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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da análise ambiental voltada à compreensão sistêmica do espaço, 

buscando a proposição de um método mais específico que auxilie na proteção e manejo do 

patrimônio espeleológico. As áreas escolhidas foram duas unidades de conservação federais 

inseridas em regiões cársticas formadas em rochas carbonáticas e não carbonáticas: a Área de 

Proteção Ambiental Morro da Pedreira e o Parque Nacional da Serra do Cipó, localizados na 

posição central do Estado de Minas Gerais. Tal escolha se deu em função de uma demanda do 

Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico, elaborado pelo Ministério 

do Meio Ambiente – MMA para subsidiar o Centro de Pesquisa e Conservação de Cavernas - 

CECAV, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, devido à falta de 

instrumentos, capazes de avaliar, de forma sistêmica, uma região com potencial para a 

ocorrência de cavernas e o quanto essa mesma região se torna cada vez mais vulnerável, à 

medida que as ações antrópicas passam a interferir na dinâmica natural da área. A principal 

técnica de geoprocessamento utilizada foi a análise multicritérios, também conhecida como 

análise hierárquica de pesos, onde foram estabelecidos valores aos atributos das variáveis 

(geologia, geomorfologia, solos, uso do solo e cobertura vegetal, clima e potencialidade de 

ocorrência de cavidades) relacionadas à estabilidade da área, numa escala de 1 a 3 pontos. 

Compõem essa dissertação de mapas temáticos que subsidiaram, direta ou indiretamente, a 

elaboração dos mapas de Vulnerabilidade Natural e de Vulnerabilidade Ambiental, bem como 

a identificação de áreas prioritárias à aplicação de medidas de conservação e recuperação do 

patrimônio espeleológico. A expectativa gerada é de que essa dissertação possa servir de 

parâmetro para a gestão ambiental das duas áreas e permitir ao CECAV a aplicação do 

método proposto em outras áreas, em especial as unidades de conservação federais. 

 

Palavras-chave: Patrimônio Espeleológico, Caverna, APA Morro da Pedreira, 

Vulnerabilidade, Análise Multicritérios. 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work deals with the environmental analysis focused on the systemic 

understanding of space, seeking the proposition of a more specific method that helps in the 

protection and management of the speleological patrimony. The areas chosen were two 

federal units environmental inserted in karstic regions formed in carbonate rocks and 

carbonate not: the Area Protection Morro da Pedreira and the Serra do Cipó National Park, 

located in central position in the State of Minas Gerais. This choice was due to a demand of 

the National Speleological Heritage Conservation prepared by the Ministry of Environment – 

MMA to subsidize the Center for Research and Conservation of Caves - CECAV, the Chico 

Mendes Institute for Biodiversity Conservation, due to the lack of instruments to assess 

systemic way, a region with potential for the occurrence of caves and how much this same 

region becomes increasingly vulnerable, as anthropogenic actions will interfere with the 

natural dynamics of the area. The main geo-processing technique used was to multicriteria 

analysis, also known as hierarchical analysis of weights, here were established values to 

attributes of variables (geology, geomorphology, soils, land use and vegetation cover, climate 

and potentiality of occurrence of cavities) related to the stability of the area, on a scale of 1 to 

3 points. This dissertation consists of thematic maps that subsidized, directly or indirectly, the 

elaboration of maps of Natural Vulnerability and Environmental Vulnerability, as well as the 

identification of priority areas for the implementation of conservation measures and recovery 

of speleological patrimony. The expectation is that generated this thesis can serve as a 

parameter for the environmental management of the two areas and allow the CECAV to apply 

the method proposed in other areas, in particular the federal units. 

 

Keywords: Speleological Patrimony, Cave, APA Morro da Pedreira, Vulnerability, 

Multicriteria Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de saber mais, de observar transcendendo nossas limitações atuais e 

explorar o desconhecido ‘mais além’, é o que faz a vida humana não só ser notável e 

interessante, como também ter um propósito (TURNBULL, 2001, p.6). 

 

O tema escolhido para essa dissertação, que se traduz na análise ambiental voltada à 

compreensão sistêmica do espaço, vem de encontro às necessidades atuais de proteção e 

manejo do patrimônio espeleológico brasileiro. Durante 18 anos tal patrimônio foi 

resguardado legalmente na sua plenitude e hoje, encoberto pelo desenvolvimento sustentável, 

necessita que novos procedimentos de gestão sejam mais específicos e eficazes, oferecendo 

respostas rápidas à proteção e ao correto manejo desse frágil sistema. 

A rapidez com que as mudanças espaciais em decorrência da intervenção humana na 

paisagem natural ocorrem exige que ações sejam tomadas para conter ou até mesmo impedir 

impactos irreversíveis ao ambiente.  

Em 2009, o Ministério do Meio Ambiente instituiu o Programa Nacional de 

Conservação do Patrimônio Espeleológico - PNCPP
1
 visando desenvolver estratégias de 

conservação e proteção do patrimônio espeleológico brasileiro. Essa atribuição foi repassada 

ao Centro Nacional de Pesquisas e Conservação de Cavernas – CECAV
2
, do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
3
. Tais estratégias apontam, entre outras 

coisas, para a necessidade de uma melhoria na gestão que favoreça a avaliação de problemas, 

identificando soluções e propondo medidas adequadas de conservação e recuperação desse 

patrimônio.  

O CECAV ao tentar por em prática as orientações definidas pelo PNCPP percebeu que 

a falta de estudos detalhados sobre o tema seria uma limitação poderosa ao cumprimento 

dessa missão. Ao buscar respostas a questões associadas à proteção e manejo do patrimônio 

espeleológico percebe-se que seria necessário preencher algumas lacunas de conhecimento 

para permitir a definição de ações diretas e indiretas à gestão desse sistema. 

Esse estudo vem de encontro à necessidade de se suprir a falta de instrumentos, 

capazes de avaliar, de forma sistêmica, a vulnerabilidade natural de uma região com potencial 

a ocorrência de cavidades e o quanto essa mesma região se torna vulnerável à medida que as 

ações antrópicas passam a interferir na dinâmica natural da área.  

                                                             
1 Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 358, de 30 de setembro 2009. 
2 Criado pela Portaria/IBAMA nº 57, de 05 de Junho de 1997, e recriado pela Portaria/ICMBio nº 78, de 03 de 

setembro de 2009. 
3 Criado pelo Decreto nº 6.100, de 26 de abril de 2007. 
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Para tanto, foram escolhidas como “laboratório” para aplicação do diagnóstico da 

vulnerabilidade ambiental e sua relação com o patrimônio espeleológico duas unidades de 

conservação federais: o Parque Nacional da Serra do Cipó e, atuando como sua zona de 

amortecimento, a Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira, no Estado de Minas Gerais.  

A principal técnica utilizada foi a análise hierárquica de pesos (AHP), conhecida 

também por análise multicritérios com base em experiências e estudos realizados 

anteriormente no auxílio a ações ao planejamento ambiental de áreas com e sem ocorrência de 

cavidades.  

 

1.1. Objeto de Estudo 

 

Segundo a legislação atual, entende-se como Patrimônio Espeleológico “o conjunto de 

elementos bióticos e abióticos, sócio-econômicos e histórico-culturais, subterrâneos ou 

superficiais, representado pelas cavidades naturais subterrâneas ou a estas associadas” 

(BRASIL, 2008). Nesse caso o termo patrimônio espeleológico, ainda pouco empregado nos 

meios acadêmicos, porém muito utilizado pela legislação ambiental, tem sua abordagem em 

uma visão sistêmica quando trata a inter-relação dos elementos físicos, bióticos e humanos 

diretamente associados às cavidades naturais subterrâneas.  

Segundo Choay (2006), o termo patrimônio, que por muito tempo se restringiu ao 

“bem de herança transmitido dos pais aos filhos”, foi empregado para compor outros adjetivos 

(genético, natural, histórico, etc.) tornando-se um conceito “nômade”.  

Acompanhando essas mudanças dadas ao termo patrimônio estão as definições de 

patrimônio natural e patrimônio cultural adotadas pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura - UNESCO (2012) que contribuíram, de certa forma, para a 

definição do patrimônio espeleológico: 

 

Patrimônio natural designa ‘algo com características físicas, biológicas e 

geológicas extraordinárias; habitats de espécies animais ou vegetais em risco e áreas 

de grande valor do ponto de vista científico e estético ou do ponto de vista da 
conservação’.  

Patrimônio cultural indica ‘monumento, conjunto de edifícios ou sítio de valor 

histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico e antropológico’ (UNESCO, 

2012). 

 

Outra definição que vem ao encontro à de patrimônio espeleológico é a de paisagem 

defendida por Bertrand (2004, p.141), que afirma ser “uma determinada porção do espaço, o 

resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e 
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antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto 

único e indissociável, em perpétua evolução”.  

As cavidades naturais subterrâneas, ou simplesmente cavernas, são o objeto de estudo 

do patrimônio espeleológico e, portanto, o principal elo de conexão desses com os sistemas 

cársticos. 

Segundo Palmer (2007), Ford e Williams (2007) e a Union Internationale de 

Spéléologie (2012), cavidade é qualquer abertura subterrânea na rocha de dimensões 

suficientes para entrada do ser humano, definição, também adotada, pela legislação ambiental 

brasileira
4
 e pelos órgãos responsáveis pela execução de ações de proteção e manejo:  

 
Cavidade natural subterrânea é todo e qualquer espaço subterrâneo acessível pelo ser 

humano, com ou sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, 

gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo mineral 

e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos se 

inserem, desde que tenham sido formados por processos naturais, 

independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante (BRASIL, 2008, 

p.1). 

 

Outro conceito importante adotada pela legislação é a de sistema cárstico
5
: 

 

Conjunto de elementos interdependentes, relacionados à ação da água e seu poder 

corrosivo junto a rochas solúveis, que dão origem a sistemas de drenagem 

complexos, englobando sistemas de cavernas e demais feições superficiais destes 

ambientes, como as dolinas, sumidouros, vales secos, maciços lapiasados e outras 

áreas de recarga. Incluem-se neste conceito todas as formas geradas pela associação 

de águas corrosivas e rochas solúveis que resultam na paisagem cárstica. É 

constituído por suas diversas zonas: exocarste, epicarste e endocarste (BRASIL, 

2009, p.15). 

 

1.2. Objetivos  

 

O objetivo geral dessa dissertação é a proposição de um método capaz de diagnosticar, 

de forma sistêmica, a vulnerabilidade ambiental da Área de Proteção Ambiental
6
 (APA) 

Morro da Pedreira e do Parque Nacional (PARNA) da Serra do Cipó
7
 visando à proteção do 

patrimônio espeleológico, desenvolvido tanto em rochas carbonáticas quanto em rochas não 

carbonáticas e que se encontra susceptível às ações antrópicas. 

Para alcançar o objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

                                                             
4 Decreto nº 6.640, de 07 de novembro de 2008. 
5 IN/MMA nº 02, de 20 de agosto de 2009. 
6 Criado pelo Decreto nº 98.891 de 26 de janeiro de 1990. 
7 Criado pelo Decreto Estadual nº 19.278 de 03 de julho de 1977, que passa à jurisdição federal pelo Decreto nº 

90.223 de 25 de setembro de 1984. 
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a) Caracterizar os fatores físicos, bióticos e antrópicos da APA Morro da Pedreira 

e do PARNA Serra do Cipó; 

b) Identificar e mapear as áreas de vulnerabilidade natural e as de vulnerabilidade 

ambiental encontradas na APA Morro da Pedreira e no PARNA Serra do Cipó; 

c) Fornecer subsídios ao Centro de Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Cavernas - CECAV, na gestão do patrimônio espeleológico, identificando 

áreas prioritárias à aplicação de medidas de conservação e recuperação desse 

patrimônio; 

d) Permitir ao CECAV a aplicação do método proposto em outras áreas, em 

especial as unidades de conservação federais. 

 

1.3. Importância e Localização da Área de Estudo 

 

A área de estudo escolhida foi a Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira, 

Unidade de Conservação Federal de Uso Sustentável, que possui uma área de 100.112,2 ha e 

um perímetro de 214,79 km, localizada na região central do Estado de Minas Gerais (ICMBio, 

2009), ao sul da Serra do Espinhaço. O Parque Nacional da Serra do Cipó é contornado pela 

APA, atuando como uma zona de amortecimento, o que determinou sua inserção na área de 

estudo. Os mapas 1 e 2 apresentam a localização das duas unidades de conservação no 

contexto nacional e regional, respectivamente, e o Quadro 1 as coordenadas geográficas dos 

seus pontos extremos. 

 

Quadro 1 – Coordenadas geográficas dos pontos extremos da área de estudo 
APA Morro da Pedreira PARNA da Serra Cipó 

Latitude (S) Longitude (W) Latitude (S) Longitude (W) 

Extremos Extremos 

Norte Sul Leste Oeste Norte Sul Leste Oeste 

19° 03’ 19° 36’ 43° 22’ 43° 42’ 19° 13’ 19° 32’ 43° 27’ 43° 37’ 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O PARNA da Serra do Cipó é uma Unidade de Conservação Federal, de Proteção 

Integral com uma área de 31.617,8 ha e um perímetro de 111,25 km. As duas unidades 

compõem a área de estudo, totalizando 131.730 ha ou 1.317,300 km² (ICMBio, 2009). 
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Mapa 1 – Localização da área de estudo, no contexto nacional 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Mapa 2 – Localização da área de estudo, no contexto regional 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Essa área é uma região de contato entre a província espeleológica formada pelo Grupo 

Bambuí (unidade pelíto-carbonática) com a porção sul da Serra do Espinhaço, onde 

predomina a unidade quartzítica do Supergrupo Espinhaço. O contato litológico entre 

formações distintas favorece a aplicação da metodologia, pois representam vulnerabilidades 

naturais distintas. 

A morfologia da área de estudo também proporciona outras características importantes 

como a divisão das bacias do rio São Francisco (a oeste) com a do rio Doce (a leste) e dos 

biomas Cerrado (a oeste), Campo Rupestre (central) e Mata Atlântica (a leste).  

A área de estudo está inserida nos municípios de Morro do Pilar (MOR), Itambé do 

Mato Dentro (IMD), Itabira (ITA), Nova União (NOV), Taquaraçu de Minas (TAQ), 

Jaboticatubas (JAB) e Santana do Riacho (SAN). Destaca-se que o Município de Conceição 

do Mato Dentro (CMD) foi considerado em vários aspectos, apesar de não estar inserido 

dentro dos limites da APA, pois faz fronteira a nordeste com a unidade e tem sua população 

agindo diretamente na área.  

As sedes dos municípios mencionados têm distâncias variadas (Tabela 1) da sede 

municipal de Belo Horizonte e do Distrito de Serra do Cipó (área urbana núcleo das duas 

unidades de conservação) pertencente ao Município de Santana do Riacho. 

 

Tabela 1 – Distância da sede dos municípios inseridos na área de estudo à sede de 

Belo Horizonte e ao Distrito de Serra do Cipó 
Município (Sede) Belo Horizonte (sede) Distrito de Serra do Cipó 

Taquaraçu de Minas (TAQ) 62 km 42 km 

Santana do Riacho (SAN) 117 km 76 km 

Nova União (NOV) 65 km 60 km 

Morro do Pilar (MOR) 137 km 39 km 

Jaboticatubas (JAB) 67 km 42 km 

Itambé do Mato Dentro (IMD) 116 km 125 km 

Itabira (ITA) 106 km 163 km 

Conceição do Mato Dentro (CMD) 145 km 47 km 

Fonte: Mapa digital do Google Maps (2012) 
 

O Município de Santana do Riacho detêm a maior área (42.702 ha) dentro da APA 

Morro da Pedreira e o de Jaboticatubas a maior (20.701 ha) dentro do PARNA da Serra do 

Cipó. Já o Município de Nova União é o que possui a menor porção de sua área (2.754 ha) 

dentro da APA (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Área (em hectare) ocupada dos municípios que abrangem a área de estudo 

 
Fonte: adaptado de INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2009 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2012) a população 

total dos municípios que estão diretamente associados à área de estudo soma 163.879 

habitantes (Gráfico 2). Os municípios com o maior e menor número de habitantes são, 

respectivamente, Itabira e Itambé do Mato Dentro. 

 

Gráfico 2 – População da área de estudo, por municípios 

 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012 
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1.4. Métodos, Técnicas e Materiais 

 

O levantamento bibliográfico sobre os métodos e técnicas utilizados e os materiais 

disponíveis sobre a área de estudo foi realizado com o intuito de abarcar a maior quantidade 

possível de estudos elaborados sobre a temática. 

Em um primeiro momento, se buscou adequar a utilização dos termos fragilidade e 

vulnerabilidade aos conceitos de Unidade Ecodinâmica de Tricart e desses com os objetivos 

da dissertação. Segundo Tricart (1977) entende-se Unidade Ecodinâmica, como uma unidade 

que se caracteriza pela dinâmica do meio ambiente de um ecossistema (ecótopos) 

influenciando em maior ou menor grau no conjunto de seres vivos que o compõem. 

Christofoletti (1999) definiu vulnerabilidade como o nível em que uma mudança pode 

prejudicar ou destruir um sistema; Nascimento e Dominguez (2009) afirmam que a 

vulnerabilidade está sempre relacionada à maior ou menor fragilidade de um determinado 

ambiente; para Tagliani (2002), vulnerabilidade ambiental significa a maior ou menor 

susceptibilidade de um ambiente a um impacto potencial provocado por um uso antrópico 

qualquer; Guimarães (2004), devido à pequena capacidade de resistência às pressões externas, 

os sistemas frágeis se diferenciam dos sistemas estáveis, propiciando condições de rápidas 

mudanças, com pequena ou inexistente capacidade de resiliência. Tornam-se, portanto, 

vulneráveis. 

Ross (1994), com base no conceito de Unidade Ecodinâmica de Tricart, estabeleceu 

uma correlação entre a unidade Ecodinâmica Estável (em equilíbrio dinâmico) com a 

fragilidade potencial e a unidade Ecodinâmica Instável (em desequilíbrio) com a fragilidade 

emergente, passando a considerar a potencialidade dos ambientes naturais e antropizados 

como definidora das fragilidades ambientais. 

Levando em consideração essas colocações e definições, a presente dissertação adotou 

que o mapa contendo os componentes abióticos da área de estudo (solos, geologia, 

geomorfologia, clima e potencialidade de ocorrência de cavidades), retratam a fragilidade 

potencial do sistema estudado e a capacidade do sistema em permanecer inalterado por 

distúrbios externos (resistência), portanto, denominado de Mapa da Vulnerabilidade 

Natural da área de estudo. Em contrapartida, após o cruzamento desse mapa de 

vulnerabilidade com a variável de uso do solo e cobertura vegetal foi gerado o Mapa de 

Vulnerabilidade Ambiental da área de estudo e sua relação com o patrimônio espeleológico, 

a fim de favorecer a análise e avaliação da estabilidade do sistema após as ações externas e 
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detectando a sua capacidade de absorver mudanças (resiliência). A Figura 1 representa a 

estrutura em que os mapas foram organizados. 

 

Figura 1 – Estrutura geral da organização dos mapas 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Essas variáveis foram escolhidas com base nos trabalhos de Meneses (2003) e Gomes 

(2010). A Geologia foi considerada a principal variável pelo fato das cavidades se formarem 

principalmente pela dissolução das rochas, seguida da variável Pedologia, que é a responsável 

pelo equilíbrio dos processos morfodinâmicos. Além disso, a cobertura pedológica pode agir 

como fator limitante ou não da contaminação das águas subterrâneas. A variável 

Geomorfológica, representada pela declividade e trabalhada nessa dissertação com o Índice de 

Concentração da Rugosidade, representa as ondulações do terreno, sendo responsável pelo 

aumento ou redução da armazenagem de água na superfície, da infiltração de água no solo e 

da retenção de sedimentos. A variável Clima, representada pela intensidade pluviométrica, 

determina a distribuição sazonal da chuva, que tem na água seu principal agente 

transportador. 

Apesar das cavidades não fazerem parte somente do meio abiótico elas foram 

agrupadas ao Mapa de Vulnerabilidade Natural por terem nos aspectos geológicos o 

componente norteador do mapeamento do potencial de sua ocorrência. 

Vale ressaltar que, segundo Kohler (2002), a cartografia é uma forma de representar o 

ambiente, sendo um instrumento de análise do geógrafo e de leitura universal, que deve ser 

acessível a qualquer profissional (VITORINO, 2007). 
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A principal técnica de geoprocessamento utilizada como subsídio para preparar os 

mapas de Vulnerabilidade Natural e o de Vulnerabilidade Ambiental da área de estudo foi a 

análise multicritérios, também conhecida como álgebra de mapas ou análise hierárquica de 

pesos.  

O geoprocessamento pode ser tratado como uma disciplina do conhecimento que se 

utiliza de técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica. 

Tais ferramentas computacionais, denominadas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

permitem a realização de análises complexas ao integrar dados de diferentes fontes e ao criar 

banco de dados georreferenciados (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 2001). Integrado ao 

sensoriamento remoto representa uma fonte única de informação atualizada que, segundo 

Florenzano (2011), proporcionam uma visão dinâmica de grandes áreas da superfície terrestre, 

mostrando as transformações sofridas nos ambientes, sobressaindo os impactos causados tanto 

pelo homem como pela própria natureza.  

Para Moura (2007) o uso de um SIG para relacionar as variáveis de análise e o estudo 

de suas combinações são tentativas simplificadas de representar a realidade, através da 

seleção dos aspectos mais relevantes, na busca de respostas sobre correlações e 

comportamentos de variáveis ambientais.  

O método utilizado nessa dissertação para o mapeamento da vulnerabilidade natural e 

ambiental seguiu basicamente os princípios da Ecodinâmica de Tricart e as propostas 

metodológicas utilizadas por Meneses (2003) e Gomes (2010), ambas relacionadas ao 

patrimônio espeleológico.  

Além disso, os valores de referência para a classificação dos atributos das variáveis 

utilizadas nesse estudo se orientou na metodologia desenvolvida pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais - INPE, para o Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia, 

aplicado por Edson Crepani et al. (1996; 2001) e os ajustes na metodologia para modelos de 

fragilidade potencial natural de Ross (1994), apoiados nos índices de dissecação do relevo e 

nas classes de declividade. 

Os principais motivos que dificultaram a aplicação das metodologias de Ross (1994) e 

do INPE nesse estudo foram a falta de dados (como por exemplo, os dados do 

RADAMBRASIL) e a escala de trabalho. No caso dessa dissertação a maior escala de 

trabalho utilizada foi a da imagem Landsat (1:250.000, sem ampliação) e a menor os dados 

geológicos (1:1.000.000).  

Inicialmente, utilizando-se as bases cartográficas digitais disponíveis foram elaborados 

os mapas temáticos das variáveis (geologia, geomorfologia, pedologia, potencialidade de 
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ocorrência de cavernas, uso do solo e cobertura vegetal e clima), na escala de saída de 

1:300.000, em Sistema de Coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator), Fuso 23K, 

Datum Horizontal SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), nos 

quais foram atribuídos pesos e notas.  

Tais mapas temáticos foram transformados em dados espaciais do tipo raster, 

dividindo a área de estudo em células de tamanhos uniformes e organizados em forma de 

matriz. O tamanho de cada célula (30 x 30m) foi definido em conformidade com a imagem 

Landsat utilizada.  

A cada célula dessas variáveis foi conferido um valor numérico (nota) em uma escala 

que variou entre 1 e 3 pontos (Tabela 2), que equivale a um tipo de atributo. Como os valores 

adquiridos foram decimais, para não haver nenhuma desconsideração ou arredondamento 

incorreto, todos foram multiplicados por 10.  

 

Tabela 2 – Níveis de estabilidade das variáveis 
Categoria Valor 

Estável 1,0 

Intermediário 2,0 

Instável 3,0 

Fonte: adaptado de CREPANI et al. (1996, p.7) 

 

Por fim, a reclassificação das variáveis permitiu produzir os mapas de Vulnerabilidade 

Natural e de Vulnerabilidade Ambiental, que foram divididos em cinco classes, na ordem 

crescente: Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Níveis de classificação do grau de vulnerabilidade da área de estudo 
Grau Valor 

Muito Baixo 1,0  

Baixo 1,5 

Médio 2,0 

Alto 2,5 

Muito Alto 3,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O método de classificação utilizado foi a distribuição das classes geradas em quebras 

naturais (Natural Breaks), também conhecida por otimização de Jenks, em que os seus 

intervalos são determinados estatisticamente, resultando em classes com valores próximos, 
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enquanto as diferenças são maximizadas. Os limites são definidos onde existem relativamente 

grandes diferenças nos valores dos dados. 

Esse processo metodológico para a elaboração dos produtos dessa dissertação está 

descritos no fluxograma apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Estrutura geral da análise ambiental 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Ciente de que a escolha dessas variáveis e dos seus respectivos pesos é arbitrária e 

subjetiva, buscou-se minimizar esse fator com levantamentos de dados e com base em 

experiências anteriores realizadas pelo CECAV relacionadas ao patrimônio espeleológico. 

Uma experiência semelhante foi aplicada pela equipe técnica do CECAV na área da 

APA Carste Lagoa Santa, utilizando as variáveis de geologia, geomorfologia, solos, 

vulnerabilidade natural de aquíferos, declividade, uso e ocupação do solo, polígonos 

minerários, potencial de ocorrência de cavernas e zoneamento ambiental da APA.  

Segundo Gomes (2010), foi realizada uma consulta a diversos especialistas da área de 

espeleologia, solicitando o preenchimento de uma planilha com os atributos das variáveis 

utilizadas. Cada atributo recebeu uma nota (de 0 a 10) objetivando uma discriminação ordinal 

do grau de importância que um atributo tem em relação a outro dentro de um mesmo tema. A 

análise apresentada por eles foi utilizada na ponderação das variáveis desse estudo.  

