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1.1 - INTRODUÇÃO 

 

A área que engloba os municípios de Arcos, Pains, Doresópolis e Iguatama caracteriza-se 

pela ocorrência de espessos estratos de rochas calcárias que têm importante potencial 

econômico na produção de cimento, cal e corretivo de solo. Consequentemente, sofre 

ameaças constantes frente ao conflito de interesses entre sua preservação e a indústria 

extrativa instalada na região.  

 

Para garantir o uso sustentável dos recursos naturais deste patrimônio natural surgiu a 

necessidade de se elaborar um diagnóstico geoambiental da área, e assim, fornecer 

subsídios técnicos quando da tomada de decisões, seja pelo setor industrial, seja pelos 

órgãos fiscalizadores competentes. Além disso, o presente trabalho servirá como 

ferramenta de consulta para futuros trabalhos científicos. 

 

O estudo intitulado Projeto Arcos Pains Espeleologia - PROAPE surgiu através da parceria 

entre o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA, o Ministério Público Federal – MPF e a Universidade Federal de Ouro Preto - 

UFOP, sob administração da Fundação Educativa de Rádio e TV de Ouro Preto – FEOP.  

Esta parceria foi firmada através do Termo de Ajustamento de Conduta entre essas 

entidades e a empresa GERDAU S.A. em 08 de Junho de 2010, dando continuidade ao 

Inquérito Civil Público nº 1.22.000.001347/2008-12, referente aos prejuízos ocasionados 

ao patrimônio espeleológico em virtude da destruição de caverna, classificada como alta 

relevância, na área denominada "Várzea do Lopes" (Brasil 2010). Posteriormente, a 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM foi convidada também a participar da 

orientação técnica do projeto, a partir da segunda metade do seu cronograma. 

 

O Projeto iniciou suas atividades oficialmente em 01 de setembro de 2010 e terminou em 

30 de maio de 2012. 
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1.2 - OBJETIVOS 

 

Geral:  

Elaborar um diagnóstico geoambiental da região do distrito espeleológico de Arcos- 

Pains- Doresópolis- Iguatama, destacando os seguintes aspectos: 

  Estudo do relevo cárstico das suas feições internas (endocarste) e externas 

(exocarste) e mapeamento espeleológico (mapa de ocorrência de cavernas, 

abismos, abrigos, áreas de recarga, sumidouros e ressurgências); 

 

  Caracterização geoambiental desse distrito espeleológico, numa área total é de 

130.000 ha. 

 

Específicos:  

 Identificar elementos do relevo cárstico, tais como: afloramentos calcários, 

cavidades, dolinas e seus alinhamentos, uvalas, surgências, sumidouros, zonas 

de recarga de aqüíferos e cursos d'água.  

 

 Identificar elementos que possibilitem a formação de corredores ecológicos, 

tais como, fragmentos de mata, unidades de conservação e cursos d'água. 

 

 Identificar potenciais agentes de degradação ambiental, tais como, 

empreendimentos minerários, pastagens, áreas de agricultura, ocupação 

antrópica e aterros sanitários clandestinos.  

 

 Identificar “hot spots” - áreas ambientalmente sensíveis e importantes para o 

equilíbrio ecológico - que ao mesmo tempo estejam sofrendo pressão 

antrópica em função da utilização de recursos naturais.  

 

 Elaborar Sistema de Informação Geográfica (SIG), utilizando as informações 
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obtidas no estudo, a fim de criar um banco de dados ambientais 

geograficamente localizados. 

 

 Selecionar áreas ambientalmente sensíveis ou frágeis. 

 
Além disso, conforme o “Termo de Referência para Elaboração de Estudos de Impacto 

Ambiental para Atividades Minerárias em Áreas Cársticas no Estado de Minas Gerais - 

FEAM/IBAMA” (Minas Gerais 2005), o projeto descreveu e preencheu a ficha de 

caracterização espeleológica de cavidades (abismos, grutas, abrigos) identificadas, com 

vistas à preservação ambiental dessa importante região cárstica, em harmonia com a 

viabilização de implantação e operação da indústria extrativa de calcário da região.  

