso de alunos do Dr. Paulo Sano (USP) que então investigando a florística das 
matas em Cabeça de Boi (Itambé do Mato Dentro), com resultados parciais que 
confirmam a riqueza daqueles remanescentes de Mata Atlântica (ex. 12 espécies de 
Myrtaceae características de Mata Atlântica, Matheus Fortes Santos, com. pess.).  

O mapeamento das queimadas desde 1984 por imagem de satélite (seção 3.7) mostra 
que a vertente leste, apesar de muito mais úmida, é fortemente atingida pelos 
incêndios, reduzindo ainda mais a cobertura florestal, tão sensível ao fogo. Esta região 
sofre bastante com a produção de carvão a partir de plantios de eucalipto ou 
exploração ilegal de madeira nativa para siderurgia e exploração não planejada de 
candeia, seja para extração de óleo ou uso direto da madeira. O tráfico de plantas 
ornamentais também é grande nesta área, segundo moradores, mas o uso do fogo 
vem se reduzindo com a expansão dos pastos de braquiária – os incêndios são mais 
comuns nas partes montanhosas, onde ainda há criação de gado em campos nativos, 
como é o caso da Serra do Lobo e das vertentes confrontantes com o Parque 
Nacional. Outro motivo para o uso de fogo é a abertura clandestina de áreas para 
pastagens.  
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Figura 3.3.8: Distribuição da “canela-de-ema-gigante” (Vellozia gigantea) após levantamento feito por 
equipe do Parque, com financiamento da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. A distribuição 
conhecida até então era de cerca de 1 ha, tendo passado para cerca de 2.200 ha. 
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3.3.2 Fauna 

Historicamente, sempre houve um grande destaque na Serra do Cipó para a flora. Em 
grande parte isso se deve ao fato de o primeiro grupo de pesquisa a se dedicar a 
pesquisas biológicas na região ter sido o do Departamento de Botânica da USP. 
Tendo obtido resultados promissores, os pesquisadores pioneiros deste grupo 
dedicaram-se a estruturar um trabalho de longo prazo cujos frutos se colhem ainda 
hoje, com uma descrição detalhada sob diversos aspectos da flora da Serra do Cipó, 
em mais de 600 títulos publicados. As pesquisas em zoologia se iniciaram mais tarde 
e em menor intensidade, tendo resultado em número muito menor de publicações. 
Ainda assim, há uma quantidade significativa de trabalhos publicados, suficiente para 
um bom diagnóstico sobre alguns grupos (aves, mamíferos não voadores e anfíbios). 
Os demais grupos, com informação mais escassa, fazem parte, neste diagnóstico, das 
lacunas temáticas que esperamos possam ser supridas em breve, por meio do 
engajamento de pesquisadores de instituições diversas, que contarão com o máximo 
apoio possível dos gestores do Parque e da APA. 

Apresentamos a seguir um resumo da informação hoje disponível sobre invertebrados, 
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ao final, é apresentado um diagnóstico da 
distribuição espacial dos esforços de pesquisa biológica já empreendidos na Serra do 
Cipó, incluindo fauna e flora. 
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Tabela 3.3.3: Número de ordens, famílias e espécies registradas em cada um dos grndes taxa (Filo dos invertebrados e classes dos peixes, anfíbios, répteis, aves e 
mamíferos) e número de espécies ameaçadas de extinção (segundo as listas oficiais do estado de Minas Gerais e do Brasil) e endêmicas da Serra do Espinhaço e da Serra 
do Cipó para os mesmos taxa. VU = “Vulnerável”; EP = “Em Perigo”; CP = “Criticamente em Perigo”; PE = “Provavelmente Extinta”; NA = “Não Ameaçada”; SI = “Sem 
Informação”; Esp = “Endêmica da Serra do Espinhaço”; Cipó = “Endêmica da Serra do Cipó”; NE = “Não Endêmica”. 

        Status Ameaça MG Status Ameaça BR Endemismo 
  Ordens Famílias Espécies VU EP CP PE NA SI VU EP CP PE NA SI Esp Cipó NE SI 
Invertebrados 27 116 274 1 0 0 0 137 94 0 0 1 0 137 94 6 7 4 257 
Peixes 4 16 61 1 0 0 0 59 1 5 0 0 0 54 2 0 0 0 61 
Anfíbios 1 6 51 4 0 0 0 55 0 0 0 0 0 59 0 4 7 4 36 
Répteis 3 13 53 2 1 0 0 50 0 2 1 0 0 50 0 3 1 38 11 
Aves 20 51 313 3 0 0 0 311 1 0 0 0 0 313 0 4 0 308 1 
Mamíferos* 8 22 62* 3 5 2 1 49 2 8 0 0 0 52 2 0 1 59 2 

*: Este número de espécies inclui o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), cuja ocorrência atual na região é incerta, já que o registro aqui considerado foi relatado por 
leigo, além de ter sido encontrados rastros muito provavelmente deixados por um indivíduo da espécie. Não se pode afirmar que a espécie ainda ocorra na região. 
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