Em relação aos materiais, dados e softwares utilizados para o trabalho tem-se: 

- Cartas topográficas do IBGE, em formato analógico: Conceição do Mato Dentro 

(1977) na escala de 1:100.000, Itabira (1977) na escala de 1:100.000, Belo Horizonte (1979) 

na escala de 1:250.000, Ipatinga (1982) na escala de 1:250.000 e Baldim (1992) na escala de 

1:100.000.  

- Cartas topográficas do IBGE, em formato digital, na escala de 1:50.000: Caeté 

(1977), Jaboticatubas (1977), Belo Horizonte (1979) e Lagoa Santa (1985).  

- Dados digitais de Geologia do Estado de Minas Gerais (Geobank), escala de 

1:1.000.000, da CPRM/COMIG (2003). É preciso ressaltar que apesar da existência dos dados 

do Projeto Sete Lagoas – Abaeté (2010), na escala de 1:100.000, disponibilizando os dados 

geológicos das folhas Belo Horizonte e Baldim, os mesmos não foram utilizados, por não 

abrangerem a totalidade da área de estudo. 

- Bases cartográficas digital (hidrografia, vias de acesso e os limites) do IBGE (1998) 

na escala de 1:1.000.000 e a malha municipal do IBGE de 2007. 

- Dados digitais de cavidades naturais subterrâneas de Tatiana Souza et al. (2010), de 

Fabiana Fabri (2011) e do CECAV (2013). 

- Dados da potencialidade de ocorrência de cavernas do CECAV (2012), na escala de 

1:2.500.000. 

- Dados digitais de hidrografia e bacias do Sistema Integrado de Informações 

Ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

SIAM/SEMAD (2012). 
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- Dados de Biomas (escala de 1:100.000 ) retirados do Plano de Manejo do PARNA da 

Serra do Cipó e da APA Morro da Pedreira pelo ICMBio (2009). 

- Dados das localidades e das Rodovias retirados do Plano de Manejo do PARNA da 

Serra do Cipó e da APA Morro da Pedreira pelo ICMBio (2009). 

- Dados digitais de Aptidão Agrícola, produzidos pelo Departamento de Solos da 

Universidade Federal de Viçosa – UFV (escala de 1:1.000.000 ) utilizados no Plano de 

Manejo do PARNA da Serra do Cipó e da APA Morro da Pedreira pelo ICMBio (2009). 

- Dados digitais de Solo do Mapa de Solos do Estado de Minas Gerais, elaborados pela 

Universidade Federal de Viçosa – UFV em parceria com a Fundação Estadual do Meio 

Ambiente – FEAM, Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC e a 

Universidade Federal de Lavras – UFLA (em 2010), sendo o reconhecimento dos solos da 

bacia do rio São Francisco, na escala de 1:1.000.000 (IBDF, 1979) e o Levantamento de 

Reconhecimento de média intensidade dos Solos da Bacia do Rio Doce, na escala de 

1:500.000. 

- Mapa de Unidades de Relevo do Brasil do IBGE (1993), escala 1:5.000.000, 

convertido pela Embrapa, em 2000, para formato shapefile. 

- Dados de Uso do Solo e Cobertura Vegetal obtidos da imagem do satélite Landsat 5, 

órbita ponto 218/073 de 19/07/11, resolução espacial de 30m, escala (sem ampliação) de 

1:250.000. 

- Imagem ASTER GDEM (Global Digital Elevation Model) - S20W044, satélite 

Terra, resolução espacial de 30m. 

- Imagem SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) - Carta SE-23-Z-C e D, 

resolução 90m, com a escala 1:250.000, que permitiu o processamento dos dados de 

Declividade e do Índice de Concentração da Rugosidade do relevo. 

- Imagem ResourceSat-1 e sensor LISS-3 de 27/08/2010, resolução espacial de 23,5m. 

- SPRING (versão 5.2.2), Sistema de Informações Geográficas para o processamento e 

análise espacial de imagens de satélite, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

para visualização, exploração, análise e tratamento da imagem raster. 

- GoogleEarth no reconhecimento detalhado de áreas para deslocamento em campo e 

para amenizar dúvidas de interpretação da imagem na elaboração do Mapa de Uso do Solo e 

Cobertura Vegetal da área. 

- ArcGIS (versão 10.1) do Laboratório da Pós graduação da Geografia da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas – PUC Minas, GPS TrackMaker (versão 4.8) e MapSource 

(versão 6.16.3) para tratamento dos dados vetoriais. 

http://srtm.usgs.gov/


31 

Os equipamentos utilizados, principalmente nos campos, foram o GPS Garmim 

GPSmap 60CSx, a máquina fotográfica Nikon D-40, bússola e binóculo. As expedições de 

campo tiveram a finalidade de comprovar, in loco, as observações detectadas nas imagens de 

satélite e nas cartas topográficas.  

Inicialmente foi realizada uma saída de campo para um reconhecimento rápido da área 

de estudo. Tomando por base as vias de acesso, e consequentemente a possibilidade de 

deslocamento, as expedições de campo foram divididas em 04 regiões. A primeira região 

corresponde à parte sul, leste e nordeste; a segunda a porção norte e noroeste; a terceira a 

parte oeste e sudoeste e a quarta considerada a porção central da área de estudos. As duas 

últimas regiões, áreas de concentração das cavidades, tiveram as suas expedições 

intensificadas. Destaca-se que cada região foi visitada pelo menos duas vezes em um total de 

12 missões de campo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A Geografia não é só física, só humana, só técnica. É o estudo da terra como morada 

do homem (AMORIM FILHO, 2005, p.195). 

 

2.1. Enfoque Geossistêmico 

 

Em plenos séculos XVIII e XIX grandes pensadores da época como Emmanuel Kant, 

Thomas Robert Malthus, Alexander von Humboldt, Charles Darwin, Karl Ritter, Paul Vidal 

de La Blache, dão início ao processo de entendimento e explicação do grande crescimento 

populacional e da consequente ocupação espacial da superfície terrestre. A Geografia desse 

período estava diante da necessidade de agregar seus vários conhecimentos em prol de 

permitir a existência de uma sociedade integrada e organizada dentro de um espaço limitado, 

que já apontava ao caos.  

Os estudos de Malthus constatavam, estatisticamente, que os meios de subsistência na 

natureza e na sociedade não cresceriam tal qual a multiplicação populacional e que isso 

afetaria o mundo presente, comprometendo o mundo futuro, originando a degradação do meio 

ambiente terrestre (BRANCO, 1999). 

Segundo James e Martin (1981), citado por Sanguin (1994), na segunda metade do 

século XVIII, o filósofo e pioneiro da geografia científica, Kant, já defendia uma geografia 

que vinculava não só as características terrestres produzidas pelos processos naturais e as 

sociedades, mas também as alterações sobre a face da Terra resultantes da ação humana.  

No século seguinte, os alemães Humboldt e Ritter comungam com a ideia de que um 

dos objetivos principais dos estudos geográficos é o de se estudar a forma pelo qual o meio 

ambiente físico afeta o funcionamento e o desenvolvimento da sociedade (WRIGLEY, 1970 

apud AMORIM FILHO, 1998).  

La Blache (1913) já dizia que a Geografia compreendia, por definição, o conjunto da 

Terra, e que o homem é um dos agentes poderosos que modifica sua superfície e se coloca 

entre os fatores geográficos de primeira ordem, pois dele depende o equilíbrio do mundo vivo. 

Com esses pensadores, aos poucos, foi surgindo a ideia de integração, de 

conectividade, de sistema e de inter-relação entre os elementos.  

Para Christofoletti (1999, p.4) “a preocupação em se realizar abordagem sistêmica 

conceitual e analítica rigorosa surgiu explicitamente na Biologia teorética, na década de 30. 

Em função de usar da analogia com os sistemas biológicos, a abordagem foi absorvida e 

adaptada em várias outras disciplinas”. 
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Segundo Christofoletti et al. (1985), a introdução da abordagem sistêmica vem, 

revigorando a Geografia, em especial, a Geografia Física no seu estudo da organização do 

espaço e dos sistemas ambientais físicos ou geossistemas. 

O conceito de geossistema surge em 1960, com o geógrafo russo Viktor Sotchava 

(TROPPMAIR, 2006). Ao introduzir o termo “geossistema” a literatura soviética se 

preocupou em estabelecer uma tipologia aplicável aos fenômenos geográficos, focando em 

aspectos integrados dos elementos naturais numa entidade espacial em substituição aos 

aspectos da dinâmica biológica dos ecossistemas (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Assim, não se pode conceber um geossistema da mesma forma que um ecossistema. O 

primeiro parte de uma perspectiva horizontal da paisagem e o segundo de uma perspectiva 

vertical (MENDONÇA, 2001). O ecossistema está associado à Ecologia que tem seu foco no 

ser vivo que, segundo Sotchava: “são complexos monocêntricos ou biocêntricos, nos quais o 

ambiente natural e suas bases abióticas são examinados do ponto de vista de suas conexões 

com os organismos. O conceito de ecossistema é biológico” (SOTCHAVA, 1977, p.17). 

Citando Sotchava (1977), Ross (2009) afirma que o geossistema não tem um único 

componente da natureza como foco, e sim, a totalidade deles nas perspectivas de suas 

conexões, inter-relação de dependências mútuas e de seus aspectos funcionais, sendo mais 

amplo que a concepção ecossistêmica. Os geossistemas que abrangem complexos biológicos 

são policêntricos. 

Sotchava (1977) salienta que o geossistema é uma classe peculiar de sistemas 

dinâmicos abertos e organizados de forma hierárquica, com estágios de evolução temporal e 

integridade funcional assegurada pela unidade espacial, pois não se divide ilimitadamente. As 

dimensões espaciais foram divididas em planetária, regional e topológica e suas categorias, na 

ordem decrescente, em Geossistema, Geócoro (unidades territoriais heterogêneas), Geômero 

(unidades territoriais homogêneas) e Geótopo. 

No Brasil, o conceito de geossistema surge com Georges Bertrand no artigo Paysage 

et geographie physique globale. Esquisse méthodologique, publicado em 1968 e traduzido por 

Olga Cruz em 1972. O conceito inserido por Bertrand, inspirado nas concepções 

geoecológicas do alemão Carl Troll e nos geógrafos russo-soviéticos, teve como base a 

construção do conhecimento sobre ciência da paisagem, buscando demostrar que o estudo 

dessa paisagem deve basear-se no conceito e nos métodos geossistêmicos (ROSS, 2009).  

Bertrand (2004) propõe um sistema taxonômico, baseado na hierarquia da paisagem 

em função da escala, dividida em seis níveis temporo-espaciais ordenados na parte superior, 

onde os elementos climáticos e estruturais são mais relevantes: Zona, Domínio e Região e na 
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inferior, caracterizado pelos elementos biogeográficos e antrópicos: Geossistema, Geofácies e 

Geótopo. 

Para Bertrand (2004), o geossistema é base para os estudos de organização do espaço 

porque ele é compatível com a escala humana, sendo um complexo essencialmente dinâmico. 

O potencial ecológico e a exploração biológica são dados instáveis que variam tanto no tempo 

como no espaço, não apresentando uma grande homogeneidade fisionômica (Figura 3).  

 

Figura 3 – Esboço de uma definição teórica de Geossistema 

 

Fonte: BERTRAND, 2004, p.146 

 

Segundo Monteiro (2001), essa composição integrada (potencial ecológico, exploração 

biológica e ação antrópica) ao geossistema é aceitável, porém, pouco esclarece a conjugação e 

não difere muito de abiótico, biótico e antrópico. 

Bertrand (1972), inspirado na teoria bio-resistática do alemão Henri Erhart fez uma 

adequação à classificação de geossistema em dois tipos: os que estão em biostasia (dominados 

pelos agentes e processos bioquímicos) e os que estão em resistasia (prevalecem as atividades 

erosivas). O primeiro, mais ou menos estável e o segundo totalmente instável (ROSS, 2009). 

Apesar da complexidade tanto teórica como aplicável das classificações apresentadas, 

com base nas experiências das duas escolas (francesa e soviética), Monteiro (2001) afirma 

que a modelização do geossistema permite sistematizar a análise do complexo territorial 

natural generalizando e acelerando os levantamentos de campo. 

Outra contribuição importante para as análises e sínteses geográficas integradas foi a 

do geomorfólogo Tricart, também inspirado nas concepções geoecológicas de Troll e nos 

geógrafos russo-soviéticos (ROSS, 2009).  

Segundo Monteiro (2001), ao publicar o artigo Paysage et Ecologie, o professor 

Tricart teceu várias críticas às propostas paradigmáticas de Sotchava e Bertrand. No livro 

Ecodinâmica, publicado pelo IBGE (1977), Tricart apresentou uma concepção geoecológica 

GEOSSISTEMA 

AÇÃO ANTRÓPICA 

CLIMA, HIDROLOGIA, GEOMORFOLOGIA VEGETAÇÃO, SOLO, FAUNA 

POTENCIAL ECOLÓGICO EXPLORAÇÃO BIOLÓGICA 
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sintetizada, com a natureza e a sociedade vista sob uma abordagem integrada, destacando os 

efeitos da sociedade nas questões naturais.  

Tricart (1977) afirma que o conceito de unidades ecodinâmicas ou morfodinâmicas é 

integrado ao conceito de ecossistemas, pois tem por base o instrumento lógico de sistema, 

focando as relações mútuas entre os vários componentes da dinâmica e os fluxos de energia e 

matéria do meio ambiente. Acrescenta que as intervenções humanas afetam primeiramente a 

cobertura vegetal, e isso faz com que haja uma modificação no valor econômico da qualidade 

da água, da pedogênese e do regime dos rios. As unidades ecodinâmicas foram classificadas 

por Tricart em: estáveis (evolução lenta e de difícil percepção – pedogênese prevalece sobre a 

morfogênese), intergrades (pedogênese equivalente à morfogênese) e instáveis (meio em que 

a morfogênese é o elemento predominante na dinâmica natural). 

Tricart e Kiewietdejonge (1992), citados por Ross (2009), desenvolvem o conceito de 

Ecogeografia. Para eles, os humanos são parte integrada dos ecossistemas que sem os 

produtores primários não podem existir. Essa integração é diversificada em função do espaço 

terrestre.  

De forma prática, os objetivos da pesquisa na concepção ecodinâmica consistem em 

um manejo adequado da terra, no redirecionamento ou alteração da dinâmica existente por 

outra. A visão descritiva e estática do ambiente é insuficiente, sendo preciso compreender sua 

sensibilidade sob o ponto de vista da intervenção humana. A abordagem ecogeográfica 

apresenta um viés fortemente agronômico-ambiental, de extrema importância como suporte 

ao planejamento regional-ambiental, de espectros mais reduzidos (ROSS, 2009). 

Segundo Kohler (1986), citado por Souza (2002), toda análise ambiental passa por 

avaliações integradas sem a qual não se pode agregar adequadamente a economia e os 

interesses comerciais às transformações e necessidades do homem, além do bem estar e o 

equilíbrio ambiental. 

Dentro da moderna perspectiva de gestão do território, toda ação de planejamento, 

ordenação ou monitoramento do espaço deve incluir a análise dos diferentes componentes do 

ambiente. Portanto, a presente dissertação se orienta pelo enfoque geossistêmico, utilizando as 

concepções ecodinâmicas, ajustadas a uma abordagem ecogeográfica, demostrando a inter-

relação dos fatores socioambientais na APA Morro da Pedreira e no PARNA da Serra do 

Cipó, com destaque para a vulnerabilidade do patrimônio espeleológico. 
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2.2. Unidades de Conservação 

 

A história mostra que a noção de proteção ambiental foi influenciada por três ideias 

básicas que ocorreram em períodos distintos. Segundo Medeiros (2003), até o século XIX a 

ideia de controle do espaço tinha conotação gerencial; do final do século XIX até metade do 

XX a ideia central era de preservação da paisagem como patrimônio coletivo; a partir da 

segunda metade do séc. XX passa a ser a de proteger para resguardar as gerações futuras e, 

sobrepondo-se a essa ideia (sec. XXI), a questão da biodiversidade (GUERRA; COELHO, 

2009). 

Segundo Guerra e Coelho (2009), nos Estados Unidos, o crescimento econômico 

acelerado faz surgir a ideia de “parque” como área legalmente constituída de proteção da 

natureza e acesso ao uso público. Assim é criado, em 1872, o Parque Nacional Yellowstone e 

um sistema de área protegida naquele país. Esse modelo foi adotado por diversos outros 

países, inclusive no Brasil. Em 1937 é criado o primeiro parque brasileiro (Parque Nacional 

de Itatiaia/RJ) dentro do bioma mata atlântica, que já apresentava nível crítico de devastação. 

Desde 1962, a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) se tornou 

um fórum relevante para a definição de ações dentro da política de áreas protegidas. Foi por 

iniciativa da UICN, em parceria com o Programa Homem e Biosfera da UNESCO, que se 

criou a categoria internacional de Reserva da Biosfera, que compõem uma rede mundial de 

áreas voltadas para a pesquisa cooperativa, a conservação do patrimônio natural e cultural e a 

promoção do desenvolvimento sustentável (GUERRA; COELHO, 2009). 

Em 2000, foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - 

SNUC8, instrumento jurídico importante para conservação da natureza, que permitiu integrar 

várias formas de gestão de unidades de conservação de diferentes categorias e esferas de 

governo e particulares a uma gestão participativa da sociedade civil organizada. 

O SNUC, constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e 

municipais, tem entre seus principais objetivos contribuir para a manutenção da diversidade 

biológica, dos recursos genéticos, da preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais. Além disso, visa proteger as características relevantes de natureza 

geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural de dada 

região (BRASIL, 2000).  

                                                             
8 Lei nº 9985 de 18 de julho de 2000. 
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Alguns conceitos estabelecidos pelo SNUC como unidade de conservação e zona de 

amortecimento são fundamentais para a compreensão do contexto desta dissertação:  

 

Unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 
especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.  

Zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito 

de minimizar os impactos negativos sobre a unidade (BRASIL, 2000). 

 

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos: a) 

Proteção Integral e b) Uso Sustentável. As unidades de Proteção Integral foram categorizadas 

para preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, e 

as de Uso Sustentável para compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos seus recursos naturais (BRASIL, 2000). 

O Grupo de Proteção Integral é composto pelas categorias: Estação Ecológica, 

Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. Já o 

Grupo de Uso Sustentável é composto pelas categorias: Área de Proteção Ambiental, Área de 

Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

As duas categorias de unidades refletem a dicotomia entre a preservação e o uso 

sustentável, mas segundo a perspectiva da gestão em sistemas, essas categorias devem ser 

complementares (GUERRA; COELHO, 2009). 

Segundo o ICMBio (2009) a UNESCO, no ano de 2005, reconheceu a Serra do 

Espinhaço como mais uma Reserva da Biosfera do Brasil. Essa área abrange 11 unidades de 

conservação de proteção integral. Como pode ser visto no Mapa 3, com exceção da APA 

Morro da Pedreira e do PARNA Serra do Cipó, nas proximidades da área de estudo 

encontram-se 16 unidades de conservação assim distribuídas: 

- 05 unidades de conservação estaduais: Parque Estadual (PE) Mata do Limoeiro, PE 

Serra do Intendente, APA Estadual Santo Antônio, Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) Estadual Ermo Gerais e RPPN Estadual Sitio dos Borges; 

- 11 unidades de conservação municipais: Parque Municipal (PM) do Tropeiro, PM 

Natural Ribeirão do Campo, PM Natural Salão de Pedras, APA Municipal Aliança, APA 

Municipal Gatos, APA Municipal Itacuru, APA Municipal Renascença, APA Municipal Rio 

Picão, APA Municipal Serra do Intendente, APA Municipal Serra Talhada e RPPN Municipal 

Rio do Tanque.  
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Mapa 3 – Localização das unidades de conservação nas proximidades da área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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2.3. O objeto de Estudo do Patrimônio Espeleológico 

 

As cavernas estão espalhadas por todo o mundo, porém apenas uma pequena parte 

delas já foi prospectada e explorada. Os países que possuem mais registros de suas cavidades 

são os europeus e os Estados Unidos, onde a espeleologia tem se desenvolvido há anos. 

Atualmente no Brasil, existem 10.871 cavidades que já foram registradas. Esses dados 

são o resultado de levantamentos de campo da equipe técnica do CECAV, de publicações 

realizadas e divulgadas por grupos ou instituições jurídicas, por pessoas físicas, que foram 

tratados e disponibilizados pelo CECAV em 2013. 

Analisando os dados de cavernas disponibilizados em janeiro de 2013, o universo de 

7.944 cavidades com classificação litológica registrada, permite uma avaliação de que 58% 

dessas cavidades são formadas em rochas carbonáticas (calcário e dolomito) e o restante 

dividido em minério de ferro (25%), quartzito e arenito (13%) e demais litologias (4%). 

Na APA Morro da Pedreira e no PARNA da Serra do Cipó há um predomínio das 

rochas quartzíticas sobre as rochas carbonáticas em área total, porém as ocorrências das 

cavidades estão concentradas nas carbonáticas.  

Os locais de ocorrências das cavidades podem ser denominados de ambientes 

cársticos, definido por Travassos (2011) como sendo um “ecossistema complexo formado por 

rochas que foram dissolvidas pela água naturalmente acidulada ao longo de milhares de anos. 

Tal ambiente é caracterizado, principalmente, pela circulação de água em superfície e em 

subsuperfície e, por isso, conta com a presença de cavernas, depressões fechadas (dolinas, 

lagoas, etc.), drenagens subterrâneas, fauna e flora específicas. São exemplos de rochas 

solúveis, em ordem aproximada de maior solubilidade: calcário, dolomito, mármore, arenito, 

quartzito, granito, formação ferrífera, entre outras. Destaca-se que todas as rochas são 

solúveis, entretanto, suas escalas de dissolução são muito variáveis e envolvem processos 

complexos que exigem cuidadosos estudos”. A fim de suprir tais divergências 

epistemológicas e para evitar confusão ou erros conceituais por parte daqueles que iniciam 

nestes estudos, Travassos (2011) cita Andreychouk et al. (2009) que utilizam os termos 

“carste tradicional” ou “carste não-tradicional” para diferenciar o carste em carbonatos 

(tradicional) daqueles desenvolvidos em outras litologias. Acredita-se ser importante, 

também, destacar que somente a presença de uma cavidade natural subterrânea não é o 

suficiente para caracterizar uma área como sendo carste. Faz-se necessário, portanto, um 

estudo aprofundado que possa estabelecer as relações evolutivas entre a superfície e o 

subterrâneo. 
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2.3.1. O Carste Tradicional 

 

As rochas carbonáticas estão distribuídas em 17% das áreas continentais da Terra, 

principalmente pela Europa, leste da América do Norte e leste e sudeste da Ásia 

(GILLIESON, 1996 apud SUGUIO, 2010). 

Segundo Ford e Williams (2007) nem todos os carbonatos apresentam formações 

cársticas características e/ou significativas circulações de águas subterrâneas porque alguns 

são impuros e seus resíduos insolúveis preenchem os condutos em desenvolvimento. As áreas 

cársticas desenvolvidas em carbonatos compreendem de 10 a 15% da superfície terrestre e 

cerca de 20 a 25% da população mundial depende, em grande parte ou inteiramente, dessas 

águas subterrâneas associadas aos aquíferos cársticos. 

O termo “kras” surgiu na região do Planalto do Kras, na Eslovênia, utilizado para 

identificar regiões rochosas desfavoráveis a atividades agrícolas, sendo também utilizado para 

identificar regiões do Carste Dinárico caracterizado por campos de lapiás e dolinas. No 

período romano o nome regional utilizado era Carsus ou Carso. Com influência do Império 

Austro-Húngaro passa a forma germânica, Karst. No Brasil, o termo evolui para o termo 

Carste (SWEETING, 1983; KRANJC, 2001; FORD, 2007 apud TRAVASSOS, 2010).  

Esse tipo de relevo teve seus estudos iniciados por antigos filósofos romanos e gregos. 

Com pesquisas sistematizadas na região do Planalto do Kras, Jovan Cvijić (1893), publicou 

Das Karstphenömen que contribuiu para a internacionalização do sistema e para a 

popularização do termo. Já no Brasil, apesar das evidências de que as áreas cársticas eram 

utilizadas pelo homem pré-histórico e de alguns trabalhos realizados por Peter W. Lund, a 

produção acadêmica é relativamente nova, tendo início na década de 50, com destaque para a 

primeira tese de doutorado sobre o tema, realizada em 1989, pelo professor Heinz Charles 

Kohler (TRAVASSOS, 2010). 

Para Ford e Williams (2007) o carste é um tipo de paisagem que contem cavernas e 

extensos sistemas subterrâneos, desenvolvidos em rochas solúveis, especialmente, o calcário, 

o mármore e o gesso. Compreende áreas com hidrologia típica e relevos que se desenvolvem 

de uma combinação de rocha de alta solubilidade com porosidade secundária (Figura 4) bem 

desenvolvida (fratura). O carste pode ser percebido como um sistema aberto composto por 

dois subsistemas integrados (hidrológicos e geoquímicos) que operam sobre as rochas 

cársticas. 
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Figura 4 – Porosidade secundária (fraturas)  

   

Fonte: adaptado de TEIXEIRA et al., 2008 (p.121) 

 

Para Carvalho Júnior et al. (2008), teoricamente, a solubilidade das rochas 

carbonáticas está associada à solubilidade de seus principais minerais formadores: a calcita 

(CaCO3) e a dolomita (CaMg(CO3)). O processo de dissolução dos carbonatos depende do 

equilíbrio, em solução aquosa, entre o gás carbônico (CO2) e o ácido carbônico (H2CO3). 