 

 

1.3 - ÁREA DE ESTUDO 

 

As localidades de Pains, Arcos, Doresópolis, Córrego Fundo, Iguatama e Formiga formam 

hoje um grande polo mínero-industrial, que produz diversos tipos de produtos a partir 

das rochas calcárias. Alguns destes produtos são a cal dolomítica e calcítica, cimento, 

corretivo de solo, ração animal e precipitado de carbonato de cálcio. Existem 

aproximadamente 40 minas de calcário em atividade na região, incluindo importantes 

indústrias como a CSN, Lafarge, Belocal, ICAL, Imerys do Brasil e Solofértil, além de 

diversas outras pequenas e médias empresas da região (Ribeiro & Vilela 2009).   

 

A área estudada localiza-se na denominada “região cárstica de Arcos-Pains-Doresópolis-

Iguatama”, cujo polígono está compreendido pelos vértices opostos de coordenadas 

UTM: 396.000E / 7.760.000N e 646.000E / 7.734.000N (Fig. 1.1), totalizando cerca de 

130.000 ha. Esse polígono abrange partes dos municípios de Pains, Arcos, Doresópolis, 

Iguatama, Córrego Fundo, Formiga, Pihumi e Bambuí, no estado de Minas Gerais.  

 

O acesso à área se faz pela rodovia BR-381 (Rodovia Fernão Dias) até Betim. No trevo com 
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a BR-262, toma-se esta rodovia até o trevo com a MG 050. Através da MG 050 chega-se 

ao local. 

 

 
Figura 1. 1 - Mapa de localização e acesso ao polígono proposto para a área estudada. 

 

Na paisagem da região desenvolve-se um relevo cárstico típico que é caracterizado pela 

presença de drenagens predominantemente subterrâneas e aspecto ruiniforme dos 

maciços calcários formando paredões, cavernamentos diversos, dolinas e sumidouros. 

Estas feições do relevo cárstico formam um patrimônio espeleológico com sítios 

arqueológicos e paleontológicos, dentre outras peculiaridades, protegidos pela legislação 

vigente através da Resolução CONAMA nº 347/2004 e do Decreto Lei nº 6.640/2008. 

 

Diferentes autores chamaram a atenção para a fragilidade da região. Dentre eles 

destacamos o texto de Teixeira & Dias (2003) que cita a existência de “753 cavernas, um 

grande número de dolinas, vários sítios arqueológicos e paleontológicos, uma relevante 

diversidade da fauna cavernícola e uma grande complexidade hídrica subterrânea.” Esses 

autores reforçam, ainda, a necessidade urgente de uma gestão ambiental efetiva nessa 
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área, antes que a degradação deste importante distrito espeleológico atinja níveis 

irreparáveis, uma vez que cavernas estão sendo destruídas, a fauna cavernícola extinta, 

os sítios arqueológicos e paleontológicos degradados. Parte da vegetação remanescente e 

algumas dolinas já foram ou estão sendo soterradas e cursos d’água subterrâneos 

assoreados, proporcionando a consequente modificação das áreas alagadas no período 

chuvoso. 

 

 

1.4 - METODOLOGIA GERAL 

 
Durante a realização de seus trabalhos, a equipe do PROAPE observou as diferentes 

particularidades inerentes à uma região cárstica, marcada pelo desenvolvimento urbano 

e também pela atividade industrial.  

 

Os primeiros levantamentos efetuados envolveram uma ampla pesquisa bibliográfica 

para coleta de informações contidas em estudos ambientais de implantação de 

empreendimentos na área. 