 

 

No processo de intemperismo, a ação das águas superficiais faz da carbonatação 

(reação entre a solução ácida e os minerais) um fenômeno muito comum na natureza. A água 

meteórica, levemente ácida, aumenta até cem vezes a acidez durante a percolação no solo, ao 

entrar em contato com raízes ou matéria orgânica em decomposição. A calcita e a dolomita 

são pouco solúveis em água pura, mas essa solubilidade aumenta muito na água com o CO2 

dissolvido, formando o bicarbonato (BIGARELLA, 1994).  

 

De Waele (2008), citado por Travassos (2012), destaca que, na presença de pequenas 

quantidades de CO2 dissolvidas na água (Pco2 = 0,001 bar) e a temperaturas de cerca de 25°C, 

vários minerais são mais ou menos solúveis. Assim sendo, têm-se os valores: calcita (60 

mg/L), dolomita (50 mg/L), quartzo (12 mg/L), gipsita/gesso (2.400 mg/L) e halita (360.000 

mg/L). 

Segundo Bigarella (1994), com a redução da temperatura o teor de CO2 dissolvido na 

água aumenta e com isso, também, a atividade química. O bicarbonato só se mantem 

dissolvido enquanto existir CO2 livre na água. Já com o aumento da temperatura o CO2 escapa 

e o carbonato de cálcio precipita. Esse diferente comportamento do CO2 é o responsável pelas 

várias formações cársticas em distintas regiões climáticas da Terra.  

CO2 + H2O H2CO3       I 

CaCO3 + H2CO3 Ca 
++

 + 2HCO3
-    

II 
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Os sistemas cársticos (Figura 5) são de exuberância e beleza ímpar e geralmente 

constituídos por paredões rochosos enrugados e corroídos pelo tempo, muito semelhantes a 

ruínas, arcadas suspensas abrindo-se em cavidades, abrigos, sumidouros, lagoas e depósitos. 

São ricos em acervos paleontológicos e arqueológicos, funcionando como um poderoso 

aquífero devido à capacidade das rochas de armazenar e transmitir águas subterrâneas 

(KOHLER; PARIZZI, 2008).  

 

Figura 5 – Aspectos gerais de um sistema cárstico 

 

Fonte: TRAVASSOS, 2010 (adaptado de FORD; WILLIAMS, 2007, p. 3) 

 

Em áreas cársticas é comum a água drenar rapidamente para o subsolo nas zonas de 

recarga e, em seguida, por meio de uma rede de fraturas, condutos e cavernas, emergir na 

superfície em zonas de descarga como fontes e ressurgências (VENI et al., 2001). 

É importante destacar que o fluxo mais rápido dessas drenagens potencializa a 

propagação de poluentes que tenham atingido o aquífero cárstico e que as bacias de 

drenagem, nesse sistema, não se limitam necessariamente aos divisores de águas superficiais 

(PILÓ; AULER, 2010). 

As formas cársticas (externas e internas) são divididas tradicionalmente em dois 

grupos: uma superficial denominada de exocarste e uma subterrânea chamada de endocarste. 

Existe ainda uma zona intermediária entre as duas anteriores chamada de epicarste. 

O termo exocarste foi utilizado por Bögli (1980) para denominar o conjunto 

morfológico superficial do carste. As formas típicas desse conjunto que merecem destaque 
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são as dolinas (sinkholes), uvalas, poljés, lapiás (karren), maciços rochosos e vales cegos 

(PILÓ, 2000).  

As dolinas são as formas mais particulares do exocarste. Citando Cvijić (1893), Piló 

(2000) afirma que o termo dolinas, de origem eslava, foi usado para designar depressões 

fechadas circulares ou elípticas que se formam na superfície em função da dissolução das 

rochas solúveis, normalmente em subsuperfície. Ford e Williams (2007) ressaltam que a 

ausência de dolinas em terrenos cársticos não significa necessariamente que o carste não se 

desenvolveu, pois o sistema de águas subterrâneas do carste pode evoluir sem a formação de 

dolinas na superfície. 

Jennings (1985) classificou as dolinas em cinco categorias (Figura 6): (A) dolina de 

colapso queda do teto de uma caverna devido a ação da dissolução e do intemperismo físico; 

(B) dolina de dissolução formada nas interseções de juntas e fraturas da rocha, onde a 

drenagem leva a dissolução e ao aumento da cavidade; (C) dolina aluviais caracterizam pela 

presença de depósito superficial sobre as rochas carbonáticas; (D) dolina de colapso 

resultante de rochas subjacentes ao carste formada pela dissolução das rochas carbonáticas 

sobreposta por outro tipo de rocha; e (E) dolina de subsidência que é caracterizada pela 

presença de uma cobertura de depósitos superficiais que colapsa rapidamente dentro da 

cavidade e sobre o calcário.  

 

Figura 6 – Tipos de dolinas: (A) de colapso, (B) de dissolução, (C) aluviais, (D) de 

colapso resultante de rochas subjacentes ao carste e (E) de subsidência. 

 
Fonte: ajustado de CARVALHO JÚNIOR et al., 2008, p.195 (adaptado de JENNINGS, 1985) 
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O termo uvala, também de origem eslava, significa uma depressão alongada 

proveniente da coalescência de dolinas. Geneticamente, é um estágio intermediário entre um 

poljé e uma dolina. Segundo Palmer (2007), o termo uvala, usado de várias formas, entre eles 

para designar poljés jovens ou vales secos, precisa ser mais claramente definido ou 

abandonado completamente. Um esforço importante para o estudo das uvalas foi feito por 

Ćalić (2009) ao identificar 43 exemplares localizados no carste Dinárico e no carste dos 

Cárpatos-Bálcãns. 

Outro termo, também de origem eslava, poljé, é utilizado para grandes depressões 

fechadas sem estar, necessariamente, associado a terrenos cársticos (FORD; WILLIAMS, 

2007). Segundos os autores, Gams (1978), estabeleceu três critérios que devem ser atendidos 

para a classificação de um poljé: ser uma bacia fechada e extensa com sua base plana, possuir 

drenagem cárstica e ter pelo menos um dos lados com declividade acentuada.  

O fator decisivo para determinar a diferença entre uma dolina e um poljé é que esse 

último tem o fundo plano aluvial. Típico para uma uvala é o fundo irregular, que muitas vezes 

contém dolinas, enquanto o terreno plano na parte inferior é típico de um poljé. O fundo 

plano, porém, é normalmente o resultado da deposição (argila, areia e cascalho), que impedem 

o afundamento da água para o interior do carste (FRELIH, 2003). 

Travassos (2012) destaca que os poljés, mesmo amplamente conhecidos como 

depressões fechadas podem, por vezes, serem considerados “abertos” em função da própria 

evolução do carste de uma região. Possuem, assim, antiga história evolutiva sendo casos 

especiais conforme afirmam Nicod (2003) e Sauro (2008). Nicod (2003) destaca que, 

provavelmente, tais depressões foram abertas após a evolução do sistema. Identifica os poljés 

do vale do rio Pivka (Eslovênia), bem como o poljé de Alvados, próximo ao poljé clássico de 

Minde, em Portugal. Sauro (2008) destaca casos chineses como aqueles que ocorrem em 

paisagens tipo “fenglin” ou “floresta de torres cársticas”. Em ambos os casos, observa-se que 

o nível freático oscila próximo ao nível de base da planície e, por isso, tem-se o aplainamento 

ou rebaixamento do relevo por corrosão (TRAVASSOS, 2012). 

Os lapiás (karren do alemão ou lapiés do francês) são caneluras que sulcam as rochas 

horizontal ou verticalmente, podendo atingir dezenas de metros (KOHLER; PARIZZI, 2008). 

Possuem pelo menos 25 tipos elementares de acordo com Angel Ginés (2009).  

Os maciços rochosos são planaltos cársticos de vários quilômetros de extensão, 

apresentando paredões recobertos por lapiás. Os vales cegos são áreas onde o fluxo de água 

acaba abruptamente passando a correr no subsolo (KOHLER, 1994 apud MENESES, 2003).  
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Os sumidouros e surgências são aberturas naturais que comunicam com a rede de 

drenagem subterrânea, pela qual se “perdem” ou “surgem” cursos de água que ocorrem à 

superfície (Figura 7). Na literatura internacional, é comum o uso do termo “ponor” quando a 

feição assume as duas funções.  

 

Figura 7 – Sumidouro, vales cego e seco 
 

 

Fonte: adaptado de LOPES; MONTEIRO, 2010 

 

O termo endocarste foi utilizado por Bögli (1980) para se referir a uma zona do carste 

onde se incluem os condutos subterrâneos e seus depósitos químicos, clásticos e orgânicos. A 

forma típica desse conjunto é a caverna (PILÓ, 2000).  

As cavernas podem ser primárias ou secundárias. As cavernas primárias são formadas 

simultaneamente às rochas que as contêm, como os tubos de lava, em regiões vulcânicas 

ativas, e os tálus (zonas de abatimentos que formam espaços vazios interconectados) comuns 

em encostas de granitos ou gnaisses. As cavernas secundárias, que corresponde à maioria, são 

as geradas após a formação da rocha, como as cavernas cársticas (AULER; PILÓ, 2010). 

As cavernas são as formas cársticas mais características, resultado de um longo 

processo de carstificação. Podem ser impactadas pelo setor produtivo como a mineração, 

hidrelétricas e rodovias. Algumas são sítios com registros histórico-culturais da humanidade, 

além de fontes com potencial para usos religioso, turístico e pesquisas científicas. 

Dentro das cavidades sugerem feições denominadas de espeleotemas. São formas 

cársticas construtivas representadas por depósitos de precipitação química da calcita. Quando 

se encontram no teto são denominadas de estalactites e quando se desenvolvem devido ao 

gotejar continuo da água do teto no interior da caverna, a partir do solo, são denominadas de 

estalagmites. Quando as estalactites e as estalagmites se unem, há a formação de colunas ou 

pilares. 

Segundo Ferreira (2010) dentro da caverna pode-se, tradicionalmente, distinguir três 

zonas ambientais caracterizadas pelas diferenças entre luminosidade, temperatura e 

Vale Cego Sumidouro Vale Seco 
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distribuição de organismos. A zona de entrada (eufótica) é aquela onde a luz incide 

diretamente e tanto a temperatura quanto umidade relativa do ar acompanha as variações 

externas. É a região mais influenciada pelo meio epígeo (ambientes externos). A zona de 

penumbra (disfótica) é onde há incidência indireta de luz e flutuações de temperatura menores 

quando comparadas às da zona de entrada. Sua extensão pode variar de acordo com a época 

do ano e a posição da entrada em relação ao sol. Por fim, a zona afótica, é aquela região onde 

há absoluta ausência de luz e habitual tendência à estabilidade ambiental (Figura 8).  

 

Figura 8 – Zonas ambientais por diferença de luminosidade 

 

Eufótica Disfótica Afótica 

 

Fonte: adaptado de WHITE; CULVER, 2005 (p.2) 

 

O termo epicarste, ou zona subcutânea, constitui uma porção superior da rocha 

subjacente coberta por materiais consolidados ou não, contendo uma rede de fissuras 

alargadas por processos cársticos. Nesse conjunto, o manto de alteração e os solos assumem 

um papel importante, pois estão em contato direto com a rocha solúvel subjacente, 

influenciando a circulação hídrica interna, a morfologia rochosa, o endo e o exocarste (PILÓ, 

2000). 

 

2.3.2. O Carste Não-Tradicional 

 

O estudo de cavernas em rochas não carbonáticas compostas principalmente por sílica 

(sobretudo o quartzito e o arenito) vem ganhando espaço nos últimos cinco anos. Segundo 

Fabri (2011) os primeiros a realizarem trabalhos para diferenciar os processos envolvidos na 

formação do relevo cárstico, dos conduzidos pela erosão fluvial em rochas ricas em sílica, 

foram White et al. (1966) e Szcerban (1974), abrindo um novo campo para as investigações 

cársticas. Na década de 80, pesquisas já identificavam feições cársticas bem desenvolvidas em 

rochas consideradas “insolúveis”, em especial, o quartzito.  

O conceito de carste em arenito vem sendo trabalhado pelos geógrafos australianos e, 

mais recentemente, a carstificação em granito por pesquisadores europeus (HARDT, 2008). 
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No Brasil, Hardt, entre outros, tem trabalhado para comprovar o uso do termo carste para 

esses tipos de rocha (TRAVASSOS, 2011). Recentemente Travassos (2012), ao pesquisar as 

cavernas areníticas de Rurópolis/PA pode identificar lapiás em granitos na região. 

Em termo de extensão e diversidade, o território brasileiro provavelmente possui o 

maior acervo cárstico em rochas siliciclásticas, abrangendo vários períodos de tempo 

geológico e ocorrendo em diversos domínios climáticos (FABRI, 2011). 

Para Wray (1997) relevos distintos que se desenvolvem em quartzitos e arenitos em 

todo mundo são praticamente idênticos em forma e gênese com os desenvolvidos em calcário. 

Está cada vez mais claro que a utilização do termo carste já não pode ser limitado a descrever 

terrenos carbonáticos, nem tão pouco a descrição de paisagens morfológicas específicas, 

devemos, sim, perceber os processos significativos de dissolução da rocha. 

A formação do carste em rochas pouco solúveis pode ocorrer se o intemperismo 

químico condicionar o surgimento da morfologia e a formação de condutos, organizando uma 

rede de drenagem ao menos parcialmente subterrânea, desde que a solubilidade da rocha não 

seja o processo preponderante, mas determinante da forma cárstica (HARDT; PINTO, 2009). 

Para Martini (1979) citado por Fabri (2011) apesar do predomínio quantitativo dos 

processos mecânicos, a dissolução desempenha um papel fundamental na iniciação do 

processo de carstificação das rochas siliciclásticas. O modelo genético postulado por ele é o 

mais aceito pela comunidade científica, pois: 

 

O desenvolvimento do carste em rochas siliciclásticas abrange essencialmente duas 

fases, sendo a primeira dominada pelo intemperismo químico, onde a dissolução 

atua no domínio intergranular, dissolvendo o cimento e promovendo a 

individualização dos grãos de quartzo. Após esta fase de desagregação química 

denominada de ‘arenização’, prossegue a etapa controlada pelos processos erosivos, 

onde os grãos de quartzo podem ser evacuados, principalmente através do processo 

de ‘piping’ (FABRI, 2011, p. 22). 

 

Segundo Galán (1991) do ponto de vista químico, a remoção do material por 

dissolução nas rochas siliciclásticas se restringe entre 10 e 20%, enquanto que nos calcários 

estima-se compreender 90%, ou mais, do volume de rocha exportada. 

O intemperismo químico da sílica é bastante variável e ocorre por meio de hidratação 

formando sílica ácida:  

 

SiO2 (s) + 2H2O H4SiO4 (aq) a 25°C    
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Segundo Yariv et al. (1979) a sílica, para dissolver, depende das propriedades da 

solução como o estado no qual a sílica se encontra, pH, tempo de realização das reações 

químicas, temperatura, presença de vários sais e compostos orgânicos e inorgânicos, entre 

outros fatores (FABRI, 2011). 

Nas regiões de clima tropical, a gênese do carste em rochas não carbonáticas recebe 

auxílio de matéria orgânica (guano, húmus, restos de animais), tornando ainda mais ácida a 

água da chuva. A água alcalina (pH > 10) torna-se bastante agressiva aos silicatos e tais 

condições são mais comuns em águas profundas (TRAVASSOS, 2011). 

Para Young (1988), as fraturas não são tão importantes na gênese das feições cársticas 

nos arenitos. Para ele a dissolução pode atuar na rocha, como um todo, produzindo feições 

devido à variação da permeabilidade primária da rocha (FABRI, 2011). Assim, percebe-se 

lapiás que, normalmente desenvolvidos sobre rochas carbonáticas, são encontrados com 

frequência em rochas como quartzito, arenito e granito (FORD; WILLIAMS, 2007).  

O russo Maksimovich (1975) citado por Andreychouk et al. (2009) e Travassos (2011) 

utiliza o termo bradicarste para carste em quartzito ferruginoso e rochas siliciclásticas no 

geral, em função da lentidão do processo de carstificação. Têm-se, assim, as distinções entre 

tipos de carstes associados ao tempo de desenvolvimento:  

- Bradicarste (bradus = lento, fraco) para rochas siliciclásticas como o quartzito, 

arenito e granito; 

- Carste para rochas carbonáticas; e 

- Tachicarste (tachus = rápido) para gipsita (gesso), halita.  

O início da formação de um sistema cárstico silicoso está estimado, por Galán (1991), 

em cerca de dois milhões de anos. Essa afirmação tem suporte no trabalho de Schulz et al. 

(1999) que asseguram que um grão de quartzo com 1mm de diâmetro tende a permanecer 

inalterado por períodos superiores a 30 anos (FABRI, 2011). 

 

2.4. Legislação Aplicável à Conservação das Cavidades e do Patrimônio Espeleológico 

 

No Brasil, a Lei que dispõe sobre os Monumentos Arqueológicos e Pré-históricos
9
 foi 

pioneira em tratar o tema. Ela passou a considerar como monumento arqueológico ou pré-

histórico, qualquer cavidade (gruta) com ocorrência de vestígios positivos de ocupação pelos 

paleo-ameríndios. 

                                                             
9 Lei n° 3.924 de 26 de julho de 1961. 
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O termo patrimônio espeleológico foi legalmente empregado, pela primeira vez, na 

Resolução nº 09/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA
 10

. Essa resolução 

criou uma Comissão Especial para tratar de assuntos relativos à preservação do patrimônio 

espeleológico. Em 1987, a Resolução CONAMA n° 05/87
11

 aprova o Programa Nacional de 

Proteção do Patrimônio Espeleológico que só vem ser retomado, ajustado e colocado em 

prática em setembro de 2009 com a publicação da Portaria/MMA nº 358/09. 

No ano de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu Artigo 20, 

afirma que as cavidades naturais subterrâneas são bens da União, ou seja, “ente federativo 

responsável pela sua administração e gestão” (ANSON, 2004) e a Lei que instituiu o Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro
12

 prevê que o zoneamento do uso e de atividades na 

Zona Costeira brasileira deveria priorizar a conservação e a proteção dos monumentos que 

integrassem vários patrimônios, entre eles o espeleológico. Desse período até os dias atuais, 

várias outras legislações federais, estaduais e municipais (constituições, leis, decretos) foram 

publicadas. Poucas são totalmente aplicadas dentro dos preceitos legais.  

Entre as legislações existentes, a Resolução CONAMA nº 347/04
13

 define no seu Art. 

4º, §2º e §3º que a área de influência sobre o patrimônio espeleológico será definida pelo 

órgão ambiental competente que poderá, para tanto, exigir estudos específicos para isso. A 

área de influência das cavidades será a sua projeção horizontal acrescida de um entorno de 

250 metros, em forma de poligonal convexa.  

A comunidade científica destaca a existência de inconsistências nos conceitos de 

patrimônio espeleológico e de cavidades aplicados pela atual legislação. Para Berbert-Born 

(2010) o conceito de patrimônio espeleológico
14

 está mais adequado a “concepção de um 

sistema socioambiental particular, na medida em que, por um lado envolvem todos os 

elementos que possam estar associados às cavidades subterrâneas, inclusive os superficiais e, 

por outro lado, explora a ideia de conjunto de cavidades”. 

Segundo proposta de Berbert-Born (2010, p.97), o patrimônio espeleológico, 

respeitando os atributos reais de valor para o contexto em que estiver inserido, poderia ser 

“representado pelas parcelas, segmentos ou componentes do ambiente natural subterrâneo do 

país (acervo espeleológico) dotados de comprovado valor ecológico, ambiental, paisagístico, 

científico, cultural ou econômico, abarcando inclusive, os componentes do ambiente 
                                                             
10 Resolução CONAMA nº 009, de 24 de Janeiro de 1986. 
11 Resolução CONAMA nº 005, de 06 de agosto de 1987. 
12

 Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988. 
13 Resolução CONAMA nº 347, de 10 de Setembro de 2004. 
14

 Conjunto de elementos bióticos e abióticos, socioeconômicos e históricos-culturais, subterrâneos ou 

superficiais, representados pelas cavidades naturais subterrâneas ou a estas associadas. 
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superficial e sub-superficial que sejam direta ou indiretamente vinculados a eles, sendo dever 

do Poder Público a sua adequada conservação ou destinação.” 

Da mesma forma a definição de cavidade natural subterrânea adotada pela legislação 

tem vários rebatimentos jurídicos e técnicos, principalmente por seu caráter antropocêntrico. 

A “dificuldade de aplicação” (ANSON, 2004) dessa definição, pode ser destacada nos 

diferentes pontos de vista apresentados a seguir: 

 

- Para Anson (2004, p.129), a definição “em um momento exige que a cavidade seja 

penetrável pelo homem, para posteriormente dizer que não é necessário que haja 

abertura identificada. (...) Por outro lado, se se considerar que a penetrabilidade 

humana refere-se ao tamanho da caverna, patente o contraste com o final do 

dispositivo, que preceitua que a definição da caverna independe de suas dimensões”; 

- Segundo Ferreira (2010, p.86) as “cavernas (macrocavernas), nesta perspectiva, 

compreendem somente os espaços de maior volume e dimensão, capazes de serem 
acessados pelo homem. No entanto, inúmeros organismos (especialmente 

invertebrados) são capazes de circular e mesmo estabelecer populações viáveis em 

espaços menores, como interstícios e fendas na rocha ou em seu contato com o 

solo”; 

- Para Piló e Auler (2010, p.7) “em termos de licenciamento é necessário estabelecer 

parâmetros dimensionais a respeito de que é caverna. Tem-se utilizado uma 

metragem mínima de 5 m para se definir cavernas. Consideramos este limite 

adequado em se tratando de cavernas em litologias como minério de ferro. Em 

calcários ou dolomitos, rochas solúveis e altamente favoráveis a conterem cavernas, 

um limite de 5m leva à identificação de centenas de cavernas em uma área, digamos, 

de algumas centenas de hectares, tornando difícil qualquer estudo posterior”; 

- Segundo Berbert-Born (2010, p.97) o entendimento de que as cavidades “são 
elementos integrados de um ‘geossistema’ e ‘ecossistema’ particular, perdendo 

mérito a ideia de ‘unidade’ que vem sustentada pela condição de ser ‘penetrável’ 

pelo homem, tal como formalizado. Isso debilita o reconhecimento que deveria 

haver a respeito de um ‘ambiente ou sistema natural’ de maior complexidade e 

amplitude, com singularidades, fragilidades, vulnerabilidades e valores que 

requerem tratamento sistêmico apropriado”. 

 

Acredita-se que um fator positivo seja o fato de que a IN nº 02/09, que trata desse 

tema, prevê no seu artigo 21, um comitê técnico consultivo para acompanhar e avaliar a sua 

aplicação podendo propor o aprimoramento das regras técnicas, caso entenda necessário. 

Durante um período de 18 anos, entre o Decreto 99.556/90
15

 e o Decreto n. 6.640/08
16

, 

o patrimônio espeleológico foi resguardado legalmente na sua plenitude, ainda que não 

efetivamente. Esses dois decretos são marcos importantes na proteção desse patrimônio. O 

primeiro pela sua restrição absoluta, impedindo qualquer tipo de uso das cavidades e o 

segundo pela permissividade excessiva desse uso, incluindo a destruição total de cavidades 

em prol de um desenvolvimento econômico revestido de um “desenvolvimento sustentável” a 

qualquer preço.  

                                                             
15

 Decreto nº 99.556, de 01 de outubro de 1990.  
16

 Decreto nº 6.640, de 07 de novembro de 2008. 



52 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 



53 

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O conhecimento produzido pelos geógrafos permite não apenas aperfeiçoar o 

planejamento territorial dos governantes em todas as suas escalas, mas também, às 

forças econômicas organizarem suas ações de um modo mais eficiente e, portanto, 

menos improvisado (AMORIM FILHO, 2011). 

 

A parte sul da Serra do Espinhaço é o núcleo da área de estudo. Segundo Gontijo 

(2008) o termo “espinhaço” surgiu no artigo “Quadro Geognóstico do Brasil”, publicado na 

Alemanha em 1822 pelo Barão de Eschwege. A Serra é um divisor de biomas e tem na 

geologia o elemento definidor de seu esqueleto fisiográfico, sobre o qual o clima continua 

atuando no sentido de modelar o relevo e definir sua hidrografia.  

Para Saadi (1995), a Serra do Espinhaço é um grande divisor hidrográfico, tratando-se 

de terras altas, de direção geral norte-sul e convexidade orientada para oeste. Apesar do 

aspecto arqueado resulta de um processo geotectônico compartimentado em dois planaltos: 

um denominado de Meridional (direção SSE-NNW) e outro Setentrional (direção SSW-

NNE). 

Em uma visão ecogeográfica, Gontijo (2008) afirma que a Serra exerce uma função 

ecológica sui generis se somar a essa característica sua posição latitudinal e sua distância em 

relação ao litoral atlântico. 

 

3.1. Aspectos Geológicos 

 

Segundo Dussin e Dussin (1995, p. 1), na região do Espinhaço, no Estado de Minas 

Gerais, sobre a borda sudeste do Cráton São Francisco, as bacias do Mesoproterozóico 

“constituem a resposta às forças distensivas que afetaram a crosta após a orogênese 

transamazônica. Estes episódios extensionais precederam a tectônica brasiliana (650-550 Ma), 

a qual representou uma inversão tectônica dos movimentos que conduziram à deformação das 

bacias e à estruturação da Faixa Araçuaí”. 

O Ciclo Orogênico Transamazônico (definido por HURLEY et al., 1967), amplamente 

distribuído, foi o mais importante na formação da crosta continental da Plataforma Sul-

Americana, desenvolvido no Paleoproterozóico, entre 2,26 Ga e 1,86 Ga (WINGE et al., 

2001). 