 

Para a espacialização e visualização da área de estudo foram confeccionados mapas com 

a representação da região em diversas escalas, como por exemplo: 1:10.000, 1:25.000 e 

1:50.000, tendo como base, imagens de satélites, imagens do Google, mapas topográficos 

do IBGE, etc. Muitos desses dados em forma de arquivos shape foram disponibilizados 

pelo IBAMA. No tratamento dos dados foram utilizados os softwares ArcGis, Autocad, 

CorelDraw e Adobe Photoshop.  

 

O projeto, por envolver uma área de aproximadamente 130.000 hectares, dimensão 

considerável para a execução de um levantamento espeleológico/ambiental, exigiu o 

estabelecimento de uma metodologia especial de trabalho.  
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A poligonal da região de estudo está representada pelas folhas do IBGE na escala 

1:50.000, nomeadas como Folha Arcos (SF-23-V-B-II-4), Folha Piumhí (SF-23-V-B-II-3) e as 

porções sul/sudoeste da Folha Lagoa da Prata (SF-23-V-B-II-2) e leste/nordeste da Folha 

do Rio Piumhí (SF-23-V-B-I-4). Com o intuito de se facilitar a abordagem dos trabalhos em 

campo e para uma caracterização mais detalhada da região, as referidas folhas foram 

subdivididas em 52 quadrículas, com áreas equivalentes às das ortofotocartas na escala 

1:10.000 e com dimensões aproximadas de 6x4 km, ou seja, 2.400 hectares.  

 

 

Figura 1. 2 - Mapa contendo as folhas do IBGE de Arcos (SF-23-V-B-II-4), Piumhí (SF-23-V-B-II-3) e as porções 
sul/sudoeste da Folha Lagoa da Prata (SF-23-V-B-II-2) e leste/nordeste da Folha Rio Piumhí (SF-23-V-B-I-4) 
na escala 1:50.000, com as subdivisões das quadrículas referentes a metodologia de estudos da área de 
abrangência do Projeto. 

 

Cada quadrícula foi nomeada com a inicial da folha do IBGE correspondente e numerada 

em sequência, da esquerda para a direita, tomando-se como referência a porção mais a 

norte. Por exemplo, a quadrícula A13, refere-se à Folha de Arcos na décima terceira 
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subdivisão desta folha na escala 1:50.000. A figura 1.2 ilustra a área de trabalho do 

PROAPE e as suas respectivas subdivisões em quadrículas.  

 

Visando estabelecer uma convenção espeleométrica para as cavidades subterrâneas, o 

Projeto adotou os seguintes critérios:  

 

- Abrigo: qualquer cavidade com desenvolvimento linear menor que cinco metros.  

- Toca: qualquer cavidade com desenvolvimento linear maior que cinco e menor que 20 

metros.  

- Gruta: qualquer cavidade com desenvolvimento linear maior que 20 metros.  

- Abismo: qualquer cavidade com desenvolvimento linear vertical maior que 15 metros.  

- Caverna: qualquer cavidade subterrânea, seja ela uma gruta, toca ou abismo. 

 

De posse do mapa de localização e identificando os possíveis locais da existência de 

cavidades naturais, conforme a geologia local, foram iniciadas as atividades de campo. 

 

Os trabalhos de campo se concentraram nos meses de férias escolares e se 

desenvolveram nos meses de fevereiro, agosto e novembro de 2011, em janeiro e 

fevereiro de 2012, perfazendo um total de 57 dias. Para o desenvolvimento desta 

prospecção foram necessária a formação de sete equipes com dois espeleólogos cada. 

Um relatório de atividades foi elaborado no final de cada campanha. Durante o 

caminhamento, utilizando o aparelho de GPS, cada equipe percorreu os maciços calcários 

presentes na região, descrevendo as feições geomorfológicas externas (exocarte) e 

internas (endocarste) e explorando todas as cavidades existentes (abismos, abrigos e 

grutas). Para facilitar a identificação, cada elemento encontrado recebeu uma codificação 

alfanumérica. Quando possível, as feições geológicas planares e lineares foram medidas 

no sistema de notação clar (trama, por exemplo, 040/35), contribuindo para futuras 

interpretações geoespeleológicas.  
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Além da codificação alfanumérica, as cavidades encontradas foram caracterizadas através 

do preenchimento da Ficha de Prospecção Endocárstica (FPE) contida no Termo de 

Referência (Minas Gerais 2005), completadas com a tomada fotografias digitais do local. 