Segundo Uhlein, Trompette e Egydio-Silva (1995) o Cráton do São Francisco é uma 

unidade estrutural de estratigrafia constituída pelo embasamento de idade arqueana / 

http://vsites.unb.br/ig/glossario/links_e_bibliografia.htm#Hurley_P_M_et_al_1967


54 

paleoproterozóica que apresenta camadas horizontais a oeste, de fraco metamorfismo que, 

progressivamente a leste, tornam-se dobradas. Já a Faixa de Dobramento Araçuaí está no 

domínio estrutural externo é constituída pelo embasamento remobilizado pela orogênese 

brasiliana, o Supergrupo Espinhaço e o Grupo Macaúbas; o interno é constituído pelo 

Complexo Jequitinhonha e inúmeras intrusões de granitóides. No contexto geotectônico a área 

de estudo está inserida no contato da borda sudeste do Cráton do São Francisco com a porção 

externa da Faixa Araçuaí.  

A Serra do Espinhaço Meridional (Mapa 4) apresenta três grandes conjuntos 

tectônicos: o Complexo Basal, o Supergrupo Rio Paraúna e o Supergrupo Espinhaço (Grupos 

Diamantina e Conselheiro Mata). Bordejando e sobrepondo localmente as faixas limites da 

Serra estão às unidades do Grupo Macaúbas e Grupo Bambuí (ALMEIDA-ABREU, 1995).  

 

Mapa 4 – Contexto geológico da área de estudo na Serra do Espinhaço Meridional 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados digitais COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS 

MINERAIS; COMPANHIA MINERADORA DE MINAS GERAIS, 2003. Legenda adaptada de 

ALMEIDA-ABREU, 1995, p.2 
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Das grandes unidades citadas anteriormente, estão inseridas na área de estudo o 

Complexo Belo Horizonte, o Supergrupo Espinhaço, o Grupo Macaúbas e o Grupo Bambuí.  

Para o desenvolvimento dessa dissertação, conforme o Mapa 5, as classificações 

estratigráficas utilizadas foram às apresentadas nos dados digitais de Geologia do Estado de 

Minas Gerais da CPRM/COMIG (2003) e detalhadas na publicação do Projeto Sete Lagoas – 

Abaeté da CPRM (2010). 

 

Complexo Belo Horizonte 

 

O Complexo Belo Horizonte representa parte do embasamento (Arqueano) na porção 

sul do Cráton do São Francisco e tem como litotipo (grupo ou tipo de rocha) dominante um 

gnaisse cinza-claro, frequentemente exibindo bandamento composicional e feições de 

migmatização (NOCE; TEIXEIRA; MACHADO, 1997).  

O Complexo Belo Horizonte ocorre ao extremo sul da área de estudo abrangendo os 

povoados de Laranjeiras (Itabira), Altamira (Nova União) e Teixeira (Taquaraçu de Minas).  

A Foto 1, tirada nas proximidades do povoado de Altamira, no Município de Nova 

União, registra ao fundo o limite sul do PARNA da Serra do Cipó. A área é de ocorrência de 

rochas quartzíticas e metapelíticas subordinadas com rochas cristalinas granítico-gnaisse, 

pertencentes ao Complexo Belo Horizonte. 

 

Foto 1 – Área com ocorrência de rochas quartzíticas e metapelíticas com rochas 

cristalinas granítico-gnaisse na área de estudo 

 
Foto: Arquivo da autora 
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Mapa 5 – Unidades geológicas da área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Supergrupo Espinhaço 

 

Foi de Freyberg (1932) a denominação de “Formação Espinhaço” para designar as 

sequências de rochas quartzíticas e filíticas da Serra do Espinhaço. O Supergrupo Espinhaço é 

constituído por metassedimentos psamíticos, homogêneos, com alguns conglomerados e 

filitos intercalados (CPRM, 2010). Ainda segundo a CPRM (2010) esse Supergrupo foi 

dividido por Dossin et al. (1984) em duas unidades principais: as formações superiores, no 

Grupo Conselheiro Mata e as inferiores no Grupo Diamantina (Quadro 2).  

Existem várias outras propostas de divisão deste Supergrupo, como a de Knauer 

(1999), que considera o Grupo Guinda (Grupo Diamantina), Formação Galho do Miguel e 

Grupo Conselheiro Mata como unidades distintas na constituição do Supergrupo Espinhaço 

(LOPES-SILVA; KNAUER, 2011).  

A Formação Sopa-Brumadinho é composta, em sua base, pelo Membro Datas, no 

meio pelo Membro Caldeirões e no topo pelo Membro Campo Sampaio. As unidades Rio 

Preto (xisto), Rio Preto – Nível Fosfatado (quartzito e sericita xisto), Itambé do Mato Dentro 

(filito e metaconglomerado) e Serra do Lobo (metaconglomerado) também fazem parte da 

Formação Sopa Brumadinho (CPRM, 2010; REZENDE; SALGADO, 2011). 

 

Quadro 2 – Estratigrafia do Supergrupo Espinhaço. 
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GRUPO FORMAÇÃO LITOTIPO 

C
O

N
S

E
-

L
H

E
IR

O
 

M
A

T
A

 Córrego dos Borges Filito e Metaconglomerado 

Santa Rita Filito e Metassiltito 

D
IA

M
A

N
T

IN
A

 

Galho do Miguel Argilito 

Sopa Brumadinho / Membro Campo 

Sampaio 
Rocha metapelítica (Argilito, Folhelho, Filito) 

Sopa Brumadinho 
Metaconglomerado, Arenito e Rocha Pelítica 
(argilito, folhelho, filito) 

Cambotas Filito, Xisto, Quartzito e Metaconglomerado 

São João da Chapada Sem informação 

Fonte: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS; COMPANHIA MINERADORA DE 

MINAS GERAIS, 2003 

 

Grupo Macaúbas 

 

O Grupo Macaúbas é constituído, principalmente, por diamictitos (Foto 2) com matriz 

areno-argilosa esverdeada e grânulos, seixos e matacões de quartzitos, quartzo, filitos, siltitos, 

carbonatos, granitos e gnaisses (CPRM, 2010).  
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Foto 2 – Área com ocorrência do Grupo Macaúbas, próximo ao Povoado de Filipe, no 

Município de Jaboticatubas. 

 
Foto: Arquivo da autora 

 

Para a CPRM (2010) o Grupo Macaúbas (Quadro 3) pode ser dividido em duas 

unidades: a Indiviso (quartzitos bandados; quartzitos ferruginosos e/ou feldspáticos) e a 

Unidade Quartzítica (quartzitos com intercalações de brechas conglomeráticas) proposta por 

Oliveira et al. (1987).  

 

Quadro 3 – Estratigrafia do Grupo Macaúbas. 
GRUPO UNIDADE LITOTIPO 

MACAÚBAS 
Indiviso Metadiamictito 

Indiviso-Quartzítica Quartzito e Metasiltito 

Fonte: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS; COMPANHIA MINERADORA DE 

MINAS GERAIS, 2003 

 

Ainda segundo a CPRM (2010, p.42) a “unidade está em contato tectônico 

(cavalgamento) por sobre os pelitos e carbonatos do Grupo Bambuí. Esta imbricação tectônica 

também envolve quartzitos puros e conglomerados, extremamente fraturados, do Supergrupo 

Espinhaço”.  

 

Grupo Bambuí 

 

Esse Grupo é dominado por sequências carbonáticas com intercalações de unidades 

pelíticas. Ocupa vasta área do Cráton do São Francisco inserindo-se às bordas ocidental e 

setentrional da Serra do Espinhaço Meridional onde recobre litologias ora do Grupo 

Macaúbas ora do Supergrupo Espinhaço (ALMEIDA-ABREU, 1995).  
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Em 1817, Eschwege denominou as rochas aflorantes do Grupo Bambuí a oeste do rio 

São Francisco de “rochas calcíferas e ardosianas” (CPRM, 2010).  

Ainda segundo a CPRM (2010) a Formação Carrancas é pouco espessa e de 

distribuição descontínua, depositada discordantemente sobre rochas do Complexo Belo 

Horizonte. Torna-se mais constante nas cercanias da Serra do Espinhaço, centro-sul do Cráton 

do São Francisco. 

A Formação Sete Lagoas, dividida em dois membros, Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, 

bordeja a Serra do Espinhaço em sua porção leste, na região de Serra do Cipó até Inhame, 

infletindo para sul, balizada por rochas do embasamento do Complexo cristalino Belo 

Horizonte (CPRM, 2010). O Quadro 4 apresenta a estratigrafia utilizada pela CPRM (2010) 

para a classificação do Grupo Bambuí.  

 

Quadro 4 – Estratigrafia do Grupo Bambuí. 

G
R

U
P

O
 B

A
M

B
U

Í 

FORMAÇÃO LITOTIPO 

Serra da Saudade Siltito, Argilito, Arenito, Folhelho e Filito 

Lagoa do Jacaré Calcarenito, Siltito e Marga 

Serra de Santa Helena Siltito, Argilito e Marga 

Sete Lagoas (membros Lagoa Santa e 

Pedro Leopoldo) 

Rochas Metapelítica (Argilitos, Folhelhos, 

Filitos) e Dolomito 

Carrancas  Filito, Xisto e Metaconglomerado 

Fonte: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS; COMPANHIA MINERADORA DE 

MINAS GERAIS, 2003 

 

Segundo Oliveira et al. (1997), na borda da Serra do Espinhaço, os calcários estão em 

contato tectônico com os quartzitos do Grupo Macaúbas como se observa próximo à foz do 

rio Bocaína, nas vizinhanças da Serra do Cipó, a sul da cachoeira Véu de Noiva (Pousada 

Chão da Serra) e na região da Lapinha, em Santana do Riacho (CPRM, 2010).  

O Membro Pedro Leopoldo, porção basal da Formação Sete Lagoas, é constituído por 

calcilutitos e calcissiltitos em camadas tabulares delgadas e espessas, laminadas, contínuas 

e/ou lenticulares, com a presença frequente de siltito esverdeado e intercalado numa 

disposição rítmica. Ocorre também calcarenito, calcário dolomítico (Foto 3), dolarenito e 

níveis de marga (CPRM, 2010). O Membro Lagoa Santa é constituído, principalmente, de 

calcarenito fino a médio, calcirrudito, calcilutito, calcissiltito fino a grosso. As cores 

predominantes destas rochas são cinza médio, escuro a preto, são fétidos quando quebrados e 

com muita matéria orgânica. As rochas são geralmente calcíticas, bandadas, laminadas, com 

camadas tabulares com aspecto homogêneo (CPRM, 2010). 
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Foto 3 – Área com ocorrência de calcário dolomítico, da Formação Sete Lagoas, na 

região no Morro da Pedreira, Distrito de Serra do Cipó, em Santana do Riacho.  

 

Foto: Arquivo da autora 

 

A Formação Serra de Santa Helena, também encontrada na área, é representada por 

siltitos e argilitos com níveis de arenito, que são mais frequentes no topo. Os contatos com o 

embasamento granito-gnáissico são bruscos, em discordância do tipo não conformidade. Já 

com as rochas do Grupo Macaúbas e Supergrupo Espinhaço, os contatos são tectônicos, por 

falhas de cavalgamento. Com a Formação Lagoa do Jacaré, sobrejacente, o contato é 

transicional, localmente brusco (CPRM, 2010). 

Segundo a CPRM (2010) a Formação Lagoa do Jacaré é constituída por uma sucessão 

de bancos de calcarenitos e calcissiltitos. Tem espessura média, entre base e topo, de 

aproximadamente 25 metros, mas pode chegar a 100 metros na serra de Baldim. Exibe uma 

morfologia peculiar em relação às outras unidades. Sobre as rochas calcárias desenvolve-se 

uma vegetação especial do tipo mata seca, que ocorre em solos rasos e férteis. 

A Formação Serra da Saudade representa um conjunto siliciclástico, constituído por 

siltitos, arenitos e argilitos. Os siltitos são predominantes e, em geral, apresentam-se alterados, 

enquanto os arenitos, mais resistentes ao intemperismo, ocorrem intercalados nos siltitos, na 

forma de lentes, com espessuras centimétricas a métricas (CPRM, 2010). 

Outras unidades encontradas na região são os depósitos aluviais, muito retrabalhados e 

mutáveis devido à erosão fluvial. Normalmente são depósitos clásticos (areia, cascalho e/ou 

lama), que apresentam maior desenvolvimento nas planícies de inundação, com lamas (silte e 

argilas) por extensas áreas, e em sopés de montanhas. As soleiras (sill) são corpos ígneos 

tabulares semelhantes a diques do quais se distinguem por serem intrusivos paralelamente à 

estrutura planar da rocha encaixante (WINGE et al., 2001). 
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http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/rocha_encaixante.htm
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3.2. Aspectos Geomorfológicos 

 

Para Saadi (1995), em escala regional, a Serra do Espinhaço pode ser dividida em dois 

compartimentos de planaltos (setentrional e meridional), separados por uma zona deprimida 

de direção NW-SE que passa por Couto de Magalhães, a norte de Diamantina. O Planalto 

Meridional, que se inicia nas nascentes do rio Cipó, tem largura média de 30 km aumentando 

ao norte. A altitude média da superfície está em torno de 1.200 m, tendo seu ponto culminante 

no Pico do Itambé (2.062 m). As formas de relevo resultantes da dissecação fluvial favorecem 

a ocorrência de cristas, escarpas e vales profundos adaptados às direções tectônicas e 

estruturais. As escarpas da borda oeste apresentam altura média de 400 m e traçado regular, 

normalmente, sustentada por pacotes de quartzitos (Mapa 6). 

O IBGE (2009) elaborou uma proposta para mapeamento taxonômico da estrutura 

geomorfológica de acordo com uma classificação temporal e espacial, na qual se distinguem 

os modelados como unidade básica e seus grupamentos hierarquicamente relacionados. Essa 

estrutura está dividida em 5 níveis taxonômicos, em ordem decrescente de grandeza: 1° Nível: 

Domínios Morfoestruturais (segundo o arcabouço geológico); 2° Nível: Regiões 

Geomorfológicas (conjuntos litomorfoestruturais); 3° Nível: Unidades Geomorfológicas 

(formas altimétrica e fisionomicamente semelhantes); 4° Nível: Modelados (definição 

geométrica similar) e 5° Nível: Formas de Relevo Simbolizadas (lineares ou pontuais). 

Rezende e Salgado (2011), seguindo o IBGE, classificam a região onde está inserida 

uma pequena parte ao norte da área de estudo, nos três primeiros níveis taxonômicos. No 1º 

nível, foram identificados dois compartimentos, Cráton do São Francisco e Cinturão 

Orogênico do Atlântico. Em um 2º nível, a Depressão Interplanáltica do Alto São Francisco 

do Cráton do São Francisco e a Serra do Espinhaço e Planaltos do Rio Doce do Cinturão 

Orogênico do Atlântico (Mapa 7). 

 

Planaltos 

 

Também conhecidos por platô, são terrenos sedimentares ou basálticos alternando de 

planos a ondulados, delimitados por escarpas íngremes, localizados em altitudes variadas 

(acima de 200 m), onde o processo de degradação supera os de agradação ou acumulação de 

sedimentos. As escarpas ou bordas de planalto são entalhadas por ravinas que têm seu 

desenvolvimento condicionado ao sistema morfoclimático (GUERRA, 1989; IBGE, 2009). 
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Mapa 6 – Dados hipsométricos utilizado na área de estudo 
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Mapa 7 – Compartimentos dos Domínios Morfoestruturais e Morfoesculturais da área 

de estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Serras 

 

São altas elevações do terreno com domínio de topos angulares, amplitude acima de 

200 m e declividade alta. Constituem relevos acidentados, elaborados em rochas diversas, 

formando cristas e cumeadas ou bordas escarpadas de planaltos (FLORENZANO, 2008; 

IBGE, 2009). Na área essa classificação está representada pelas serras, encostas íngremes e 

escarpas do Espinhaço, distribuída por toda a área de estudo (Foto 4). 

 

Foto 4 – Região do povoado de Mutuca, Distrito de Altamira. No segundo plano, vista da 

serra da Lagoa Dourada, sul da APA Morro da Pedreira. 

 
Foto: Arquivo da autora 

 

Morrotes e Colinas  

 

Segundo Florenzano (2008) os morrotes são baixas elevações do terreno, dominados 

por topos arredondados, amplitudes entre 20 e 60 metros e declividades altas. Já as colinas são 

baixas elevações do terreno, com topos arredondados a quase planos, amplitude entre 20 e 60 

metros e declividades baixas. Na área de estudo predominam na depressão Interplanáltica do 

Alto São Francisco, com ocorrência de cerradão e matas secas, regiões de ocorrência das 

rochas calcárias, lado oeste da área, onde estão concentradas as cavidades.  

 

Vertentes 

 

Também denominada de encostas (Foto 5), elementos básicos do relevo no estudo dos 

processos erosivos e de acumulação, são superfícies inclinadas que formam a conexão 

dinâmica entre a linha divisora de águas (cristas) e os talvegues (fundo de vale). Nas vertentes 

Azimute 305° 
 

Datum: WGS84 
 

Coordenadas 
geográficas 

19° 31’ 04,6” S 
43° 33’ 18,1” W 

 
Coordenadas UTM 

Zona 23 K 
N 7.841.222 
E 651.619 

 
Altitude: 1.262m 

 

http://2.bp.blogspot.com/-gmceaONYlxE/TgQaPhyVMqI/AAAAAAAAAk4/-b23hiKfacU/s1600/c%C3%A2mera-foto.jpg
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podem ocorrer superfícies planas que interrompem a continuidade de seu declive, 

denominados de patamares (GUERRA, 1989; FLORENZANO, 2008). Na área de estudo 

ocorrem encostas dissecadas na borda oeste da área. Já as cristas e patamares estão 

distribuídos juntamente com campos graminosos por toda região norte-sul da área. 

 

Foto 5 – Encosta dissecada pelo rio Jaboticatubas, Povoado de São José da Serra, 

Jaboticatubas, oeste da APA Morro da Pedreira. 

 
Foto: Arquivo da autora 

 

Planícies 

 

São terrenos, no geral, posicionados em baixas altitudes e planos resultantes da 

acumulação de materiais podendo ser de origem fluvial, marinha, lacustre, glacial ou eólica. 

As planícies fluviais estão sujeitas a inundações periódicas, correspondendo às várzeas atuais 

e podem ocorrer nos vales com preenchimento aluvial (FLORENZANO, 2008; IBGE, 2009). 

Na área de estudo as planícies fluviais se encontram a oeste, na depressão Interplanáltica do 

Alto São Francisco, nos rios Cipó, Parauninha e Jaboticatubas afluentes do rio das Velhas. 

 

Vales 

 

São depressões alongadas, de fundos descendentes, formadas por um talvegue e duas 

vertentes com dois sistemas de declive convergente. A sua forma e traçado estão basicamente 

associados em função da estrutura, da natureza da rocha, do volume do relevo e do clima 

(GUERRA, 1989; FLORENZANO, 2008). Na área de estudo existem vales encaixados na 

região Taquaraçu-Nova União, localizados no extremo sul da área e na Fachada Atlântica, a 

leste. 
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http://2.bp.blogspot.com/-gmceaONYlxE/TgQaPhyVMqI/AAAAAAAAAk4/-b23hiKfacU/s1600/c%C3%A2mera-foto.jpg
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3.3. Aspectos Pedológicos 

 

A litologia do embasamento geológico é o fator mais importante, pois define as 

características pedológicas da região uma vez que fica claro o contraste entre as limitações 

ecológicas impostas pelos solos arenoquartzosos dos topos de serra (formações relacionadas 

ao Supergrupo Espinhaço) e as possibilidades decorrentes dos solos eutróficos das áreas 

limítrofes (GONTIJO, 2008). 

Segundo Valente (2009) citado por Rezende e Salgado (2011), na Serra do Cipó, 

predominam solos arenosos rasos e afloramentos rochosos (Mapa 8 e Quadro 5). Por vezes, o 

perfil apresenta apenas uma camada orgânica sobre a rocha. Nos locais onde ocorrem as 

rochas metapelíticas ou metabásicas, os solos são bem mais desenvolvidos, argilosos e 

igualmente distróficos. Apresentam horizontes A espessos e ricos em matéria orgânica. As 

características litológicas favorecem o intemperismo e, consequentemente, a formação de 

solos mais profundos. 

Na Serra do Cipó, segundo Benites et al. (2003), os solos em geral são ácidos, pobres 

em matéria orgânica e nutriente, predominando horizontes húmicos e arenosos. Os solos sobre 

campos de quartzito são mais pobres em carbono e nutrientes, indicando um processo de 

degradação por lixiviação, devido ao relevo movimentado, à pouca espessura do solum e à 

pobreza de matéria orgânica.  

Segundo o ICMBio (2009) os solos mais férteis são encontrados em pequenas 

extensões correspondentes os afloramentos de basalto, ou ainda, em áreas de drenagem onde 

se acumulam nutrientes e umidade.  

Na área de estudo foram encontrados afloramentos de rochas associados a Neossolos 

Litólicos em toda sua parte central (área de predomínio do Campo Rupestre). Na parte leste, 

foram identificados Latossolos Vermelhos associados a Argissolos e Cambissolos Háplicos, 

bem como Neossolos Litólicos. Ao sul, o Latossolo Vermelho-Amarelo, se faz presente.  

Já o Cambissolo Háplico, associado ao Latossolo Vermelho-Amarelo e ao Argissolo 

Vermelho-Amarelo, concentra-se na parte oeste da área, onde está localizada a maior parte 

das cavidades. Vale ressaltar que todos esses solos são tipicamente distróficos, ou seja, com 

baixa taxa de saturação (inferior a 50%). Quanto à textura (porção relativa de  areia, silte e 

argila), nos Neossolos Litólicos são do tipo arenosa (+ de 85% areia) e média/fraca (com as 

três frações de forma equilibrada). Os Cambissolos Háplicos apresentam textura do tipo 

siltosa/argilosa, argilosa (+ de 30% de argila) e muito argilosa. Nos Argissolos, são do tipo 

média/argilosa e argilosa e nos Latossolos do tipo argilosa a muito argilosa. 
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Mapa 8 – Classificação pedológica área de estudo 

  

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 5 – Legenda detalhada do Mapa de Pedologia da área de estudo 

SIGLA CLASSES DE SOLOS 

AR6 

AFLORAMENTO DE ROCHA (50%) e NEOSSOLO LITÓLICO distrófico típico, A 
moderado, textura arenosa, fase campo rupestre de quartzito, relevo montanhoso/escarpado 

(50%). 

CXbd6 
CAMBISSOLO HÁPLICO distrófico típico, A moderado, textura argilosa, cascalhento/não 

cascalhento; fase cerrado, relevo forte ondulado. 

CXbd13 

CAMBISSOLO HÁPLICO distrófico típico, A moderado, textura siltosa/argilosa, pedregoso/não 

pedregoso e NEOSSOLO LITÓLICO distrófico típico, A moderado; ambos fase campo cerrado, 

relevo ondulado 

CXbd20 

CAMBISSOLO HÁPLICO distrófico típico, A fraco, textura argilosa, ARGISSOLO 

VERMELHO-AMARELO distrófico típico, A moderado, textura média/argilosa e 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO distrófico típico, A moderado, textura argilosa; todos 

fase campo cerrado, relevo ondulado. 

LVAd1 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO distrófico típico, A moderado, textura argilosa; fase 

cerrado, relevo plano e suave ondulado. 

LVd17 

LATOSSOLO VERMELHO distrófico típico, A moderado, textura muito argilosa, fase floresta 

tropical subperenifólia, relevo forte ondulado (60%), CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico 

latossólico, A moderado, textura muito argilosa, fase floresta tropical subperenolia, relevo forte 
ondulado (15%), CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico típico, A moderado, textura arenosa, 

fase muito pedregosa, relevo forte ondulado (15%) e NEOSSOLO LITÓLICO distrófico típico, 

A moderado, textura arenosa, fase campo graminoso, relevo montanhoso (10%). 

LVd22 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, A moderado, textura muito argilosa, fase floresta 

tropical subperenifólia, relevo forte ondulado (50%) CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico 

latossólico, A moderado, textura muito argilosa, fase floresta tropical subperenifólia, relevo forte 

ondulado (25%) e ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico, A moderado, textura argilosa, 

fase floresta tropical subperenifólia, relevo forte ondulado (25%). 

PVAd6 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO distrófico típico, A moderado, textura argilosa, 

cascalhento/não cascalhento, CAMBISSOLO HÁPLICO distrófico típico elíptico, A moderado, 

textura siltosa/argilosa e NEOSSOLO LITÓLICO distrófico típico, A fraco; todos fase floresta 

subacaducifólia, relevo suave ondulado e ondulado. 

PVAd12 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO distrófico típico, A moderado, textura argilosa, fase 

floresta tropical subperenifólia, relevo ondulado (50%), LATOSSOLO VERMELHO-
AMARELO distrófico típico, A proeminente, textura argilosa, fase floresta tropical 

subperenifólia, relevo ondulado (30%) e CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico típico, A 

moderado, textura argilosa, fase floresta tropical subperenifólia, relevo ondulado (20%). 

RLd10 

NEOSSOLO LITÓLICO distrófico típico, A moderado, textura média, fase campo rupestre, 

relevo montanhoso (50%), CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico típico, A moderado, textura 

média, fase floresta tropical subperenifólia, relevo montanhoso (30%) e AFLORAMENTO DE 

ROCHA (20%). 

RLd12 

NEOSSOLO LITÓLICO distrófico típico, textura arenosa, fase campo graminoso, relevo 

montanhoso (30%), CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico típico, A moderado, textura média, 

fase campo graminoso arbustivo, relevo ondulado (25%), LATOSSOLO VERMELHO distrófico 

típico, A fraco/moderado, textura muito argilosa, fase floresta tropical subperenifólia, relevo 

ondulado (25%) e AFLORAMENTO DE ROCHA (20%). 