A fauna e a flora, presentes nos maciços, também foram fotografadas e descritas de 

maneira preliminar, não classificatória.  

 

Ampliando o estudo, a equipe procurou descrever os aspectos hidrogeológicos e 

hidrológicos regionais, tais como áreas de rescarga, nascentes, surgências, sumidouros e 

também seus controles geológicos. 

 

Para o tratamento e a espacialização das informações de campo foi utilizada uma 

ferramenta de Sistema de Informação Geográficas (SIG), permitindo um melhor 

gerenciamento dos dados. As coordenadas georreferenciadas de cada ponto levantado 

foram distribuídas sobre as imagens hospedadas pelo Google. Os dados topográficos, 

hidrográficos, as áreas de restrições, o sistema viário, a divisão administrativa, as imagens 

de satélite da região e do Brasil foram inseridos como camadas. Para a modelação 

geográfica foram utilizados os softwares AutoCAD Land na edição vetorial, ArcGIS na 

distribuição dos dados espaciais e layout dos mapas e croquis, Adobe Photoshop no 

tratamento digital das imagens e Microsoft Excel na base de dados.  

 

As coordenadas georreferenciadas de cada ponto levantado foram distribuídas sobre as 

imagens hospedadas pelo Google. Os caminhamentos e os pontos descritos levantados 

com GPS Garmin 60 csx, foram transformados em Shapefiles e inseridos no SIG. Foram 

gerados layers de informações das feições cársticas, drenagens, cavas de minas, mapas de 

cavernas, poligonais de Decretos de Lavras e de áreas de proteção. Para o tratamento de 

imagens multiespectrais foi utilizado o software ENVI 4.4 e para o sistema de informações 

geográficas, o ArcGIS 9.3. A transferência de dados do GPS foi feita com o software GPS 

Trackmaker. 



CAPÍTULO 02
GEOLOGIA
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2.1 - GEOLOGIA REGIONAL 

 

A área do Projeto situa-se na extremidade sudoeste da unidade geotectônica 

denominada Bacia Intracratônica do São Francisco que, por sua vez, constitui a parte sul 

do cráton homônimo (Fig. 2.1). O Cráton do São Francisco (Almeida 1977) representa uma 

unidade geotectônica estabilizada no final do ciclo Transamazônico e que está margeada 

por faixas de dobramentos do Proterozóico Superior (ciclo Brasiliano).  

 

A Bacia do São Francisco foi tema de uma publicação especial da Sociedade Brasileira de 

Geologia – Núcleo de Minas Gerais, onde sua geologia e recursos naturais foram 

abordados por diversos autores (Martins-Neto & Pinto 2001). 

 

 

Figura 2. 1 - Bacia do Rio São Francisco e posicionamento da área do Projeto, retângulo branco na parte sul 
da imagem (modificado de Martins-Neto & Alkmim 2001). 
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O arcabouço estrutural da bacia foi descrito por Alkmim & Martins-Neto (2001) que a 

consideram uma bacia do tipo intracratônica, poli-histórica, “mãe de bacias sucessoras”. 

De acordo com esses autores essa bacia apresenta três compartimentos estruturais: um 

oeste, correspondente à zona externa das faixas Brasília e Rio Preto; um leste, 

englobando as extremidades da Faixa Araçuaí e um central, onde as unidades pré-

cambrianas praticamente não foram afetadas. No caso da área de Arcos-Pains, as rochas 

estão associadas ao ciclo foreland, onde a megaseqüência Bambuí (Neoproterozóico 

Médio a Superior) subdivide-se em três megaciclos em shallowing-up envolvendo as 

formações Samburá, Carrancas, Sete Lagoas, Serra de Santa Helena, Lagoa do Jacaré, 

Serra da Saudade e Três Marias (Fig. 2.2).  