RLd4 
NEOSSOLO LITÓLICO distrófico típico A, fraco/moderado e AFLORAMENTO ROCHOSO; 

ambos fase cerrado e caatinga hipoxerófila, relevo ondulado e forte ondulado e montanhoso. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Latossolos  

 

São solos muito intemperizados (pobre em nutrientes vegetais) com pequena 

diferenciação de horizontes e, no geral, sem macroagregados nítidos no horizonte B. Os perfis 

considerados mais típicos apresentam horizonte A pouco espesso, com transição difusa para o 
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B latossólico muito espesso (mais de 2 m) com consistência muito friável e alta porosidade. 

Sua textura varia de média a muito argilosa e sua estrutura é composta de agregados 

granulares (1 a 3 mm de diâmetro). Os latossolos, em região com longa estação seca, 

geralmente estão sob vegetação pouco densa, com arbustos de tronco tortuosos, como o 

Cerrado e em regiões úmidas, sob densas florestas. Esses solos possuem a maior 

representação geográfica no Brasil, com cerca de 300 milhões de hectares (1/4 dos Latossolos 

do mundo). A pequena coerência entre os agregados e a grande espessura faz desse solo o 

preferido para trabalhos de engenharia que envolvam escavações e aterros (LEPSCH, 2010). 

Das suas divisões em subordens, na área de estudo são encontrados os Latossolos 

Vermelhos e os Latossolos Vermelho-Amarelos. Ambos são distróficos (saturação por bases 

< 50%), o que segundo a EMBRAPA (1999), ocorre na maior parte dos primeiros 100 cm do 

horizonte B. 

 

Argissolos 

 

Segundo Lepsch (2010), os Argissolos, bastante intemperizados, ao contrário dos 

Latossolos, apresentam diferenças marcantes nos horizontes, um A escuro sobre um horizonte 

E de cor acinzentada e assentado em um B que acumula argila (0,5 a 1,5 m). Formam uma 

classe relativamente heterogênea, que tem em comum o aumento da argila em profundidade. 

Como se desenvolvem em ambiente tropical úmido pode aparecer associado ao Latossolo. 

Depois dos Latossolos, a ordem Argissolo é a mais extensa no Brasil (20% do território 

nacional). A vegetação natural mais encontrada nesses solos são as florestas. Quanto ao uso, 

pode ser a agricultura, desde que não estejam em áreas de forte declive. 

Das suas divisões em subordens, na área de estudo são encontrados os Argissolos 

Vermelhos e os Argissolos Vermelho-Amarelos ambos distróficos que, segundo a 

EMBRAPA (1999), ocorrem na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B. 

 

Cambissolos 

 

Os Cambissolos (do latim cambiare – mudança) são solos embrionários, em início de 

formação, com poucas características diagnósticas. Ocorrem em áreas de relevo acidentado e 

possuem um horizonte B incipiente, de pouca profundidade (cerca de 1 m de solum), com 

quantidades relativamente elevadas de minerais primários facilmente intemperizáveis. Devido 

a sua ocorrência prioritariamente em áreas montanhosas de difícil acesso e manejo, restringem 
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seu uso a práticas agrícolas, sendo utilizados para pastagens e reflorestamento (LEPSCH, 

2010). 

Na área de estudo é encontrado o Cambissolo da subordem Háplico distrófico que 

segundo dados da EMBRAPA (1999) são solos com argila de atividade baixa e baixa 

saturação por bases na maior parte do horizonte B, dentro de 120 cm da superfície do solo. 

 

Neossolos 

 

Segundo Lepsch (2010) os Neossolos são solos com pouca ou nenhuma evidência de 

horizontes B e definidos pelo material mineral ou orgânico que os compõe. Esses solos se 

formam em materiais praticamente inertes, sem argila, e bastante resistentes ao intemperismo. 

Possuem dois perfis mais típicos: um horizonte A assentado diretamente sobre a rocha e outro 

sobre um horizonte C. 

Os Neossolos Litólicos (encontrado na área de estudo) para a EMBRAPA (1999), são 

assentados sobre material com 90% ou mais de sua massa constituída por fragmentos de rocha 

com diâmetro maior que 2 mm (cascalhos, calhaus e matacões) e que apresentam um contato 

lítico típico ou fragmentário dentro de 50 cm da superfície do solo.  

 

Afloramento de Rocha 

 

Nos afloramentos de rochas predominam vegetações herbáceas com aproximadamente 

um metro de altura, arbustos e subarbustos que fixam suas raízes em fendas da rocha ou no 

interior das pequenas depressões dentro do próprio afloramento onde há matéria orgânica e 

areia resultado da decomposição da rocha (BENITES et al., 2003). 

 

3.4. Aspectos Hidrográficos 

 

A região da Serra do Espinhaço Meridional está inserida em três bacias hidrográficas 

de importância nacional: a leste, a bacia do rio Doce, a oeste, a bacia do rio São Francisco 

(Mapa 9) e ao norte, a bacia do rio Jequitinhonha. Essa última, um pouco mais distante da 

APA Morro da Pedreira é considerada, segundo o ICMBio (2009), o principal curso d’água 

que drena a serra do Espinhaço, pois todo o seu curso inicial está encaixado dentro da Serra. 
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Mapa 9 – Rede hidrográfica com a divisão das bacias na área de estudo 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A Serra do Espinhaço é um dos mais importantes divisores hidrográficos do Sudeste 

brasileiro. Para o Planalto Meridional o essencial da drenagem da Serra pertence à bacia do 

rio São Francisco, e para o Planalto Setentrional, bacia do rio Jequitinhonha. No Planalto 

Meridional, uma estreita faixa da borda leste foi conquistada pelos afluentes da margem 

esquerda do rio Doce, enquanto o Planalto de Diamantina abriga as cabeceiras do alto rio 

Jequitinhonha (SAADI, 1995).  

Na vertente oriental da Serra o grande volume hídrico distribuído em vários cursos 

d’água que drenam as vertentes, associada à proximidade oceânica, oferecem níveis de 

umidade suficiente para sustentar o que originalmente consistiu na grande massa florestal da 

Mata Atlântica no Estado (GONTIJO, 2008). Na vertente ocidental, o destaque é o rio das 

Velhas, maior tributário do rio São Francisco.  

Segundo o ICMBio (2009) o rio Cipó (afluente do rio das Velhas), que tem todas as 

suas nascentes dentro do PARNA da Serra do Cipó, se destaca não pelo volume, mas pela 

qualidade da água. Sendo o seu afluente mais limpo, é de considerável importância ao 

processo de revitalização do Velhas.  

Para Luíza Camargos (2005) as águas do rio Cipó são ricas em oxigênio dissolvido e 

com baixos teores de sólidos, coliformes fecais e nutrientes, principalmente no período seco. 

De pouco mais das 200 espécies de peixes encontradas na bacia do rio São Francisco, 93 estão 

na bacia do rio das Velhas, e desse montante, uma espécie de piau de pequeno porte 

(Leporinus ambyrhynchus) e uma de saguiru (Steindachnerina corumbae) foi registrada pela 

primeira vez no rio Cipó. 

 

3.5. Aspectos Climatológicos 

 

Para Gontijo (2008) a posição geográfica da Serra do Espinhaço, relativamente 

interiorizada em relação ao litoral brasileiro, é o suficiente para sofrer os efeitos orográficos 

da penetração das massas de ar quente e úmidas, tanto de leste como de oeste. 

Segundo Neves et al. (2005), citados por Rezende e Salgado (2011), o clima da Serra 

do Espinhaço Meridional é mesotérmico, Cwb (clima temperado úmido) na classificação de 

Köppen-Geiger, sendo caracterizado por verões brandos e úmidos (nos meses de outubro a 

abril), invernos mais frescos e secos (nos meses de junho a agosto) e curtas transições nos 

meses de maio e setembro. A temperatura média anual varia de 18º a 19ºC. 

Segundo dados coletados e tabulados pelo ICMBio (2009) a precipitação média anual 

variou de 1.300 mm a 1.600 mm, no período de 1987 a 1996 (10 anos). Vale ressaltar que 
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existe a possibilidade da precipitação nas vertentes orientais, voltadas para a bacia do rio 

Doce, superar a média citada, entretanto, a falta de estações meteorológicas para 

caracterização climática dessas vertentes montanhosas impede a comprovação desse fato.  

A Figura 9 mostra os dados fornecidos pela Estação Meteorológica do Instituto 

Nacional de Meteorologia – INMET, em Conceição do Mato Dentro, no período de 11 anos 

(2000 a 2010) em que a precipitação média anual variou de 900 mm a 1.900 mm (INMET, 

2012). A Figura 10 mostra a relação entre a precipitação média nos meses de janeiro a 

dezembro, no período de 2000 a 2010, com o maior valor registrado, no mês, durante os 11 

anos de referência. 

 

Figura 9 – Precipitação média anual, no período de 11 anos (2000 a 2010). 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia, 2012 

 

Figura 10 - Diferenças na distribuição de precipitação ao longo dos meses, no período de 

2000 a 2010. As barras vermelhas indicam a precipitação máxima verificada em cada 

mês no período em questão. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia, 2012 

 

0

400

800

1200

1600

2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Precipitação Média Anual

m
ilí

m
et

ro
s 

Meses 

0

100

200

300

400

500

600

J F M A M J J A S O N D

Precipitação Máxima Mensal Precipitação Média Anual

m
ilí

m
et

ro
s 

Meses 



74 

Os dados com as médias das temperaturas máxima e mínima nos meses de referência, 

entre os anos de 2000 e 2010, disponibilizados pela Estação Meteorológica do INMET, em 

Conceição do Mato Dentro, estão tabulados na Figura 11.  

 

Figura 11 – Dados com a média, para os respectivos meses, das temperaturas máximas e 

mínimas coletados em Conceição do Mato Dentro, no período de 2000 a 2010. 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia, 2012 

 

Segundo Benites et al. (2003) durante o período de chuva, com o excesso hídrico, os 

complexos organo-metálicos são iluviados do solo e carregados pelas águas formando os rios 

de águas pretas, principalmente nas áreas de solos derivados de rochas quartzíticas, podendo 

formar Espodossolos. 

 

3.6. Cobertura Vegetal 

 

De acordo com Gontijo (2008), citado por Rezende e Salgado (2011), o Espinhaço 

Meridional surge como um grande divisor de biomas, comportando um mosaico 

fitofisionômico e florístico. A encosta oriental abriga a floresta estacional semidecidual, 

pertencente ao bioma da Mata Atlântica. Já a borda ocidental é marcada pela vegetação típica 

de Cerrado. Os afloramentos de calcários que ocorrem nas faixas de transição com a 

depressão Sanfranciscana, sobre rochas calcárias do Grupo Bambuí, dominam manchas de 

mata seca (floresta estacional decidual). 

Segundo o ICMBio (2009), na área de estudo, encontram-se três fitofisionomias 

distintas e tratadas como biomas, o Cerrado, o Campo Rupestre e a Mata Atlântica, conforme 

Mapa 10. Os Campos Rupestres aparecem como faixas de transição ou refúgios isolados em 

meio aos domínios maiores.  
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Mapa 10 – Caracterização dos tipos de biomas encontrados na área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Segundo Camargo (2002), quando a cobertura natural de um solo é uma floresta, 

significa que ocorrem naquele local as condições básicas necessárias ao desenvolvimento da 

vegetação (luz solar, calor, água, gás carbônico, macro e micronutrientes), somado a um solo 

generoso, profundo e suficientemente aerado para permitir a respiração das raízes, tendo 

como fator limitante ao desenvolvimento vegetal, a luz solar. Já o Cerrado se desenvolve em 

locais onde nem todas essas condições básicas estão presentes. Sua característica estrutural se 

dá com estrato lenhoso, com plantas de porte arbóreo, estrato arbustivo com pequenos 

arbustos esparsos e um estrato herbáceo, dominado por gramíneas com ausência de arbustos. 

Nesse caso, seu fator limitante são os nutrientes do solo e não a água, pois o seu 

armazenamento nos solos profundos do Cerrado é geralmente suficiente para sustentar as 

necessidades da transpiração de arbustos e árvores na estação seca. 

Coutinho (2002) apresenta um esquema, em função da altura da vegetação, com as 

diferenças fisionômicas da formação floresta-campo do Brasil Central (Figura 12). Para ele as 

diferentes formas de Cerrado são pedoclímaces ou píroclímaces, dependendo de ser o solo ou 

o fogo o seu fator limitante.  

 

Figura 12 – O ecoclínio floresta-campo do Brasil Central 

 
 

Fonte: Adaptado de COUTINHO, 2002, p.83 
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Segundo ICMBio (2009), citando Giulietti et al. (1987), a grande pressão ecológica do 

fogo sobre o Cerrado se prolonga para os campos rupestres definindo, inclusive, muito de sua 

composição florística.  

No Quadro 6 está uma correlação entre as classificações fitogeográficas da Savana 

(Cerrado) segundo IBGE (1992b), Camargo (2002), Coutinho (2002) e Ribeiro e Walter 

(2012), para melhor compreensão da legenda adotada nesse estudo. 

 

Quadro 6 – Classificação Fitogeográfica do Bioma Cerrado 

IBGE (1992b) 
Camargo 

(2002) 
Coutinho (2002) Ribeiro e Walter (2012) 

Floresta Estacional Semidecidual - 
Aluvial 

Estrato lenhoso 
Floresta Tropical 
Estacional  

Mata ciliar e Mata de 
galeria 

Floresta Estacional Decidual e Floresta 

Estacional Semidecidual Submontana 
Mata seca 

Savana florestada Estrato lenhoso Cerradão 
Formação Florestal 

(cerradão) 

Savana arborizada  
Estrato 

arbustivo 

Cerrado stricto 

sensu  

Savânica (cerrado stricto 

sensu) 

Savana parque 

Estrato herbáceo 

Campo cerrado e 

Campo sujo 
Campo cerrado 

Savana gramíneo - lenhosa Campo limpo 

Campestres (campo sujo, 

campo rupestre e campo 

limpo) 

Fonte: Adaptado de INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (1992b), 

CAMARGO (2002), COUTINHO (2002) e RIBEIRO; WALTER (2012) 

 

Na área de estudo, a cobertura vegetal da APA Morro da Pedreira foi classificada em 

(Mapa 11): Floresta Estacional Semidecidual (matas de galeria, matas ciliar, capões), Savana 

Florestada (cerradão), Floresta de Candeia, Floresta Estacional Decidual (mata seca, mata 

calcária), Savana Arborizada (cerrado stricto sensu), Reflorestamento (apenas os de porte 

elevado e densa cobertura), Savana Parque (campo cerrado), Savana Gramíneo-lenhosa 

(campo rupestre, campo limpo) e Área Alteradas (pastagens, agricultura, área urbana, solo 

exposto). 

 

Floresta Estacional Semidecidual 

 

Segundo o IBGE (1992b), este tipo de vegetação é representada pela dupla 

estacionalidade climática, uma tropical com época de intensas chuvas de verão, seguida por 

estiagem acentuada e outra subtropical sem período seco, mas com seca fisiológica provocada 

pelo frio intenso do inverno, com temperaturas médias inferiores a 15ºC. A percentagem das 

árvores que perdem as folhas no conjunto florestal situa-se entre 20 e 50%. 
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Mapa 11 – Classificação do tipo de uso do solo e da cobertura vegetal na área de estudo 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Para Santos (2009), nas áreas quartzíticas, a ocorrência da Floresta Estacional 

Semidecidual é restrita ao longo dos cursos d’água, denominada de aluvial e aos capões de 

mata, denominada alto-montana, localizados entre o reverso e o contato de escarpas, onde o 

declive suave propicia solos mais profundos e com maior disponibilidade hídrica. Essas 

Florestas Estacionais Semideciduais estão concentradas ao sul e leste da área de estudo. 

 

Floresta Estacional Decidual 

 

Segundo o IBGE (1992b) é uma vegetação com duas estações climáticas bem 

demarcadas, uma chuvosa e outra com um longo período biologicamente seco, 

predominantemente caducifólio com mais de 50% de perda nas folhagens.  

Andahur (2001), Sampaio (2001), Vieira (2002), Silva e Scariot (2003) e Guarino 

(2004), citados por Carvalho Júnior, Hermuche e Guimarães (2006), afirmam que entre as 

formações florestais do Cerrado encontra-se a Floresta Estacional Decidual, também 

denominada de Mata Seca e que ao ocupar áreas rochosas de origem calcária podem ser 

denominadas de “'Mata Seca em solo calcário”' ou ainda de “'Mata Calcária”'. 

Segundo Ribeiro e Walter (2012) as matas secas não possuem associação com cursos 

de água e são caracterizadas por diversos níveis de queda das folhas durante a estação seca. A 

altura média da camada de árvores (estrato arbóreo) varia entre 15 e 25 metros. A grande 

maioria das árvores é ereta, com alguns indivíduos emergentes. Na época chuvosa as copas se 

tocam, fornecendo uma cobertura arbórea de 70 a 95%.  

Essa vegetação ocorre a oeste, nos níveis de relevos que separam os fundos de vales, 

em locais geralmente mais ricos em nutrientes. 

 

Floresta de Candeia,  

 

Para Pérez et al. (2004) a candeia (Eremanthus erythropappus) é uma espécie 

característica da formação vegetal de ecótonos que consiste na transição entre florestas de 

altitude e campos abertos, como é o caso dos Campos Rupestres e do Cerrado. Ocorrem 

naturalmente em solos Litólicos e Cambissolos, embora possa, também, apresentar ótimo 

desenvolvimento em solos férteis. Uma característica dessa espécie é que ela se desenvolve 

em sítios com solos pouco férteis, rasos e, predominantemente, em áreas com altitude entre 

900 e 1.800m. 

Na Figura 13 estão alguns exemplos da cobertura vegetal da área de estudo.  
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Figura 13 – Exemplos da cobertura vegetal da área de estudo. (A) mata seca; (B) mata 

de galeria do córrego Boa Vista; (C) remanescente de floresta estacional semidecidual 

intercalada com áreas de pastagem; e (D) capão de mata estacional semidecidual 

 
Fotos: da autora 

 

Cerrado (lato sensu) 

 

Segundo Coutinho (2002) o bioma Cerrado tem fisionomia diversificada (Figura 14). 

Com a predominância de dois estratos (lenhoso e herbáceo), podem ser encontradas formas 

abertas (campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado stricto sensu) ou relativamente 

densas (cerradão) determinadas pela fertilidade do solo e pelas caraterísticas das queimadas 

(frequência, época, intensidade). Esses dois estratos são representados por comunidades 

antagônicas, pois estão em intensa competição, buscando ocupar seu espaço de forma 

independente, individual. O relevo do Cerrado é, no geral, bastante plano ou suavemente 

ondulado, não ultrapassando 1.100 m. Acima dessa altitude encontram-se os Campos 

Rupestres nos terrenos quartzíticos, ao contrário das matas galeria, veredas e varjões, (que 

ocupam os fundos úmidos dos vales, entre 300 e 600 m). 

Segundo Ab´Saber (2003) o domínio do Cerrado, em uma escala capaz de ser 

observada pelo homem, apresenta cerrados e cerradões nos interflúvios e vertente suaves dos 

diferentes tipos de planaltos regionais. Já as faixas de campo limpo ou campestres ressaltam 

as áreas de cristas quartzíticas e xistos aplainados e mal pedogenetizados dos bordos de 

chapadões onde nascem bacias de captação. 

A B 

D C 
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Figura 14 – Blocos-diagramas com exemplos das fisionomias ecológicas do Cerrado: (1) 

Florestada; (2) Arborizada; (3) Parque; e (4) Gramíneo-lenhosa 

 

Fonte: Adaptado de VELOSO; RANGEL FILHO; LIMA, 1991 (p. 86). 

 

Savana Florestada 

 

Para Ribeiro e Walter (2012) é uma vegetação do tipo florestal com características 

esclerófilas e xeromórficas. Do ponto de vista fisionômico, é uma floresta, mas, 

floristicamente, se assemelha mais ao Cerrado stricto sensu. Apresenta dossel contínuo e 

cobertura arbórea entre 50 e 90%, altura média variando de 8 a 15 m. As condições de 

luminosidade favorecem a formação de camadas arbustivas. Apesar de manter um volume 

constante de folhas nas árvores, apresenta queda em determinados períodos na estação seca. 

Essa vegetação está concentrada no lado oeste da área de estudo. 

 

Savana Arborizada 

 

Segundo Ribeiro e Walter (2012) o Cerrado sentido restrito apresenta árvores baixas, 

inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, geralmente com evidências de 

queimadas. Possuem adaptação ao xeromorfismo (condições de seca) como cascas com 

cortiça espessa, fendida ou sulcada e folhas rígidas com consistência de couro. 

A composição florística é semelhante a da Savana Florestada (Cerradão), porém 

possui ecótipos dominantes que caracterizam os ambientes de acordo com o espaço 

geográfico ocupado (IBGE, 1992b). 
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Savana Parque 

 

É um subgrupo formado basicamente por um estrato graminóide, integrado por 

pequenas plantas e ervas exuberantes de florística natural e/ou antropizada, entremeado por 

subarbustos e pequenos arbustos isolados, com conotação típica de um parque (IBGE, 1992b). 

 

Savana Gramíneo – lenhosa 

 

São formações campestres do Cerrado e estão divididas em campo sujo, campo limpo 

e campo rupestre. O campo sujo é exclusivamente arbustivo-herbáceo, com arbustos e 

subarbustos esparsos cujas plantas são menos desenvolvidas que as árvores do cerrado (stricto 

sensu); o campo limpo é predominantemente herbáceo, com pouco ou nenhum arbusto e 

ausência completa de árvores; e o campo rupestre do tipo herbáceo-arbustivo, eventualmente 

com ocorrência de arvoretas pouco desenvolvidas de até 2 metros de altura, pode ocorrer em 

solos ácidos, pobres em nutrientes ou nas frestas dos afloramentos rochosos (RIBEIRO; 

WALTER, 2012). Na Figura 15 estão alguns exemplos da cobertura vegetal da área de estudo.  

 

Figura 15 – Exemplos da cobertura vegetal da área de estudo. (A) cerrado (stricto 

sensu); (B) campo cerrado; (C) cerrado (stricto sensu) no primeiro plano e campo 

rupestre ao fundo; (D) campo com afloramentos quartzíticos 

 

Fotos: da autora 

A B 

C D 
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3.7. Uso e Ocupação do Solo 

 

No geral, a região teve três momentos destacáveis na sua ocupação. O primeiro 

ocorreu no período pré-histórico, entre 20.000 e 12.000 anos, demostrado pela ocorrência de 

pinturas rupestres e sítios arqueológicos nos abrigos e cavernas da região. O segundo, no final 

do século XVII e início do século XVIII, com os bandeirantes desbravando a região em busca 

de ouro e diamantes. Nesse período sugiram os primeiros povoados onde hoje são encontradas 

as atuais cidades. E o terceiro momento, já no século XX, na definição dos atuais municípios 

(ICMBio, 2009). 

A área de estudo ocupa extensões dos municípios de Jaboticatubas, Santana do 

Riacho, Morro do Pilar, Itambé do Mato Dentro, Itabira, Nova União e Taquaraçu de Minas. 

O município de Conceição do Mato Dentro não está inserido no polígono delimitador da APA 

Morro da Pedreira, porém faz limite considerável ao norte e nordeste foi considerado nos 

estudos.  

Esses municípios têm suas histórias resumidas na Enciclopédia dos Municípios 

Brasileiros publicada pelo IBGE (1958): 

- Conceição do Mato Dentro: surgiu em 1709 com o nome de Conceição do Serro, 

sendo um dos maiores municípios da região central do Estado e que abrangia com seu 

território toda a Serra do Espinhaço, habitada pelos ferozes índios Botocudos. Em 1943, passa 

a ser denominado de Conceição do Mato Dentro. 

- Itabira: ocupada desde 1698, porém, oficialmente, tem sua história iniciada em 1720, 

com os Albanaz (ou Albernaz), mineradores paulistas descendentes dos bandeirantes 

Camargos. Nesse período a mineração do ouro entra em declínio sendo rapidamente 

substituída pela mineração do ferro. Em 1848, é elevado à condição de cidade com a 

denominação de Itabira. 

- Morro do Pilar: teve a sua origem, também, na mineração de ouro por volta de 1701 

com Gaspar Soares. Em 1953, desmembra do município de Conceição do Mato Dentro e é 

elevado à categoria de município. 

- Itambé do Mato Dentro: teve a sua origem ligada a ocupação de Itabira. Em 1962, é 

elevado à categoria de município e desvinculado de Conceição do Mato Dentro. 

- Nova União: tem sua origem por volta de 1890 em uma hospedaria para tropeiros e 

boiadeiros. Em 1962, foi elevado à categoria de município e desmembrado de Caeté.  
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- Taquaraçu de Minas: tem sua origem em meados do século XVIII, em decorrência 

do garimpo e da agropecuária. Em 1962, é elevado à categoria de município com a 

denominação de Taquaraçu de Minas e desmembrado de Caeté. 

- Jaboticatubas: sua origem é atribuída aos indígenas, primitivos habitantes da região 

Calcários de Sete Lagoas, onde hoje se localiza o município. Pouco se sabe a respeito dos 

primeiros moradores. Surge nos registros em 1753, em uma fazenda da região. Em 1938, é 

elevado à categoria de município com a denominação de Jaboticatubas e desmembrado de 

Santa Luzia. 

- Santana do Riacho: tem sua origem também atribuída aos indígenas e seu 

desbravamento aos bandeirantes que se deslocavam de Sabará para o Tejuco (atual 

Diamantina). Em 1940, a exploração de pedra mármore expandiu sua ocupação. Em 1962, foi 

elevado à categoria de município e desmembrado de Jaboticatubas. 

Atualmente, as áreas de aplainamentos no alto da Serra com sedimentos quartzosos 

são ocupadas por campos rupestres, amplamente utilizados para pecuária do tipo extensiva. 