 

 

Figura 2. 2 - Coluna Estratigráfica do Grupo Bambuí, Supergrupo São Francisco (Martins-Neto & Alkmim 

2001).  

 

Alkmim & Martins-Neto (2001) consideram o Grupo Bambuí, uma sequência plataformal, 

a unidade característica da bacia. Esta sequência marcaria para estes autores uma 
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transgressão marinha generalizada sobre o Cráton do São Francisco, além de uma 

completa mudança no comportamento da sua parte sul, que passaria a funcionar como 

sítio receptor dos sedimentos provenientes das áreas soerguidas nas suas vizinhanças.  

 

Uma análise estratigráfica e estrutural foi executada em detalhe por Muzzi-Magalhães 

(1989), nas rochas do Grupo Bambuí da região, o que possibilitou a determinação de uma 

fase principal de deformação, que pode ser subdividida em duas etapas distintas. A 

primeira etapa originou falhas inversas de empurrão com planos de descolamentos e 

dobras flexurais, enquanto a segunda gerou zonas de falhas transcorrentes sinistrais, 

responsáveis pela rotação das estruturas preexistentes.  

 

 

Figura 2. 3- Mapa geológico-estrutural da região com área do Projeto,  destacada pelo retângulo vermelho 
(Alkmim & Martins-Neto 2001). 

 

Neste extremo sudoeste da bacia, essas estruturas, que formam um feixe de falhas 

transcorrentes sinistrais de direção N60oW (Fig. 2.3), se estendem para além do limite da 

bacia afetando o embasamento na parte sul do cráton (Mattos 1986, Muzzi-Magalhães 
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1989, Valeriano 1999, apud Alkmim & Martins-Neto 2001). Esse feixe de falhas 

transcorrentes teria se nucleado tardiamente no Evento Brasiliano, uma vez que teria 

produzido uma rotação anti-horária generalizada de dobras e falhas, originalmente 

orientadas na direção NNE-SSW (Muzzi-Magalhães 1989, apud Alkmim & Martins-Neto 

2001).  

 

2.1.1 - Estratigrafia 

 

Vamos aqui nos referir principalmente aos principais trabalhos realizados na região do 

Projeto e seu entorno, destacando os trabalhos de Madalosso & Veronese (1978), Muzzi-

Magalhães (1989), Lopes (1995), Nobre & Coimbra (2000), e de Ribeiro et al. (2008).   

 

Madalosso & Veronese (1978) estudaram, principalmente, as rochas na região de Arcos - 

Pains e Lagoa da Prata, e dividiram o Grupo Bambuí em duas fácies, da base para o topo: 

rochas da fácies pelítica e rochas da fácies carbonatada. A fácies pelítica está constituída 

por siltitos e argilitos que se mostram comumente intemperizados, com coloração verde 

amarelada a rosa avermelhada. São micáceos e localmente plaqueados. A fácies 

carbonatada é composta por margas, calcários e dolomitos. Da base para o topo, esses 

autores definiram as seguintes unidades: margas, calcário plaqueado, dolomitos 

sacaróide, dolomito laminado, calcário com estromatólitos e calcário de topo. 