Tais áreas são consideradas sem vocação agrícola, mesmo tendo sustentado, no passado, 

muitas famílias em regime de subsistência. O Mapa 12 apresenta a aptidão agrícola da área de 

estudo. Os tipos de uso da área estão restritos a pecuária (com destaque a bovina), a 

agricultura (principalmente cultivo de banana e cana-de-açúcar), o extrativismo (madeira, 

cristais e pedras) e o turismo, em plena ascendência (ICMBio, 2009). 

Os dados do Censo do IBGE (2012) mostram que a pecuária bovina tem presença 

dominante na área de estudo, seguida de longe pela equina e suína (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 – Número de cabeças de gado distribuídas na área de estudo. 

 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012 
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Mapa 12 – Caracterização da aptidão agrícola na área de estudo 

 

Fotos: Elaborado pela autora 
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Os municípios de Conceição do Mato Dentro e Itabira, ambos situados no lado leste da 

área de estudo, são os maiores criadores de gado bovino. Ambos ocupam respectivamente 

áreas de 23.128 e 17.720 hectares com pastagens naturais e plantadas, que equivalem 

aproximadamente 13% e 14% das áreas desses municípios (Censo Agropecuário de 2006). 

Ainda segundo dados do Censo do IBGE (2012), as lavouras do tipo permanente 

produzem na região banana, laranja, manga, tangerina, café, limão, mamão, goiaba, pêssego, 

maracujá, abacate, uva e figo e as do tipo temporárias cana de açúcar, milho, mandioca, 

abacaxi, feijão, tomate, arroz, alho, cebola, sorgo e amendoim (Gráfico 4).  

A produção de cana-de-açúcar é de 51.600 toneladas em 1.186 ha, sendo Jaboticatubas 

e Itabira os maiores produtores, já a produção de banana é de 29.540 toneladas, ocupando 

uma área de 1.645 ha, sendo disparadamente o município de Nova União seu maior produtor 

(23.000 toneladas). 

 

Gráfico 4 – Principais produções agrícolas, em toneladas, distribuídas na área de estudo 

 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012 

 

Por último e ainda segundo dados do Censo do IBGE de 2010, a produção de carvão 

vegetal advindo da silvicultura tem destaque no município de Conceição do Mato Dentro com 

uma produção de 20.160 toneladas e extrativismo vegetal (exploração dos recursos vegetais 

nativos) distribuída na ordem decrescente entre os municípios de Jaboticatubas, Morro do 

Pilar, Conceição do Mato Dentro e Santana do Riacho (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Principais produções do extrativismo vegetal e da silvicultura, em toneladas, 

distribuídas na área de estudo 

 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012 

 

Quanto à potencialidade turística da região, percebe-se que vem se apresentando em 

várias linhas, conforme Braga (2011):  

a) turismo rural, em hotéis, alambiques e fazenda tradicionais;  

b) turismo ecológico ou ecoturismo, o mais forte segmento da Serra do Cipó, 

favorecido pela morfologia da região;  

c) turismo de aventura, como as caminhadas por trilhas (trekings), escaladas e 

travessias (a pé e da bicicleta) entre outras;  

d) turismo cultural e religioso, aproveitando os significativos patrimônios histórico-

culturais da região e as rotas de peregrinações, romaria, locais de retiros espirituais entre 

outros;  

e) turismo de balneário, aproveitando a grande quantidade de cursos d’água, poços e 

cachoeiras; e  

f) turismo de estudos e intercâmbio, realizado pelos pesquisadores das universidades 

(USP, UFMG, PUC Minas) em diversas áreas (botânica, geologia, hidrografia, antropologia, 

sociologia, espeleologia). 

A região faz parte de uma das cinco microrregiões, no trecho mineiro da Estrada Real 

(caminho aberto pelos portugueses no século XVII), considerado tanto pelo Ministério do 
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Turismo quanto pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) o circuito turístico 

com maior potencial econômico no Brasil (MOREIRA, 2006). 

 

Características da população 

 

Dentro da definição estabelecida pelo IBGE (2000) para situação urbana
17

 e situação 

rural
18

, a população que ocupa os oito municípios da área de estudo é considerada 

basicamente urbana, com exceção de Itambé do Mato Dentro e de Taquaruçu de Minas. 

A taxa de crescimento populacional anual dos municípios da área de estudo, entre os 

anos de 2000 e 2010 se apresentou negativa para os municípios de Conceição do Mato 

Dentro, Itambé do Mato Dentro e Morro do Pilar (Gráfico 6). 

O grau de desenvolvimento humano, pressupondo um olhar às pessoas e as suas 

oportunidades e capacidades de ser o que desejam, permite avaliar os valores econômicos 

bem como as características sociais, culturais e políticas, que interferem na qualidade de vida 

da população.  

 

Gráfico 6 – Taxa de crescimento populacional anual de 2000 a 2010 dos municípios da 

área de estudo 

 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2000 e 2012 

 

Os pilares de sustentação do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH são medidos 

pela expectativa de vida (saúde), pelo acesso ao conhecimento (educação) e pelo padrão de 

                                                             
17 Área urbanizada ou não, que correspondente às sedes municipais e distritais ou às áreas urbanas isoladas. 
18 Área situada fora da urbana, inclusive os aglomerados rurais de extensão urbana, os povoados, os núcleos e 

outros aglomerados. 
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vida (renda) do ser humano. No caso dos oito municípios avaliados nesse estudo, o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM apresentado na Tabela 4 foi calculado tendo 

como base os dados do Censo de 2000 realizado pelo IBGE. 

 

Tabela 4 – Classificação dos municípios da área de estudo quanto ao IDHM 

Rank Município IDHM 
IDHM -

Renda 

IDHM -

Longevidade 

IDHM -

Educação 

611 Itabira  0,798 0,704 0,797 0,894 

2318 Taquaraçu de Minas  0,735 0,598 0,794 0,812 

2405 Jaboticatubas  0,731 0,644 0,737 0,812 

2992 Nova União  0,700 0,613 0,689 0,797 

3233 Santana do Riacho  0,685 0,606 0,677 0,773 

3276 Morro do Pilar  0,682 0,614 0,713 0,719 

3388 Itambé do Mato Dentro 0,674 0,556 0,712 0,755 

3422 Conceição do Mato Dentro  0,672 0,559 0,712 0,744 

Fonte: PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2003 

 

Como se pode observar na tabela anterior, o município de Itabira não apenas no 

IDHM, mas também em outros dados socioeconômicos apresenta valores bem distintos dos 

demais municípios.  

Os dados de educação, saúde, saneamento básico e renda atuam diretamente como 

alicerce de sustentação para o desenvolvimento e para a qualidade de vida do ser humano. 

Alguns levantamentos correlatos a esses dados foram tabulados e analisados a fim de avaliar a 

realidade dos oito municípios da área de estudo. 

Utilizando os dados populacionais do IBGE (2012), nas faixas etárias: de 0 a 4; de 5 a 

14; e de 15 a 19 anos, com correlação aproximada à estabelecida para os ingressos na Pré-

escola (de 0 a 5 anos), no Ensino Fundamental (de 6 a 14 anos), e no Ensino Médio (de 15 a 

17 anos), estabeleceu-se uma relação entre a população em idade escolar com o número de 

matrículas em séries compatíveis com cada faixa etária.  

O resultado é a porcentagem de cada faixa etária da população com o número de 

matrículas (Gráfico 7). Levando em consideração a diferença nos níveis de classificação, o 

número de matrículas no Ensino Fundamental, onde a matrícula de crianças acima de 6 anos é 

obrigatória, percebe-se a coerência com o número de pessoas na referida faixa etária. 

O saneamento básico, associado aos serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos prestados à população 
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também foi avaliado nesse estudo. A saúde da população está diretamente associada ao acesso 

à água de boa qualidade.  

 

Gráfico 7 – Matrículas realizadas nos municípios da área de estudo nos níveis Pré-

escolar, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012 

 

Os dados fornecidos pelo IBGE são relacionados ao serviço de abastecimento de água 

por meio de rede geral (retirada da água bruta da natureza, adequa sua qualidade, transporta e 

distribui a população). Outras formas alternativas de abastecimento são a água proveniente de 

chafarizes, bicas, minas, poços particulares, carros-pipas, cisternas, etc.  

Segundo IBGE (2010) no ano de 2008, 5.531 municípios brasileiros (99,4%) tinham 

abastecimento de água por rede geral de distribuição em pelo menos um distrito.  

O Gráfico 8 mostra as várias formas de abastecimento de água para os domicílios 

particulares permanentes da população dos municípios da área de estudo. Os dados mostram 

que 98% dos domicílios são abastecidos de água por meio da rede geral, poços ou nascentes. 

Itabira tem 91,7% do seu abastecimento por água encanada da rede geral e Itambé do Mato 

Dentro uma equivalência nas duas formas de abastecimento (rede geral e poço ou nascente). 

O esgotamento sanitário é fundamental para a redução da poluição dos recursos 

hídricos e a preservação da saúde da população. Segundo IBGE (2010), no ano de 2008, 

pouco mais da metade dos municípios brasileiros (55,2%) tinham serviço de esgotamento 

sanitário por rede coletora, considerada o sistema apropriado. A fossa séptica como 
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alternativa adequada do ponto de vista sanitário foi descartada por falta de informações do 

tipo utilizado e por estar associada ao uso de sumidouro. 

 

Gráfico 8 – Abastecimento de água, por domicílio particular permanente, nos 

municípios da área de estudo 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012 

 

O Gráfico 9 apresenta a relação dos domicílios particulares permanentes e suas formas 

de manejo/coleta do esgotamento sanitário.  

 

Gráfico 9 – Formas de manejo/coleta do esgotamento sanitário nos municípios da área 

de estudo 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012 
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Pode-se perceber que Itabira novamente se destaca com 88,4% dos seus domicílios 

atendidos por rede geral de esgoto. Em contrapartida, Santana do Riacho apresenta somente 

0,7% atendidos por rede geral de esgoto e 97,6% de fossas sépticas e rudimentares. Esse fato 

foi levantado no estudo apresentado pelo ICMBio (2009) onde questionou-se a opção do 

município pelas fossas sépticas/rudimentares e o quanto essa escolha estaria contribuindo para 

a desqualificação das águas do rio Cipó que atravessa grande parte do município.  

É sabido que a simples instalação de uma rede de esgoto não leva a uma situação 

ambiental adequada quando seus efluentes são despejados sem tratamento na rede hídrica 

local. Tal situação ocorre no município de Jaboticatubas que tem ampliado sua rede de esgoto, 

mas tem poluído diretamente o rio Jaboticatubas.  

Segundo ICMBio (2009), uma opção seria que as entidades competentes (municipais, 

estaduais e/ou federais) acompanhem de perto, fiscalizando a instalação das fossas, 

principalmente as construídas por particulares. Vale lembrar que os gestores de Santana do 

Riacho e de Jaboticatubas veem no turismo uma forma de crescimento para os municípios, 

fato não favorecido pelo quadro atual. 

Segundo IBGE (2010), a competência para o gerenciamento dos resíduos sólidos 

produzidos nas cidades é do poder público local. Tal gerenciamento, de forte impacto 

ambiental e orçamentário para as administrações municipais, compreende a coleta, a limpeza 

pública e a destinação final desses resíduos. A destinação final desses resíduos sólidos são os 

vazadouros a céu aberto, conhecidos por lixões, em 50,8% dos municípios brasileiros, sendo 

esse um cenário inadequado e que exige reestruturações imediatas e adequadas. 

No Gráfico 10, pode-se avaliar que na área de estudo, 83% do resíduo sólido é 

coletado e 15,8% é queimado, porém o problema é o destino final dos resíduos. Segundo o 

ICMBio (2009), somente Itabira dispõe de aterro sanitário, mas o seu distrito denominado de 

Senhora do Carmo tem uma situação semelhante aos outros sete municípios que destinam 

seus resíduos aos precários lixões a céu aberto. 

A situação precária do saneamento básico afeta diretamente a saúde da comunidade. O 

Gráfico 11 apresenta, segundo os dados do Censo do IBGE de 2010, uma visão geral da 

infraestrutura hospitalar disponível para atendimento da população nos municípios da área de 

estudo. Todos os municípios tem pelo menos um estabelecimento de saúde (caso de Itambé do 

Mato Dentro), sendo Itabira o que tem a maior quantidade (63 estabelecimentos). 
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Gráfico 10 – Tipos de tratamento dado aos resíduos sólidos, disponíveis nos municípios 

da área de estudo 

 
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012 

 

Gráfico 11 – Estabelecimentos de saúde, públicos e privados, nos municípios da área de 

estudo 

 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012 

 

Outro indicador importante para avaliar a situação de vida de uma população é a renda 

per capita. O Gráfico 12 mostra que o maior rendimento médio mensal, per capita nominal 

por domicílios é o de Itabira (R$ 618,00) e o menor é o de Itambé do Mato Dentro (R$ 

339,00). 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CMD ITA IMD JAB MOR NOV SAN TAQ

Lixo coletado Lixo queimado Lixo enterrado

Lixo jogado terreno baldio Lixo jogado rio, lago Outros destinos

R
es

íd
u

o
s 

S
ó
li

d
o
s 

6 

33 

1 
15 

3 

3 

3 3 

3 

30 

2 

1 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CMD ITA IMD JAB MOR NOV SAN TAQ

Estabelecimento de Saúde Municipal Estabelecimento de Saúde Privado



94 

Gráfico 12 – Valor médio mensal do rendimento (em R$) domiciliar (per capita) dos 

municípios e sua contribuição em porcentagem para o total da área de estudo 

 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012 

 

Essa avaliação geral dos dados socioeconômicos dos oito municípios da área de estudo 

representa apenas uma ideia geral da atual situação e o quanto essa realidade pode interferir 

positiva e negativamente no mapeamento do uso e ocupação do solo dessa área.  

 

3.8. Cavidades Naturais Subterrâneas 

 

De acordo com a base de dados de localização das cavernas brasileiras 

geoespacializada pelo CECAV, existem até o momento aproximadamente 10.871 cavernas 

cadastradas em todo território nacional (dados de janeiro de 2013). Vale ressaltar que a base é 

alimentada com o aporte permanente de informações oriundas de outras bases de dados, 

estudos espeleológicos, material bibliográfico e verificações de campo. 

Na área de estudo, segundo a base de dados do CECAV (de janeiro de 2013), as 

publicações de Souza et al. (2010) e Fabri (2011), estão catalogadas 192 cavidades, sendo 

apenas 09 formadas em quartzitos. 

O Mapa 13 exibe a localização das cavidades respeitando uma área de influência 

(entorno) nas dimensões de 250 m (vermelha), 500 m (laranja) e 750 m (amarela), levando em 

conta a determinação estabelecida no Artigo 4º, §2º e §3º da Resolução CONAMA nº 347 de 

2004. Destaca-se que o documento define, de forma provisória e preventiva, uma área de 

influência para cada cavidade natural subterrânea de 250 metros projetada horizontalmente 

em superfície, em forma de poligonal convexa.  
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Mapa 13 – Localização das cavidades naturais subterrâneas na área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Além da área de influência, o mapa também apresenta a localização proposta para as 

Áreas Espeleológicas da região da Serra do Cipó, onde está localizada a maior parte das 

cavidades.  

A proposta de subdivisão em Áreas Espeleológicas foi feita em função dos estudos de 

Ferreira et al. (2007) e Souza et al. (2010) para facilitar a análise espacial. Tais áreas 

espeleológicas são denominadas, nesta dissertação de: 

- Bocaina; 

- Morro da Pedreira / Mata Grande; 

- Fazenda Cipó / Buracões; e 

- Quartzítica. 

Segundo Ferreira et al. (2007) e Souza et al. (2010), das cavidades prospectadas e 

topografadas na área, mais de 80% das cavidades possuem projeção horizontal abaixo de 30 

metros e apenas 12 cavidades, acima de 100 metros. O destaque fica para as grutas da Viola 

(615m), Teto do Seixas (500m), do Brejo (351m), do Salitre (350m) e Bocaina V (339m), 

todas em mármore. O fato da grande maioria das cavidades apresentarem projeção horizontal 

com baixo desenvolvimento, não tira a importância da área, pois ocorrem cavidades 

relevantes quanto aos aspectos morfológicos e estruturais. 
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ANÁLISE AMBIENTAL DA ÁREA 
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4 ANÁLISE AMBIENTAL DA ÁREA 

 

A crise ambiental não é crise ecológica, mas crise da razão. Os problemas 

ambientais são, fundamentalmente, problemas do conhecimento (MENDONÇA, 

2001, p.114). 

 

Qualquer análise integrada de um ambiente natural pressupõe o entendimento da sua 

dinâmica de funcionamento, com ou sem a intervenção humana. Os sistemas ambientais 

apresentam maior ou menor fragilidade em função de suas características ‘genéticas’, ou seja, 

algum tipo de alteração nos diferentes componentes da natureza (relevo, solo, vegetação, 

clima e recursos hídricos) que possa comprometer o funcionamento do sistema, quebrando o 

seu estado de equilíbrio dinâmico (ROSS, 1994; SPÖRL; ROSS, 2004).  

Segundo Sánchez (2008) os processos naturais como os erosivos, deposição de 

sedimentos em corpos d’água, movimentos de massa (escorregamentos), afundamentos 

cársticos, difusão de poluentes na água subterrânea e recarga de aquíferos têm sua intensidade 

associada a fatores como clima, tipos de solos (associado aos tipos de rochas), declividade e 

cobertura vegetal e podem, ou não, estar sujeitos às interferências humanas. 

Uma forma de demostrar a interdependência entre os vários fatores da natureza está no 

exemplo citado por Branco (2009) sobre o processo de alteração química e física da rocha: 

- Clima: determina a distribuição sazonal da chuva, que tem na água seu principal 

agente transportador e as variações de temperatura, que contribuem para a fragmentação das 

rochas.  

- Relevo (declividade): maior ou menor velocidade do fluxo de água da chuva e 

consequentemente, menor ou maior infiltração no solo. Em situação oposta (baixadas) ocorre 

o saturamento dos componentes solúveis e a redução da capacidade de ataque aos minerais. 

Assim, são nas encostas suaves que o intemperismo atua mais intensamente.  

- Rocha-mãe: conforme a composição mineralógica, textura e estrutura da rocha, essa 

terá maior ou menor resistência à decomposição e à desagregação.  

- Tempo: quanto maior o tempo de exposição de uma rocha, mais intensa será a ação 

de intemperismo sobre ela.  

- Fauna e flora: fornecem matéria orgânica morta para reações químicas, pois a 

concentração de CO2 no solo pode ser até 100 vezes maior que na atmosfera.  

Para explicar a interdependência desses fatores naturais e como eles interferem na 

atual paisagem da área de estudo, foi elaborado um perfil geoecológico dessa paisagem, 

compartimentando a área, de forma a permitir uma análise integrada de suas unidades. 
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4.1. Perfil Geoecológico 

 

Segundo Troppmair (1989) citado por Levighin e Viadana (2002-2003), o perfil 

geoecológico é uma técnica utilizada para representar os elementos bióticos e abióticos, por 

meio de perfis, possibilitando uma leitura com as variáveis tanto horizontal como vertical, 

permitindo fácil correlação e interpretação de um determinado local no perfil.  

No Mapa 14 está representado o perfil trabalhado na Figura 16, junto aos dados de 

declividade (adquiridos pela extração automática das curvas de nível da imagem ASTER), 

que é um ângulo que mede a inclinação da superfície em relação ao plano horizontal e pode 

ser medida em graus ou em porcentagem.  

Em toda a sua extensão percebe-se que a área tem potencial para o uso turístico, em 

vários segmentos (rural, ecológico, de aventura, cultural e religioso, entre outros).  

A temperatura média da área está entre 19 e 21°C e a precipitação total entre 1.200 a 

1.500 mm, segundo os dados da EMATER (1996). 

A análise do perfil geoecológico da área baseou-se nos 03 compartimentos dos 

domínios morfoestruturais / morfoesculturais que permitiu uma melhor divisão da região.  

No primeiro compartimento, Depressão Interplanáltica do Alto São Francisco, 

região do Cráton do São Francisco, predomina uma vegetação de Cerrado stricto sensu, 

permeada por matas secas e a Savana parque.  

É nesse compartimento que se concentra a maior parte das cavidades desenvolvidas 

em dolomito do Grupo Bambuí, no afloramento rochoso conhecido por Morro da Pedreira. 

“Cavalgando” por sobre os metapelitos e carbonatos do Grupo Bambuí está concentrada a 

maior área do Grupo Macaúbas, unidade que envolve os quartzitos puros e os conglomerados 

extremamente fraturados do Supergrupo Espinhaço. 

Os solos desse compartimento estão divididos entre Cambissolos Háplicos associados 

à Argissolos Vermelho-Amarelo, Latossolos Vermelho-Amarelo e o Neossolos Litólicos. A 

pouca espessura do solo, a pedregossidade e a baixa saturação restringem seu uso agrícola, 

sendo mais utilizado para pastagens e reflorestamento. 

No segundo compartimento, o Cinturão Orogênico do Atlântico, região da Serra do 

Espinhaço, predomina a vegetação do tipo campo rupestre, distribuídos sobre as rochas do 

Supergrupo Espinhaço (Grupo Diamantina e Grupo Conselheiro Mata). 
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Mapa 14 – Grau de declividade e o perfil (AB) utilizado como referência na análise 

geoecológica da área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

A B 
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Figura 16 – Perfil Geoecológico da área de estudo 

Fonte: Elaborado pela autora 

Serra da Farofa 
Serra dos 

Linhares 

Rio Parauninha Morro da Pedreira 

A B

Fonte: Domínio Morfoestrutural, com base nos dados digitais de geologia da CPRM/COMIG (2003), Hipsometria e Rezende e Salgado (2011).  

Depressão Interplanáltica do Alto S. Francisco Serra do Espinhaço Planaltos do Alto rio Doce 

Cinturão Orogênico do Atlântico Cráton do São Francisco 

Município de Santana do Riacho Município de Jaboticatubas Município de Itabira 

Fonte: base digital da Malha Municipal do IBGE (2007). 

Fonte: base digital de Geologia da CPRM/COMIG (2003). 

Grupo Bambuí  Grupo Diamantina      

Grupo Macaúbas Grupo Conselheiro Mata Soleiras e Diques Máficos Complexo BH 

Fonte: base digital de Bioma do ICMBio (2009). 

Cerrado Campo Rupestre Mata Atlântica  Campo Rupestre 

Fonte: base digital de Temperatura da EMATER (1996). 

Temperatura Média de 19° a 21° 

Fonte: base digital de Pedologia da UFV/FEAM/CETEC/UFLA (2010). Legenda no Quadro 5. 

CXbd20 RLd4 AR6 AR6    

RLd10 LVd17 PVAd12 

Bacia do Rio São Francisco Bacia do Rio Doce 

Fonte: base digital de Hidrografia da SIAM/SEMAD (2012). 

Precipitação Total de 1.200 a 1.500mm 

Fonte: base digital Precipitação da EMATER (1996). 

Fonte: Intensidade Pluviométrica, Crepani et al. (2001). 

MIR 452 = IP de 189,4 mm/mês MIR 453 = IP de 158 mm/mês 

Fonte: Potencial de Ocorrência de Cavidades de Jansen;Cavalcanti; Lamblém (2012). 

 Muito Alto Baixo Médio 

Alto 

Fonte: Uso do Solo e Cobertura Vegetal resultado da classificação da Imagem Landsat TM5 218/073 de 19/07/2011. 

Predomínio do Cerrado Stricto Sensu  Mata Atlântica Predomínio do Campo Rupestre 

Com ocorrência de pequenas pastagens e áreas agrícolas Com ocorrência de pequenas pastagens e áreas agrícolas 

Fonte: base digital de Aptidão Agrícola da UFV (2007). 

Apt. Reg.– Past.Plant.  Sem Apt. Agrícola – Preservação fauna e flora   Apt. Restrita - Lavoura 

Aptidão Regular Pastagem Natural 
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Tais rochas são constituídas por metassedimentos psamíticos, homogêneos, com 

alguns conglomerados, filitos intercalados e quartzitos. A predominância dessas litologia faz 

com que as áreas sejam de médio potencial para a ocorrência de cavidades naturais 

subterrâneas. 

Os solos desse compartimento estão divididos entre Neossolos Litólicos e 

Afloramentos de Rocha em áreas montanhosas de difícil acesso e manejo, sem vocações 

agrícolas, amplamente utilizados para pecuária do tipo extensiva, porém, destinadas 

prioritariamente à preservação.  

O terceiro compartimento, também localizado no Cinturão Orogênico do Atlântico, é 

denominado de Planaltos do Alto rio Doce. São áreas ainda com ocorrência dos Neossolos 

Litólicos e dos Afloramentos de Rocha, porém já podendo ser encontradas áreas de 

Latossolos Vermelhos associadas à Cambissolos e áreas de Argissolos Vermelho-Amarelos 

associadas à Latossolos Vermelho-Amarelos e a Cambissolos Háplicos. 

São nesses solos, mais profundos e com maior disponibilidade hídrica que se formam 

a vegetação do tipo Floresta Estacional Semidecidual, onde os capões de mata são 

encontrados entre o reverso e o contato de escarpas. As Florestas de Candeia entremeiam as 

áreas alteradas pelas pastagens naturais e plantadas para o gado bovino. As áreas de declive 

menos acentuado são utilizadas pela agricultura. 

As rochas do Supergrupo Espinhaço ainda fazem parte da região, mas já em contato 

com o Complexo Belo Horizonte e com soleiras e diques máficos. A área é de ocorrência de 

rochas quartzíticas e metapelíticas subordinadas a rochas cristalinas granítico-gnáissicas. Os 

granitos/gnaisses fazem com que a área seja de baixo potencial para a ocorrência das 

cavidades. Em relação aos diques, servem de suporte às florestas que se destacam na 

paisagem em meio aos campos. 