 

Para esses autores as principais características dessas rochas são: 

 

Margas: rochas de cores verdes, rosadas e cinza esverdeadas, localmente alternando 

lâminas centimétricas rosadas, cinza claras e verdes. São piritosas e muitas vezes 

apresentam-se com o plano de estratificação ondulado. As intercalações centimétricas de 

calcário preto e micrítico que aparecem no topo evidenciam uma passagem gradacional 

para a unidade sobreposta. 
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Calcário plaqueado: Calcário preto, carbonoso, fétido, geralmente micrítico, embora seja  

comum a presença de calcita preta recristalizada, tanto em microfraturas como 

paralelamente ao plano da estratificação. Em escala de afloramento é caracterizado pelo 

aspecto plaqueado (estratificado em bancos centimétricos) resultado da intercalação de 

películas e lâminas geralmente sub-milimétricas argilosas cinza esverdeadas e carbonosas 

pretas. 

 

Calcarenitos e brechas: Calcário cinza escuro e cinza médio, finalmente recristalizado, 

estratificado em bancos com espessura média de 1m. Intercalam-se bancos decimétricos 

a métricos de brechas lamelares, calcarenitos e de calcários oolíticos. As brechas 

lamelares apresentam intraclastos alongados, de tamanho extremamente variável, com 

comprimento raramente ultrapassando 10cm. São constituídos por calcário micrítico 

cinza escuro. A matriz é composta por material argilo-carbonatado cinza claro. Apresenta-

se em bancos decimétricos, podendo atingir 1m de espessura. Os calcarenitos constituem 

a litologia predominante desta unidade, ocorrendo em bancos métricos de cor cinza 

escura.  As intercalações de calcário oolíticos são menos abundantes que as anteriores, 

ocorrendo em bancos métricos.  

 

Dolomito sacaróide: Dolomito calcífero, cinza claro a médio, sacaróide, poroso e maciço. 

Possui um aspecto superficial característico evidenciado pela tonalidade mais escura e 

saliências irregulares e pontiagudas que o distingue das demais rochas. É popularmente 

conhecida como “pedra cascuda”. Devido a maior resistência à erosão constitui 

normalmente o topo das escarpas, formando feições de “lapiés”.  Trata-se de um 

dolomito geralmente recristalizado com porções micríticas irregulares que resistiram à 

recristalização. Estas são laminadas e apresentam fantasmas de oólitos, pellets e 

intraclastos, sendo mais argilosas.   

 

Dolomito laminado: Dolomito calcífero cinza claro a médio e laminado. A laminação é 
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caracterizada pela alternância milimétrica de níveis micríticos e recristalizados. 

Associados aos níveis micríticos observa-se a presença de aloquímicos constituídos por 

intraclastos arredondados ou lamelares e fantasmas de oólitos de tamanho 

correspondentes a areia fina. A resistência à recristalização pode ser devido a presença de 

material argiloso nestas lâminas. São freqüentes as microfraturas e pequenas cavidades, 

posteriormente preenchidas por calcita espática grosseira, embora com menor expressão 

que aquelas da unidade inferior. Apresenta-se estratificado em bancos com espessura 

média de 1 m, sendo a espessura total da unidade em torno de 15 m. 

 

Calcário com estromatólitos: Calcário preto, micrítico, maciço com nódulos e lentes de 

espessura centimétrica de chert preto. Ocorrem lâminas milimétricas, geralmente 

lenticulares de material silto-argiloso-carbonatado de cor cinza clara.   

 

Calcário do topo: Calcário preto, micrítico, às vezes recristalizado, fétido e com 

recristalizações de calcita preta em pequenas fraturas. Apresenta-se plaqueado em 

bancos centimétricos ou estratificado em camadas decimétricas. No primeiro caso possui 

intercalações milimétricas de material argilo-carbonoso preto. No segundo é geralmente 

oólitico, apresentando lentes e níveis centimétricos descontínuos de chert preto.  

 

Estratigraficamente, Muzzi-Magalhães et al. (1989) dividiram as rochas do Grupo Bambuí 

em quatro fácies que, da base ao topo são: Conglomerática, Pelítica, Carbonática e 

Psamo-pelítica. A Fácies Conglomerática basal é composta principalmente por 

ortoconglomerados e paraconglomerados, sendo que, na parte superior, ocorrem 

intercalações de siltitos e argilitos. A Fácies Pelítica é formada predominantemente por 

argilitos com laminação plano-paralelas, que apresentam localmente intercalações de 

siltito. A Fácies Carbonática é composta essencialmente por margas, calcilutitos, 

calcarenitos e dolarenitos. A Fácies Psamo-pelítica é formada por uma seqüência com 

argilitos na base, passando para argilitos com intercalações de siltito e, raramente, 
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argilitos na base, passando para argilitos com intercalações de siltito e, raramente, 

arenitos no topo (Fig. 2.4). 

 

 

Figura 2. 4 - Seção esquemática mostrando a distribuição de fácies do Grupo Bambuí na porção sudoeste da 
Bacia do são Francisco. A) coluna estratigráfica com as peculariedades de cada unidade (Muzzi-Magalhães 
1989). 
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A Fácies Carbonática se inicia da base para o topo com calcilutitos e margas. Estes se 

apresentam finamente laminados ou interacamadados, com estruturas de truncamento 

de ondas (hummokies). Lâminas e filmes de pelitos esverdeados são freqüentes. 

Compõem grandes corpos de seção lenticular, alongados segundo a direção N-S e fazem 

contato direto com rochas essencialmente carbonáticas ou se intercalam em pelitos. 

(Alkmim et al. 1989b). 

 

Acima dos calcilutitos e margas ocorre espessa sequencia de calcarenitos cinza escuro a 

pretos, via de regra, ooidais. Estes se organizam em ciclos granodecrescentes para o topo, 

que, além disso, são laminados ou finamente acamadados na base e se tornam 

banqueados ou grosseiramente estratificados nas porções superiores. Revelam lamina 

d'água decrescente e energia crescente no sentido ascendente. Muitas vezes são 

truncados por superfícies de erosão, acompanhadas de brechas ou conglomerados 

intraclásticos grosseiros (Alkmim et al. 1989b).  

 

Segundo Muzzi-Magalhães (1989) a Fácies Conglomerática se relaciona ao Conglomerado 

Samburá e a Fácies Psamo-pelítica foi correlacionada com a Formação Serra da Saudade. 

Com relação às unidades pelítica e carbonática, este autor indica três hipóteses: 1) A 

Fácies Carbonática corresponderia a Formação Sete Lagoas e não teria sido depositada a 

Formação Lagoa do Jacaré. Neste caso a base da Fácies psamo-pelítica corresponderia a 

Formação Serra de Santa Helena. 2) A Formação Serra de Santa Helena não teria sido 

depositada, e a unidade carbonática se correlacionaria, da base para o topo, com as 

formações Sete Lagoas e Lagoa do Jacaré. 3) A Formação Sete Lagoas não teria sido 

depositada e a unidade carbonática corresponderia a Formação Lagoa do Jacaré. 

 

Segundo, ainda, Muzzi-Magalhães (1989) a Fácies Conglomerática teria se formado em 

ambiente subaéreo ou subaquoso correspondente a depósitos de leques aluviais. A Fácies  
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Pelítica, pelas características de seus depósitos, indicaria um ambiente de águas calmas 

sem influência de ondas.  

 

Os depósitos da Fácies Carbonática com suas variações litológicas caracterizam um 

 

grande ciclo de deposição progradante com sedimentação em águas mais profundas na 

base, passando para depósitos de águas rasas, com exposições subaéreas, no topo. 

 

A Fácies Psamo-Pelítica, que recobre a plataforma carbonática, indicaria um afogamento 

da bacia em um ambiente transgressivo (Muzzi-Magalhães 1989). 

 

Lopes (1995) estudou a faciologia e gênese dos carbonatos do Grupo Bambuí na região de 

Arcos e caracterizou essas rochas em fácies sedimentares, as quais foram agrupadas em 

conjuntos faciológicos, representativos de ambientes de sedimentação bem definidos 

(Tabela 2.1). A distribuição espacial desses conjuntos e a sucessão em que ocorrem 

permitiram a identificação de quatro intervalos de sedimentação de caráter regressivo, os 

quais constituem um megaciclo regressivo.  