 

4.2. Contribuição das Variáveis 

 

Em seguida, foram trabalhadas individualmente todas variáveis utilizadas para a 

composição dos mapas de vulnerabilidade natural e de vulnerabilidade ambiental.  

 

Geologia - Grau de coesão da rocha 

 

Segundo Crepani et al. (2001) a Geologia contribuiu para a análise e definição da 

categoria morfodinâmica da unidade de paisagem natural por compreender as informações 
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relativas à história da evolução geológica do ambiente onde a unidade se encontra e as 

informações relativas ao grau de coesão das rochas que a compõem. O grau de coesão das 

rochas (intensidade da ligação entre seus minerais / partículas) é informação básica, uma vez 

que, em rochas pouco coesas, podem prevalecer os processos erosivos modificadores do 

relevo (morfogênese) em detrimento dos formadores de solos (pedogênese). 

Buscando definir uma escala de vulnerabilidade à denudação (intemperismo + erosão) 

com relação ao grau de coesão das rochas, Crepani et al. (2001) estabeleceram de forma 

absolutamente relativa e empírica valores às rochas ígneas, metamórficas e sedimentares mais 

comuns na natureza (Quadro 7). 

 

Quadro 7 – Escala de vulnerabilidade à denudação das rochas mais comuns 
Rochas Valor 

Quartzitos ou metaquartzitos 1,0 

Riólito, Granito e Dacito 1,1 

Granodiorito, Quartzo Diorito e Granulitos 1,2 

Migmatitos e Gnaisses 1,3 

Fonólito, Nefelina Sienito, Traquito e Sienito 1,4 

Andesito, Diorito e Basalto 1,5 

Anortosito, Gabro e Peridotito 1,6 

Milonitos, Biotita, Clorita xisto e Quartzo muscovita 1,7 

Piroxenito, Anfibolito Kimberlito e Dunito 1,8 

Hornblenda, Tremolita e Actinolita xisto 1,9 

Estaurolita xisto e Xistos granatíferos 2,0 

Filito e Metassiltito 2,1 

Ardósia e Metargilito 2,2 

Mármores 2,3 

Arenitos quartzosos ou ortoquartzitos 2,4 

Conglomerados e Subgrauvacas 2,5 

Grauvacas e Arcózios 2,6 

Siltitos e Argilitos 2,7 

Folhelhos 2,8 

Calcários, Dolomitos, Margas e Evaporitos 2,9 

Sedimentos Inconsolidados: Aluviões, Colúvios etc. 3,0 

Fonte: adaptado de CREPANI et al. (2001, p.74) 

 

A denudação age removendo as formas de relevo da superfície terrestre e tem na água 

seu principal agente (CREPANI; MEDEIROS; PALMEIRA, 2004). 

Segundo Maia (2001) a maior ou menor susceptibilidade da rocha é determinada pela 

estabilidade química dos seus minerais, submetidos às mesmas condições de alteração na 

superfície terrestre. Nessas mesmas condições, por exemplo, o basalto devido a menor 

estabilidade química dos seus minerais essenciais dá a ele maior alterabilidade em relação ao 

granito. 
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O Quadro 8 apresenta a classificação das rochas na área de estudo e sua correlação 

com os índices de vulnerabilidade apresentado por Crepani et al. (2001). 

 

Quadro 8 – Escala de vulnerabilidade à denudação das rochas na área de estudo 

VARIÁVEL: GEOLOGIA 

Atributo 
Valor 

Hierarquia Unidade Litotipos 

Complexo Belo Horizonte Gnaisse  1,3 

Grupo Bambuí 

Formação Serra de Santa 

Helena 
Siltito e Folhelho  2,7 

Formação Sete Lagoas 
Calcário e Metapelito 

(Folhelho/Argilito) 
2,8 

Grupo Macaúbas 
Indiviso-Quartzitica Quartzito 1,0  

Indiviso  Metadiamictito 2,5 

Grupo Diamantina 

(SuperGrupo 

Espinhaço - SGE) 

Unidade Itambé do Mato 

Dentro 
Quartzito 1,0 

Unidade Rio Preto - Nível 

fosfatado 
Quartzito 1,0 

Unidade Rio Preto Quartzito e Xisto 1,5 

Unidade Serra do Lobo Metaconglomerado e Quartzito 1,7 

Formação Galho do Miguel Argilito e Quartzito 1,8 

Formação Sopa-Brumadinho Arenito e Metaconglomerado 2,4 

Membro Campo Sampaio 
Rocha Metapelítica 

(Argilito/Folhelho) 
2,7 

Grupo Conselheiro 

Mata (SGE) 

Soleiras e diques máficos Metadiabásio (~ Gabro) 1,6 

Formação Santa Rita Filito, Metasiltito e Quartzito  1,9 

Formação Córrego dos Borges Filito e Quartzito 1,5 

Sem classificação Depósitos aluvionares Depósitos de areia e cascalho 3,0 

Fonte: Elaborado pela autora (com base nos dados dos litotipos da base digital da CPRM/COMIG, 2003). 

 

Geomorfologia - Índice de Concentração da Rugosidade (ICR) 

 

Para Florenzano (2008) os aspectos quantitativos do relevo como as variáveis 

morfométricas são medidas pela altura, comprimento, largura, volume, superfície, inclinação, 

curvatura, orientação, densidade e frequência de suas formas. Entre essas variáveis, as mais 

utilizadas na avaliação de ambientes integrados aos estudos geomorfológicos, pedológicos, 

geológicos são a altitude, declividade, amplitude dos interflúvios, amplitude altimétrica e grau 

de dissecação do terreno.  

Para estudos com escalas médias a pequenas (1:50.000, 1:100.000, 1:250.000) são 

utilizados como base de informação os padrões de formas como os índices de dissecação e a 

rugosidade topográfica. Já quando a análise é de maior detalhe, como escalas de 1: 25.000, 
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1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000, são utilizadas as formas de vertentes e as classes de declividade 

(ROSS et al., 2008).  

Segundo Valeriano (2008) todos os métodos de análise territorial, que tem por base a 

modelagem numérica do meio físico, lidam com a variável declividade.  

Nesse estudo em função da escala e da dimensão da área foi utilizado o Índice de 

Concentração da Rugosidade (ICR) que possibilita a identificação de distintas unidades de 

relevo de forma automatizada, proposto por Sampaio (2008) com base no Índice de 

Rugosidade
19

 de Hobson (1972). 

Segundo Sampaio (2009) o ICR tem como referencial de análise a distribuição 

espacial (dispersão/concentração) da declividade. Assim, os valores indiretos da rugosidade e 

do entalhamento do relevo são utilizados a partir da análise da repetição dos valores de 

declividade por unidade de área. A análise de dissecação do relevo é realizada por meio de 

alinhamentos (perfis) e a do grau de rugosidade do terreno pelos pontos (pixel-a-pixel). 

A ferramenta geoestatística utilizada para elaboração do ICR foi o estimador de 

densidade por Kernel (Kernel Density) em valores de declividade expressos em porcentagem 

e disponibilizados em formato de arquivo de ponto (malha). Para evitar alteração na 

metodologia estabelecida por Sampaio (2009) foram utilizados os dados extraídos da imagem 

SRTM e mantido os parâmetros importantes
20

 (a resolução da grade regular dos arquivos de 

entrada e saída e o raio de abrangência), que interferem diretamente no resultado do ICR. 

A imagem (raster) produzida foi reamostrada para a resolução definida para esse 

trabalho (30 m), em seguida discretizada em cinco classes (Quadro 9) utilizando o método 

estatístico quantil (Quantile) que evita a formação de classes de dados vazias ou com 

dimensões equivocadas. O resultado foi apresentado no Mapa 15. 

 

Quadro 9 – Escala de vulnerabilidade do Índice de Concentração da Rugosidade (ICR) 
VARIÁVEL: ÍCR 

Atributo Valor 

G
R

A
U

 

Muito Baixo  1,0 

Baixo  1,5 

Médio 2,0 

Alto  2,5 

Muito Alto  3,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

                                                             
19 O índice de rugosidade (Ir) resulta do produto da amplitude altimétrica (H) com a densidade de drenagem 

(Dd), determinado pela equação Ir = H. Dd. 
20 Resolução original de 90 m e Raio de abrangência de 1.128 m. 
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Mapa 15 – Índice de Concentração da Rugosidade da área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Pedologia - Maturidade do Solo 

 

O solo, segundo Crepani et al. (2001), é o único ambiente que associa 

simultaneamente a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera, ou seja, ele é resultado da 

interação entre processos e materiais, tendo o clima, a vegetação, a declividade, o tempo e o 

material de origem como seus principais fatores.  

Ainda segundo os mesmos autores, os solos não se formam sem a presença de alguma 

matéria orgânica, sendo que os solos jovens são normalmente mais rasos que os velhos. 

Portanto, são consideradas estáveis as paisagens onde o ambiente favorece a formação e o 

desenvolvimento do solo (pedogênese) e vulneráveis (ou instáveis) onde prevalecem os 

processos modificadores do relevo (morfogênese).  

Segundo Lepsch (2010) existem solos mais suscetíveis à erosão do que outros devido 

às suas características físicas. Os Latossolos são bem desenvolvidos, com grande 

profundidade e porosidade sendo considerados solos velhos e maduros. Os Argissolos, 

comparado aos Latossolos, são menos estáveis e menos intemperizados, ocorrendo em 

topografias um pouco mais movimentadas. Os solos rasos são mais erodíveis que os 

profundos uma vez que o acúmulo da água da chuva ocorre muito acima da rocha ou camada 

adensada, que é impermeável, encharcando mais rapidamente o solo e facilitando o 

escoamento superficial. 

Como raramente os solos são classificados isoladamente, quando não for especificada 

a porcentagem, sempre que ocorrer o solo dominante ele terá uma proporção de 60% do total 

da área, o solo subdominante 30% do total da área e demais inclusões 10% desse total, 

devendo ser feita a devida ponderação (CREPANI et al., 2001). 

Sendo assim, os valores para o cálculo da vulnerabilidade dos solos utilizados por 

Crepani et al. (2001, p.86) estão descritos no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Escala de vulnerabilidade dos principais tipos de solo  

Solos Valor 

Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho, Latossolo Bruno, 

Latossolo Húmico e Latossolo Bruno Húmico 
1,0 

Argissolo, Argissolo Luvissolo Alissolo Nitossolo, Argissolo Nitossolo, Luvissolo, 

Chernossolo, Planossolo e Espodossolo 
2,0 

Cambissolo 2,5 

Neossolo Litólico, Neossolo Flúvico, Neossolo Regolítico, Neossolo Quartzarênico, 

Vertissolo, Organossolo, Gleissolo, Gleissolo Plintossolo, Plintossolo, Afloramento de 

Rocha 

3,0 

Fonte: adaptado de CREPANI et al., 2001, p.86. 
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Os valores para o cálculo da vulnerabilidade dos solos na área de estudo estão 

descritos no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Escala de vulnerabilidade do solo na área de estudo 

VARIÁVEL: SOLOS 

Atributo Valor 

Latossolo Vermelho-Amarelo  1,0 

Latossolo Vermelho (60%), Cambissolo (30%) e Neossolo Litólico (10%) 1,6 

Latossolo Vermelho (50%), Argissolo Vermelho (25%) e Cambissolo (25%) 1,6 

Argissolo Vermelho-Amarelo (50%), Latossolo Vermelho-Amarelo (30%) e 

Cambissolo (20%)  
1,8 

Cambissolo (60%), Argissolo Vermelho-Amarelo (30%) e Latossolo Vermelho-

Amarelo (10%) 
2,2 

Argissolo Vermelho-Amarelo (60%), Cambissolo (30%) e Neossolo Litólico (10%)  2,2 

Neossolo Litólico (30%), Cambissolo (25%), Latossolo Vermelho (25%) e 

Afloramento de Rocha (20%) 
2,4 

Cambissolo  2,5 

Cambissolo (50%) e Neossolo Litólico (50%) 2,7 

Neossolo Litólico (50%), Cambissolo (30%) e Afloramento de Rocha (20%) 2,8 

Afloramento de Rocha (50%) e Neossolo Litólico (50%) 3,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Clima – Intensidade Pluviométrica 

 

O clima, por meio da precipitação pluviométrica e da temperatura, é um fator 

importante no controle direto do intemperismo físico e químico de uma paisagem.  

Segundo Crepani et al. (2001) o índice mais indicado para medir a quantidade de 

energia potencial disponível para se transformar em energia cinética é a intensidade 

pluviométrica (IP). Este índice representa a relação (mm/mês) entre a quantidade de chuva 

(pluviosidade total) em um determinado período chuvoso (DPC). A importância da 

intensidade pluviométrica é facilmente detectável ao se observar que uma elevada 

pluviosidade média anual (PMA) distribuída ao longo de todo o ano tem o seu poder erosivo 

reduzido quando comparada a uma distribuição num período menor. 

Segundo Crepani et al. (2001) os valores de intensidade pluviométrica de todo Brasil 

foram calculados previamente pelo INPE, usando como referência os mapa índice reduzido 

(MIR) das cartas topográficas do IBGE, na escala de 1:250.000, como subsídio a falta de 

dados mais precisos. O Mapa 16 representa os índices pluviométricos na área de estudo 

conforme classificação estabelecida pelo INPE, usando as cartas topográficas do IBGE (Belo 

Horizonte e Ipatinga), na escala de 1:250.000. 
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Mapa 16 – Distribuição da intensidade pluviométrica da área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Os dados de intensidade pluviométrica das duas cartas que cobrem a área de estudo e 

os valores de vulnerabilidade e estabilidade (E/V) estão detalhados no Quadro 12 e foram 

mantidos para a área de estudo (Quadro 13). 

 

Quadro 12 – Escala de vulnerabilidade para a intensidade pluviométrica  

MIR CARTA PMA DPC IP Valor 

452 Belo Horizonte 1420,7 7,5 189,4 1,6 

453 Ipatinga 1184,9 7,5 158,0 1,5 

Fonte: adaptado de CREPANI et al., 2001, p.119. 

 

Quadro 13 – Escala de vulnerabilidade para a intensidade pluviométrica referente às 

cartas topográficas da área de estudo 

VARIÁVEL: INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA 

CARTA IP Valor 

Belo Horizonte 189,4 1,6 

Ipatinga 158,0 1,5 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Utilizando os dados fornecidos pela Estação Meteorológica em Conceição do Mato 

Dentro (INMET, 2012) referente à área de estudo e o mesmo tempo de duração para o período 

chuvoso (7,5) proposto por Crepani et al. (2001), a intensidade pluviométrica da região foi de 

188,5 mm/mês, o que também indicou a mesma vulnerabilidade (1,6) definida para a carta 

Belo Horizonte. 

Destaca-se que a falta de estações meteorológicas para a caracterização climática 

adequada da Serra do Cipó impediu a utilização de índices distintos dos sugeridos na 

metodologia apresentada por Crepani et al. (2001), provavelmente mais adequados e precisos, 

como o regime de chuvas, por exemplo. No mapa apresentado na página 109, é possível 

perceber tal discrepância. 

 

Cavidade Natural Subterrânea – Potencial de Ocorrência 

 

Considera-se que as cavidades naturais subterrâneas são ambientes de fragilidade 

natural, altamente vulneráveis à degradação. São, também, alvo de atividades em ampla 

expansão, como a exploração mineral, agrícola e turística. 

Para estabelecer os graus de potencialidade de ocorrência de cavidades na área de 

estudo foi adaptada a metodologia aplicada por Jansen; Cavalcanti; Lamblém (2012) na 
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elaboração do Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil (na escala 

1:2.500.000). Foram geradas as mesmas cinco classes (Figura 17) para estabelecer o grau de 

potencialidade de ocorrência de cavidades (Muito Alto, Alto, Médio, Baixo e Ocorrência 

Improvável).  

 

Figura 17 – Grau de potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil de acordo com 

a litologia 

Fonte: Adaptado de JANSEN; CAVALCANTI; LAMBLÉM, 2012, p. 49. 

 

No caso dessa dissertação foi utilizada a base digital de Geologia do Estado de Minas 

Gerais (2003), escala de 1:1.000.000 (Mapa 17), da CPRM/COMIG (Geobank). O Quadro 14 

apresenta a escala de vulnerabilidade para os cinco graus de potencialidade de ocorrência de 

cavidades na área da APA Morro da Pedreira e do PARNA da Serra do Cipó. 

É preciso salientar que as áreas potencialmente cársticas são geotecnicamente frágeis 

e, associadas à ocupação intensa, a ocorrência de atividades minerárias e agropecuárias e a 

explotação sem controle do aquífero, podem sofrer sérios impactos, alguns até mesmo 

irreversíveis. 

Os aquíferos cársticos, por exemplo, são muito sensíveis à contaminação em 

decorrência da falta de filtragem natural da água. As águas superficiais e subterrâneas são 

conectadas diretamente o que faz com que os contaminantes sejam assimilados sem filtragem 

ou qualquer tipo de diluição, causando impactos extremamente difíceis de serem remediados 

(SALLUN, 2008).  
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Mapa 17 – Potencial de ocorrência de cavidades naturais subterrâneas e a distribuição 

das Áreas Espeleológicas na área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 14 – Escala de vulnerabilidade do potencial de ocorrência de cavidades 

VARIÁVEL: POTENCIALIDADE DE 

OCORRÊNCIA DE CAVIDADES (GRAU) 

Atributo Valor 

Muito Alto 3,0 

Alto 2,5 

Médio 2,0 

Baixo 1,5 

Ocorrência Improvável 1,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Segundo Travassos e Amorim Filho (2001, p. 8), a proteção e preservação dos 

cenários cársticos devem levar em conta “os valores e interesses envolvidos para, a partir daí, 

serem estabelecidos programas de uso sustentável e ações preservacionistas. Essas ações 

devem ser elaboradas com o intuito de poderem ser, ao mesmo tempo, quando possível, 

preventivas, mitigadoras e corretivas, de acordo com as exigências técnicas de gestão e 

manejo, reduzindo ao máximo, determinados efeitos e atividades que se apresentem 

responsáveis pela deteorização da paisagem, de forma direta ou indireta”. 

 

Uso do solo e Cobertura Vegetal 

 

O parâmetro básico a ser considerado nessa variável é a densidade de cobertura 

vegetal, fator de proteção da paisagem contra os processos morfogenéticos que se 

demonstram na forma de erosão. Sendo assim, quanto maior a densidade de cobertura, mais 

os valores de vulnerabilidade se aproximam da estabilidade (1,0).  

A cobertura vegetal protege a paisagem de várias formas, como por exemplo, evitando 

o impacto direto das gotas de chuva no solo que causa a desagregação das partículas; amplia a 

capacidade de infiltração do solo; impede a compactação do solo, o que diminui a capacidade 

de absorção de água; e servindo de habitat natural de espécies animais e estruturas biológicas 

(raízes) que atuam no aumento da porosidade e permeabilidade do solo (CREPANI et al., 

1996). 

O grau de vulnerabilidade da cobertura vegetal foi classificado por Crepani et al. 

(2001) levando em consideração a classificação fitogeográfica da vegetação brasileira que foi 

utilizada pelo Projeto RADAMBRASIL e posteriormente adequada por IBGE (1992b). A 

adaptação desses dados estão representados no Quadro 15. 

Ainda segundo Crepani et al. (2001) as áreas de contato entre diferentes grupos de 

vegetação (ecótono) são classificadas, segundo a vulnerabilidade, tirando-se a média 
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aritmética dos tipos encontrados na área, já a vegetação secundária depende do tipo de 

floresta, do porte e do grau de cobertura do terreno que está sendo analisado. 

 

Quadro 15 – Escala de vulnerabilidade da cobertura vegetal com base na classificação 

fitogeográfica do IBGE 

Cobertura Vegetal Valor 

- Floresta Ombrófila Densa, independente da posição topográfica (Aluvial, Terras baixas, 

Submontana, Montana e Alto-montana) e da fisionomia específica (dossel, uniforme ou 

emergente). 

- Floresta Ombrófila Aberta, independente da posição topográfica (Terras baixas, 

Submontana e Montana) e da fisionomia específica (Palmeiras, Cipó, Bambu e Sororoca). 

- Floresta Ombrófila Mista, independente da sua posição topográfica (Aluvial, Submontana, 

Montana e Alto-montana). 

1,0 a 1,3 

- Floresta Estacional Semidecidual (20 a 50% de caducifólia), independente da sua posição 

topográfica (Aluvial, Terras baixas, Submontana e Montana) e de sua fisionomia específica 

(dossel uniforme ou emergente). 

- Formação Campinarana, fisionomia Florestada e fisionomia específica (com/sem 

palmeiras). 

- Savana Florestada e Savana Estépica Florestada, independente do relevo e de suas 

fisionomias específicas, (com/sem floresta-de-galeria). 

- Estepe arbórea densa, com ou sem palmeiras. Incluem-se, nesta categoria, a Vegetação 

com influência marinha (restinga arbórea), Vegetação com influência fluviomarinha 

(Manguezal) e Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre (arbórea com/sem palmeiras). 

1,4 a 1,7 

- Savana Arborizada e Savana-Estépica Arborizada, independente do relevo e de suas 

fisionomias específicas (com/sem Floresta de Galeria). 

- Floresta Estacional Decidual (acima de 50% de caducifólia), independente da posição 

topográfica (Aluvial, Terras baixas, Submontana e Montana) e da fisionomia específica 

(dossel uniforme e emergente). 

- Campinarana Arborizada, independente de sua formação específica (com/sem floresta-de-

galeria). 

- Estepe Arborizada, (arbórea aberta, com/sem palmeiras), independente de apresentar 

floresta-de-galeria ou não. 
- Buritizal com influência fluvial e/ou lacustre 

1,8 a 2,2 

- Campinarana arborizada, com ou sem palmeiras. 

- Savana Parque, Savana Estépica Parque e Estepe Parque com/sem floresta de galeria, 

independente do relevo. 

- Campinarana e Estepe com porte arbustivo. 

- Vegetação com influência marinha (Restinga), porte arbustivo (das dunas). 

- Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre, porte arbustivo (com/sem palmeiras). 

- Refúgio Montano e Refúgio Alto-montano 

2,3 a 2,6 

- Savana Gramíneo-Lenhosa, Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa e Estepe Gramíneo-

Lenhosa, independente do relevo e de suas fisionomias específicas (com/sem Floresta de 

Galeria). 

- Campinarana Gramíneo-Lenhosa, independente do relevo (tabular e/ou depressão 

fechada), e de sua fisionomia específica (com/sem floresta-de-galeria). 

- Vegetação com influência marinha herbácea (das praias), vegetação com influência 

fluviomarinha e a vegetação com influência fluvial e/ou lacustre (porte herbáceo). 

- Refúgios Montano e Alto-montano (porte herbáceo). 

2,7 a 2,9 

- Coberturas artificiais do terreno (pastagens, culturas perenes e culturas anuais). 3,0 

Fonte: adaptado de CREPANI et al., 2001, p.88 a 90.  
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Para os reflorestamentos, ou áreas destinadas ao plantio de espécies exóticas (cultivo 

de eucalipto), na valoração da vulnerabilidade, à semelhança do que foi utilizado por Crepani 

e Dias (2006) no Projeto de Gestão Ambiental Integrada da Região do Bico do Papagaio, foi 

definido o mesmo valor estabelecido para a Floresta Estacional Semidecidual. 

Para a elaboração do mapa de Uso do Solo e Cobertura Vegetal da área de estudo, 

utilizou-se a imagem do satélite Landsat 5, órbita/ponto 218/073 de 19/07/11, composição 

colorida 4(R), 5(G) e 3 (B), resolução espacial de 30 m.  

Segundo o ENVI (2012), a combinação dessas bandas é geralmente utilizada na 

diferenciação do uso da terra e, segundo Florenzano (2008), no mapeamento de unidades 

geomorfológicas. 

A imagem foi registrada e recebeu aplicação de realce de contraste. Após esse 

processo ela foi segmentada para fragmentar a área de estudo em regiões homogêneas. A 

segmentação agrega os pixels em função da sua semelhança com o pixel vizinho.  

A imagem foi classificada usando o método supervisionado de Bhattacharya 

(algoritmo) sendo dividida em 09 classes direcionadas à realidade de campo conforme pode 

ser visto no Quadro 16.  

 

Quadro 16 – Escala de vulnerabilidade do uso do solo e cobertura vegetal 

VARIÁVEL: USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL 

F
IT

O
F

IS
IO

N
O

M
IA

S
 

Perfil Atributo / Classe Valor 

CA Elevada / AM em torno de 

15 metros 

Floresta Estacional Semidecidual (mata ciliar, 

mata de galeria, capões) e Savana Florestada 

(cerradão) 

1,4 

CA Elevada / AM de 15 metros Reflorestamento (eucalipto) 1,4 

CA Média / AM entre 8 e 15 

metros  

Floresta Estacional Decidual (mata seca) e Savana 

Arborizada (cerrado stricto sensu) 
1,8 

CA Média / AM de 10 metros  Floresta de Candeia 1,8 

CA Baixa / AM de 4 metros  Savana Parque (campo cerrado) 2,3 

CA Baixa ou nenhuma / AM de 

2 metros 

Savana Gramíneo-Lenhosa (campo limpo, campo 

sujo, campo rupestre, afloramento de rocha) 
2,7 

Antropizado 
Áreas Alteradas (pastagem, agricultura, área 

urbana, solo exposto, cavas) 
3,0 

NoData 
Água - 

Sombra e Nuvem - 

Fonte: Elaborado pela autora. Onde CA – Cobertura arbórea e AM – Altura Média. 

 

Destaca-se que a classificação digital de imagens é o processo de extração de 

informação para reconhecer padrões e objetos homogêneos com o objetivo de mapear os 

diferentes componentes da superfície terrestre (FONSECA; OLIVEIRA; RIZZI, 2001).  



116 

Na classificação foram utilizadas todas as bandas da imagem Landsat com o pixel de 

30 m e mais a imagem com o índice de vegetação baseado na razão entre duas bandas 

espectrais (vermelho e infravermelho próximo) mais conhecido como NDVI (Índice de 

Vegetação da Diferença Normalizada).  

Segundo Santos, Peluzio e Saito (2010) o NDVI separa a vegetação verde do brilho do 

solo de fundo, minimizando efeitos topográficos.  

No Quadro 17 os atributos definidos na classificação da área foram dimensionados 

(hectare e km²) quanto a sua contribuição na soma da área total.  

 

Quadro 17 – Contribuição total em área (hectare e km²) referente ao uso do solo e da 

cobertura vegetal 

Classes Área (ha) Área (km²) 

Floresta Est. Semidecidual / Savana Florestada 21.500 215,0 

Floresta de Candeia 1.200 12,0 

Floresta Est. Decidual / Savana Arborizada. 10.700 107,0 

Reflorestamento 230 2,30 

Savana Parque 11.200 112,0 

Savana Gramíneo-lenhosa 71.800 718,0 

Área Alterada 14.750 147,5 

Água (NoData) 280 2,8 

Sombra e Nuvem (NoData) 70  0,7 

Total 131.730 1.317,30 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No Gráfico 13 os mesmos atributos definidos na classificação da área foram 

dimensionados quanto a sua percentagem de contribuição na soma da área total.  

 

Gráfico 13 – Contribuição das classes referentes ao uso do solo e cobertura vegetal 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.3. Vulnerabilidade Natural 

 

As cinco variáveis (geologia, geomorfologia, solos, clima e potencialidade de 

ocorrência de cavidades) utilizadas na elaboração do Mapa de Vulnerabilidade Natural 

contribuíram de formas diferenciadas, conforme apresentado no Quadro 18.  

 

Quadro 18 - Contribuição das variáveis no mapeamento da Vulnerabilidade Natural 

Variável Peso (%) 

Geologia 30 

Pedologia 25 

Geomorfologia (concentração da rugosidade)  20 

Clima (intensidade pluviométrica) 15 

Potencial de Ocorrência de Cavidades 10 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tais pesos foram, também, baseados nos trabalhos de Meneses (2003) e Gomes 

(2010), bem como em algumas experiências adquiridas em campo, sempre enfatizando a 

importância dessas variáveis na proteção e manejo do patrimônio espeleológico. 

O fato das cavidades se formarem principalmente pela dissolução das rochas, permitiu 

inferir que a Geologia seja a principal variável a ser considerada, seguida da variável 

Pedologia, que é a responsável pelo equilíbrio dos processos morfodinâmicos, além de servir 

como um agente na contaminação ou purificação das águas subterrâneas. 

O índice de concentração da rugosidade, originário dos dados da declividade, destaca-

se em terceiro lugar por representar a ondulação do terreno, sendo responsável pelo aumento 

ou redução da armazenagem de água na superfície, da infiltração de água no solo e da 

retenção de sedimentos. 

A equação abaixo exemplifica como foi calculada a média ponderada dos valores 

individuais de cada atributo com os respectivos pesos das variáveis. 

 

VN = GEO*0.30 + PED*0.25 + ICR*0.20 +IP*0,15 + PCAV*0,10  

 

Onde:  

 

VN  = Vulnerabilidade Natural 

GEO  = Geologia 

PED = Pedologia 

ICR  = Índice de Conc. da Rugosidade  

IP = Intensidade Pluviométrica 

PCAV= Potencial de Ocorrência de Cavidades 
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Após a geração do Mapa de Vulnerabilidade Natural utilizou-se a ferramenta 

Reclassify (ArcGIS) para dividir o resultado em 5 classes denominadas de ‘Muito Alto’, 

‘Alto’, ‘Médio’, ‘Baixo’ e ‘Muito Baixo’. 

O método de classificação utilizado foi o da distribuição das classes geradas em 

quebras naturais (Natural Breaks), ou seja, seus intervalos foram determinados 

estatisticamente e seus limites definidos onde existem relativamente grandes diferenças nos 

valores dos dados. 

No Quadro 19 estão representados os resultados do Mapa de Vulnerabilidade Natural 

(Mapa 18) que foi quantificado por dimensão (em hectare e km²) e a percentagem de 

contribuição na soma da área total. No Gráfico 14 está representada a distribuição da 

vulnerabilidade natural por classe e por área (km²). 

 

Quadro 19 – Contribuição total em área (hectare e km²) e em percentagem referente a 

Vulnerabilidade Natural 

Classes Área (ha) Área (km²) Área (%) 

Muito Alto 11.650 116,5 8,8 

Alto 40.400 404,0 30,7 

Médio 42.000 420,0 31,9 

Baixo 26.000 260,0 19,7 

Muito Baixo 11.400 114,0 8,7 

NoData (água) 280 2,8 0,2 

Total 131.730 1.317,30 100 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 14 – Distribuição da Vulnerabilidade Natural por área (km²) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Mapa 18 – Níveis de Vulnerabilidade Natural da área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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No geral, as áreas de menor vulnerabilidade natural foram caracterizadas pela baixa 

rugosidade dos patamares dos campos rupestres e pelo encontro dos latossolos com os 

resistentes quartzitos do Supergrupo Espinhaço. Vale lembrar que tais solos são mais 

desenvolvidos e possuem grande profundidade e porosidade fato que os tornam mais 

resistentes.  

Na região do ribeirão das Areias e do rio Jaboticatubas houve uma descontinuidade da 

alta vulnerabilidade natural no momento em que os altos níveis de rugosidade encontraram 

com os resistentes quartzitos do Grupo Macaúbas - Indiviso. 

Outro ponto de destaque está na região sudoeste da área, próximo ao ribeirão da Prata, 

onde o aumento da vulnerabilidade natural se deu no contato dos metadiamictitos do Grupo 

Macaúbas Indiviso e das rochas metapelíticas (argilito, folhelho, filito) da Formação Sopa 

Brumadinho com os frágeis Neossolos Litólicos e os Afloramentos de Rocha da região. 

Na região do rio Mascote (também conhecido por rio Mascate), centro oeste da área, 

pode-se perceber alto grau de vulnerabilidade natural, que se deu pelo cruzamento das áreas 

de elevada concentração de rugosidade com os frágeis depósitos aluvionares e com os 

metadiamictitos do Grupo Macaúbas Indiviso. Mais acima onde está concentrado as 

cavidades, pelo encontro com os carbonatos do Grupo Bambuí (Formação Sete Lagoas).  

Já as áreas de alta e muito alta vulnerabilidade natural, tiveram muita contribuição dos 

altos índices de rugosidade, somadas à ocorrência de solos embrionários, típicos de relevos 

acidentados (Cambissolos / Neossolos), com as rochas quimicamente mais instáveis (siltito, 

folhelho, rochas carbonáticas) do Grupo Bambuí e os arenitos da Formação Sopa-

Brumadinho.  

Em relação às cavidades naturais subterrâneas, das 192 cadastradas na área de estudo, 

183 estão localizadas em áreas naturalmente mais vulneráveis, ou seja, 95% do total, como 

pode ser visto no Quadro 20. 

 

Quadro 20 – Contribuição das cavidades na área de estudo por classe de 

Vulnerabilidade 

Classes Cavidades Valor (%) 

Muito Alto 157 82 

Alto 26 13 

Médio 7 4 

Baixo 2 1 

Muito Baixo 0 0 

Total 192 100 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.4. Vulnerabilidade Ambiental 

 

O mapeamento da vulnerabilidade ambiental da APA Morro da Pedreira e do PARNA 

da Serra do Cipó, também foi realizado atribuindo pesos às variáveis (uso do solo e cobertura 

vegetal e vulnerabilidade natural) que contribuíram igualmente na determinação do grau de 

vulnerabilidade ambiental (Quadro 21). Considera-se que a vulnerabilidade de uma área 

natural qualquer tem, na atividade humana, seu diferencial. 

 

Quadro 21 – Contribuição das variáveis no mapeamento da Vulnerabilidade Ambiental  

Variável Peso (%) 

Uso do solo e cobertura vegetal  50 

Vulnerabilidade natural 50 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após a geração do Mapa de Vulnerabilidade Ambiental utilizou-se a ferramenta 

Reclassify (ArcGIS) para dividir o resultado em 5 classes denominadas de ‘Muito Alto’, 

‘Alto’, ‘Médio’, ‘Baixo’ e ‘Muito Baixo’ (Mapa 19). 

No Quadro 22 estão quantificadas as classes por áreas (em hectare e km²) e a 

percentagem de contribuição na soma total da área de estudo.  

 

Quadro 22 – Contribuição total em área (hectare e km²) e em percentagem referente a 

Vulnerabilidade Ambiental 
Classes Área (ha) Área (km²) Área (%) 

Muito Alto 37.500,0 375,0 28,5 

Alto 40.100,0 401,0 30,4 

Médio 32.900,0 329,0 25,0 

Baixo 15.200,0 152,0 11,5 

Muito Baixo 5.750,0 57,5 4,4 

NoData 280,0 2,8 0,2 

Total 131.730 1.317,30 100 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No Gráfico 15 está representada a distribuição da vulnerabilidade ambiental por 

classes e por áreas (em km²). 

O resultado do mapeamento da vulnerabilidade ambiental demostrou que praticamente 

59% do total da área de estudo foram distribuídos entre as classes de Muito Alta e Alta.  
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Mapa 19 – Níveis de Vulnerabilidade Ambiental da área de estudo 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 15 – Distribuição da Vulnerabilidade Ambiental por área (km²) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação às cavidades naturais subterrâneas, 169 delas ou cerca de 88%, estão nas 

áreas mais vulneráveis, como pode ser comprovado pelo Quadro 23. 

 

Quadro 23 – Contribuição das cavidades na área de estudo por classe de 

Vulnerabilidade  

Classes Cavidades Porcentagem 

Muito Alto 52 27 

Alto 117 61 

Médio 22 11 

Baixo 1 1 

Muito Baixo 0 0 

Total 192 100 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As áreas ambientalmente menos vulneráveis são basicamente as constituídas de 

vegetação mais densa, com ocorrência das florestas estacionais. Já as áreas mais vulneráveis 

foram àquelas definidas como naturalmente vulneráveis e tiveram o uso classificado como 

áreas alteradas ou de baixas coberturas vegetais.  

Isso é decorrência da expressiva ação humana ao tomar posse do território e dos 

recursos naturais, provocando grandes alterações na paisagem natural, e em ritmo muito 

maior que a própria natureza possa suportar. 
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4.5. Patrimônio Espeleológico 

 

Como um dos objetivos desse estudo é fornecer subsídios ao CECAV na gestão do 

patrimônio espeleológico, identificando áreas prioritárias à aplicação de medidas de 

conservação e recuperação. Para tanto, estabeleceu-se uma proposta de 04 Áreas 

Espeleológicas (AE) para a realização de uma análise ambiental representativas da 

diversidade do sistema cárstico. Em tais áreas concentram a maior quantidade de cavidades da 

área de estudo, somam 186 cavidades, o que representa quase 97% do total de cavidades até o 

momento cadastradas na área de estudo. 

 

4.5.1. AE da Bocaina 

 

Com suas 14 cavidades até o momento prospectadas, é uma área de fácil acesso, 

próximo ao distrito de Serra do Cipó, no caminho das procuradas cachoeiras do Gavião e da 

Andorinha. As cavidades estão nos afloramentos de mármores da Formação Sete Lagoas 

(Grupo Bambuí) associados aos diamictitos do Grupo Macaúbas e aos quartzitos do Grupo 

Diamantina (Supergrupo Espinhaço).  

Segundo Ferreira et al. (2007, p.8) nessa área ocorrem “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”. Os autores caracterizaram 08 cavidades nessa região dando destaque aos 

esforços de proteção e manejo dessas cavidades quanto ao uso por turistas e pela comunidade 

em geral por estarem dentro de uma unidade de conservação de proteção integral. 

Os solos dessa área são formados por Cambissolos Háplicos associados aos Neossolos 

Litólicos, ambos distróficos, com acentuada instabilidade, distribuídos em áreas com 

rugosidades topográficas distintas, norteadoras da vulnerabilidade natural em parceria com a 

variável geológica. 

Ao se analisar o cruzamento da variável de uso do solo e cobertura vegetal com a de 

vulnerabilidade natural percebe-se que os polígonos classificados com níveis alto e muito alto 

de vulnerabilidade natural, tiveram o seu nível de vulnerabilidade ambiental amenizado 

pela elevada cobertura arbórea das florestas estacionais. Entretanto percebe-se que as áreas 

classificadas no mapa de uso do solo e cobertura vegetal com valores elevados de 

vulnerabilidade mantiveram esse grau elevado. 
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Das 14 cavidades catalogadas nessa AE, 13 foram classificadas com grau alto de 

vulnerabilidade ambiental e apenas uma com grau médio. 

 

4.5.2. AE Morro da Pedreira / Mata Grande 

 

Essa AE, com suas 142 cavidades, é a área com a maior concentração de cavernas já 

prospectadas na região. A área, que se encontra dentro da APA, está dividida em dois núcleos: 

o primeiro, conhecido como maciço do morro da pedreira, está localizado próximo aos limites 

do PARNA com seu acesso facilitado por todos os lados; o segundo, conhecido por Mata 

Grande, está a noroeste no sentido à cidade de Santana do Riacho com suas cavidades 

praticamente localizadas nos paredões à margem do rio Parauninha. 

A área tem semelhança à AE da Bocaina, porém, é bem maior e mais desenvolvida. 

Ferreira et al. (2007, p.16) descreve o morro da pedreira da seguinte forma: 

 
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 mogotes isolados, como verrugas. É 

composto por morros altos, com um lapiezamento incipiente no topo, onde se 

observa 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 área está relacionada aos mármores da Formação Sete Lagoas (Grupo Bambuí), 

próximos aos diamictitos do Grupo Macaúbas e aos quartzitos do Grupo Diamantina 

(Supergrupo Espinhaço), com níveis de instabilidade altos, assim como na AE da Bocaina. O 

grau de instabilidade dessas formações decresce à medida que se desloca para o centro da 

Serra do Espinhaço.  

Ferreira et al. (2007) caracterizaram 18 cavidades nessa região, divididos em 4 grupos. 

Consideram uma área de manejo delicado por se tratar de grande atração para a prática de 

escalada esportiva. 

Os solos dessa área são formados por Cambissolos Háplicos associado aos Neossolos 

Litólicos, ambos distróficos, limitados pelos Neossolos Litólicos associados aos Afloramentos 

de Rocha, com elevada instabilidade. Tais solos estão distribuídos em área de níveis distintos 

de rugosidade topográfica, que em parceria com a ocorrência dos carbonatos foram os 

norteadores da vulnerabilidade natural.  

O conjunto dessas variáveis com grau de instabilidade de alto a muito alto resultou em 

uma área muito frágil, principalmente para o patrimônio espeleológico.  
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Como a região é muito frágil e fragmentada do ponto de vista do uso (atividades 

agropastoris, loteamentos e crescimento urbano desordenado), mesmo com a ocorrência de 

pequenas áreas com elevada cobertura arbórea das florestas estacionais a vulnerabilidade 

ambiental apresentou-se com altos níveis. Do ponto de vista do manejo e proteção do 

patrimônio espeleológico essa Área Espeleológica é considerada de alta relevância ambiental, 

merecendo uma atenção especial dos gestores das unidades de conservação. 

Das 142 cavidades catalogadas nessa AE, 49 foram classificadas com grau muito alto 

de vulnerabilidade ambiental, 78 com grau alto e apenas 15 com grau médio. 

 

4.5.3. AE Fazenda Cipó / Buracões 

 

A AE da Fazenda Cipó / Buracões está localizada a oeste da APA. A área é cortada 

pelo rio Cipó, à margem da MG-010, com 28 cavidades, sendo quatro fora dos limites da 

APA. 

Geologicamente, a área corresponde à Formação Sete Lagoas (Grupo Bambuí), 

limitada pelos diamictitos do Grupo Macaúbas e um pequeno pedaço dos depósitos 

aluvionares dos afluentes do rio das Velhas; todos com níveis de instabilidade altos, que 

contribuíram para a caracterização dos coeficientes de vulnerabilidade natural. 

Ocorrem vários níveis de rugosidade topográfica assentados em Cambissolos Háplicos 

associados aos Neossolos Litólicos, ambos distróficos, que também contribuíram para a 

caracterização dos níveis de vulnerabilidade natural.  

A área é utilizada tanto pelas atividades agropastoris quanto pela área urbana do 

distrito da Serra do Cipó. Apesar disso, no geral, sua vulnerabilidade ambiental foi 

reduzida a níveis intermediários nas áreas de altas vulnerabilidades naturais, pela 

ocorrência dos grandes fragmentos de florestas estacionais e mantidas nas áreas de baixa 

cobertura arbórea, como por exemplo, a Savana parque. 

Das 28 cavidades catalogadas nessa AE, com exceção das quatro que estão fora da 

área de estudo, duas foram classificadas com grau muito alto de vulnerabilidade ambiental, 18 

com grau alto e quatro com grau médio.  

 

4.5.4. AE Quartzítica 

 

É uma área com 06 cavidades. Localiza-se ao norte do PARNA, sendo cortada pela 

MG-232. Segundo Ferreira et al. (2007) pouco se conhece sobre as cavidades dessa AE, o que 
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sugere um incentivo à exploração e às pesquisas, bem como ações de monitoramento visando 

a proteção na área para evitar ou reduzir a pressão por visitação e possíveis danos 

irreparáveis. 

É área do Grupo Diamantina (Supergrupo Espinhaço), com predomínio da Unidade 

Serra do Lobo, formada em quartzitos com grau de instabilidade intermediário.  

Os solos da AE são dominados pelos Neossolos Litólicos, às vezes associado aos 

Afloramentos de Rocha e em outras aos Cambissolos Háplicos (mais ao norte), todos com alto 

grau de vulnerabilidade natural.  

A rugosidade topográfica, que foi a norteadora da vulnerabilidade natural, está 

distribuída em todos os níveis, sendo que as cavidades estão localizadas predominantemente 

nos altos níveis. 

Os Campos Rupestres dominam a área, tendo pequenas concentrações de áreas 

alteradas, a noroeste, e alguns fragmentos de floresta estacional. Tanto as áreas alteradas 

como os Campos Rupestres são de altíssima instabilidade, o que determinou uma 

vulnerabilidade ambiental predominantemente alta, exceto nos locais onde a 

vulnerabilidade natural estava classificada de baixa e nos locais com pequenos fragmentos de 

floresta. 

Das seis cavidades catalogadas nessa AE, cinco foram classificadas com grau alto de 

vulnerabilidade ambiental e apena uma com grau médio.  

Resumidamente a AE do Morro da Pedreira / Mata Grande e a AE Quartzítica devem 

ser tratadas com mais cuidado quanto à proteção e manejo da área. A primeira, devido ao fácil 

acesso que favorece a alteração da paisagem natural, à grande concentração de cavidades e 

pela proximidade ao núcleo urbano. A segunda, pelas características físicas da área, 

naturalmente vulneráveis, ambas revelando-se áreas de alta vulnerabilidade ambiental. As 

demais áreas devem ter seus ambientes conservados, guardado as especificidades legais dos 

dois grupos de Unidade de Conservação. 

Os mapas 20, 21, 22 e 23, apresentam detalhes na caracterização das áreas 

espeleológicas da Bocaina, do Morro da Pedreira / Mata Grande, Fazenda Cipó / Buracões e 

Quartzítica, respectivamente, permitindo uma melhor compreensão dos seus níveis de 

vulnerabilidade natural e de vulnerabilidade ambiental. 

 



 

Mapa 20 – Caracterização da AE da Bocaina 

 
Fonte: Elaborado pela autora  
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Mapa 21 – Caracterização da AE Morro da Pedreira / Mata Grande 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Mapa 22 – Caracterização da AE da Fazenda Cipó / Buracões 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Mapa 23 – Caracterização da AE Quartzítica 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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5 CONCLUSÕES 

 

A busca por melhores alternativas para resguardar o patrimônio espeleológico 

brasileiro vai além da questão de suprimir ou não uma cavidade. O que está em jogo é a 

proteção de um sistema muito frágil como um todo, que a milhares de anos abriga, material e 

espiritualmente, a espécie humana, além de abrigar raros espécimes de fauna endêmica e 

fornecer água, recurso não renovável e cada vez mais escasso, para o abastecimento de grande 

parte da população mundial. 

O enfoque geossistêmico dado a esta dissertação, utilizando as concepções 

ecodinâmicas, permitiu a realização da análise ambiental da APA Morro da Pedreira e do 

PARNA da Serra do Cipó demostrando a integração dos dados socioambientais que foram 

gerados. Os resultados alcançados confirmaram a potencialidade ecológica da área de estudo, 

destacando a existência das duas Unidades de Conservação.  

A importância de se utilizar a maior quantidade possível de dados secundários 

detalhados e precisos e com as escalas mais próximas entre si faz com que o resultado das 

análises seja o mais perto possível da realidade apresentada em campo. Tal situação pode ser 

observada na utilização da metodologia para classificação do grau de potencialidade de 

ocorrência de cavidades, originária de uma escala de 1:2.500.000, dos dados digitais da 

geologia do Brasil. A metodologia foi aplicada nos dados de 1:1.000.000, da geologia do 

Estado de Minas Gerais e os polígonos foram dimensionados e redefinidos com níveis 

melhores de detalhamento. 

A escolha da análise multicritérios como a principal técnica de geoprocessamento 

permitiu resultados satisfatórios, mesmo com a dificuldade de definição de qual variável 

preponderaria sobre as demais e quanto isso interferiria no resultado final. O maior peso dado 

a variável geológica não significou, em momento algum, que ela seja a mais importante no 

processo dinâmico de alteração da paisagem, mas sim pela sua importância na recorrência das 

cavidades naturais subterrâneas. 

A utilização dos dados da rugosidade topográfica foi uma opção devido à 

automatização do processo e a possibilidade de reutilizá-lo em áreas com defasagem de 

informações associadas ao meio físico. Os dados mantiveram os altos níveis da 

vulnerabilidade natural do movimentado relevo da Serra do Espinhaço. Tais dados, associados 

aos dados de solos rasos, rochas mais solúveis, altos índices pluviométricos e vegetações com 

pouca cobertura vegetal somente poderiam gerar níveis extremos de vulnerabilidade natural e, 

consequentemente, áreas de uso mais restritivo. 
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A escolha da imagem Landsat do mês de julho (período seco) foi feita por três 

motivos: primeiro em poder classificar a floresta estacional decidual ainda com bastante 

folhagem; segundo para evitar a concentração de nuvens; e terceira para reduzir a quantidade 

de áreas com queimadas. Foi a classificação dessa imagem que resultou no mapa de uso do 

solo e cobertura vegetal, o que permitiu retratar com mais precisão a realidade de campo, uma 

vez que, essa realidade foi o principal norteador da vulnerabilidade ambiental da área. 

É importante salientar que o sistema cárstico permeia a área das duas unidades 

indistintamente e o fato de se propor um método para levantamentos de áreas vulneráveis em 

dois grupos de unidades de conservação diferentes não significa, necessariamente, propor 

ações distintas. Algumas propostas de ações para a proteção e manejo do patrimônio 

espeleológico da área de estudo são apresentadas a seguir: 

- inserir a área de maior vulnerabilidade do patrimônio espeleológico da região, 

conhecida como morro da Pedreira e que se encontra dentro da APA Morro da Pedreira, nos 

limites do PARNA da Serra do Cipó;  

- propor a criação de uma unidade de conservação na categoria Monumento Natural no 

Morro da Pedreira, caso a incorporação da área pelo PARNA não seja possível; 

- propor a elaboração de estudos detalhados do sistema cárstico da APA e do PARNA, 

identificando as áreas de influências das áreas espeleológicas, bem como propor um 

zoneamento do sistema como um todo; 

- estabelecer uma política de proteção e manejo do sistema cárstico e das cavidades 

referente às atividades desenvolvidas (contaminações por agrotóxicos; rebaixamento do 

aquífero, aterros de resíduos) no seu entorno, bem como ao contrário, evitar danos às 

atividades executadas em áreas com risco de subsidência ou colapso da superfície; 

- elaborar planos de manejo espeleológicos para as cavidades que forem utilizadas 

para visitação turística dentro e fora do PARNA, bem como os padrões utilizados para prática 

de escalada esportiva; 

- elaborar e implantar ações educativas e recreativas para os visitantes das cavidades 

localizadas dentro e fora do PARNA com a finalidade de permitir o conhecimento e despertar 

a conscientização e o respeito pela paisagem cárstica, minimizando impactos pelo uso 

antrópico; 

- estabelecer indicadores capazes de monitorar o uso do sistema cárstico e as formas 

existentes de degradação na área de estudo. 

Durante o desenvolvimento desse estudo, a necessidade de reaplicá-lo em outras áreas 

diferentes, possivelmente maiores e com poucos dados básicos existentes foi considerado a 
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todo instante. A escolha de uma área com dimensões tão amplas e características tão diversas 

não foi por acaso, tão pouco a busca de técnicas automatizadas para alcançar o objetivo desse 

estudo.  

Concluir que os dados de vulnerabilidade natural e de vulnerabilidade ambiental que 

foram gerados representam a realidade da área estudada é muito importante. Primeiro por 

poder ampliar e subsidiar estudos mais detalhados que possam vir a ser realizados na área, 

segundo para elaborar normas de regulamentação de uso do patrimônio espeleológico 

brasileiro, e terceiro por permitir o uso dessa ferramenta nos trabalhos de monitoramento do 

patrimônio espeleológico realizado pelo CECAV, nessa área em especial e em outras, também 

com potencial a ocorrência das cavidades naturais subterrâneas.  
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