 

Tabela 2. 1 - Tabela dos conjuntos fasciológicos de Lopes (1995). 

I n t e r v a l o s  
C o n j u n t o s  

F a c i o l ó g i c o s  
F á c i e s  A m b i e n t e  

1  A 1  C m  
A m b i e n t e  d i s t a l  d e  r a m p a  e x t e r n a  a b a i x o  
d o  n í v e l  d e  a ç ã o  d e  o n d a s  n o r m a i s  

1  B 1  C s  +  C r  
T e m p e s t i t o s  d i s t a i s  e  d e p ó s i t o s  d e  
g r a v i d a d e  e m  r a m p a  e x t e r n a  

1  C 1  
C r g  +  
C r f  +  

C a C r D  

T e m p e s t i t o s  p r o x i m a i s  -  r a m p a  e x t e r n a  
a b a i x o  d o  n í v e l  d e  a ç ã o  d e  o n d a s  n o r m a i s  

1  D 1  
C a D z  +  
C a D a  

C o r p o s  a r e n o s o s  ( s h o a l s )  -  r a m p a  i n t e r n a ,  
s i t u a d o s  a c i m a  d o  n í v e l  d e  b a s e  d a  a ç ã o  
d e  o n d a s  n o r m a i s  

1  E 1  
D c c  +  
D E c p  

D o l o m i t o s  e s t r o m a t o l í t i c o s  d e  l a g u n a  d e  
p l a t a f o r m a  –  b i o h e r m a s .   
a m b i e n t e  p e r i l i t o r â n e o  
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I n t e r v a l o s  
C o n j u n t o s  

F a c i o l ó g i c o s  
F á c i e s  A m b i e n t e  

1  F 1  
D E d  +  
D E d c  +  
D E b  

D o l o m i t o s  e s t r o m a t o l í t i c o s  e  n ã o  
e s t r o m a t o l í t i c o s .  b i o h e r m a s  e  b i o s t r o m a s  
d e  a m b i e n t e  p e r i l i t o r â n e o  d e  á g u a s  
a g i t a d a s .  

  D l  C a l c r e t e  l a m i n a d o  -  e x p o s i ç ã o  s u b a é r e a  

2  F 2  D E e s  

D o l o m i t o s  e s t r o m a t o l í t i c o s  d e  p l a n í c i e s  
d e  m a r é s  c í c l i c a s .  B i o s t r o m a s  e  
i n t e r c a l a ç õ e s  d e  d o l o m i t o s  n ã o  
e s t r o m a t o l í t i c o s .  i n f r a m a r é  a  i n t e r m a r é  
a l t a .  

3  G 3  
C a i t  +  

C E  

C a l c a r e n i t o s  i n t r a c l á s t i c o s  e  b i o h e r m a s  
e s t r o m a t o l í t i c o s  s e m e l h a n t e s  a   p a t c h  
r e e f  d e  p l a t a f o r m a  e x t e r n a  

3  H 3  

C a o o  +  
C E  +  

C a n  +  
C a C l  

B i o h e r m a s  e s t r o m a t o l í t i c o s  t i p o  p a t c h  
r e e f  e  i n t e r c a l a ç õ e s  d e  c a l c a r e n i t o s  e  
c a l c i l u t i t o s  d e  m i d d l e  s h e l f .  B a r r e i r a  
a r e n o s a ,  o o l í t i c a  ( s h o a l ) .  T e m p e s t i t o s  
p r o x i m a i s  d e  á g u a s  r a s a s .  

3  F 3  
C l l  +  
C s l  +  
M R G  

C a l c i l u t i t o s  e s c u r o s  e  c a l c i s s i l t i t o s   d e  
p l a n í c i e  d e  m a r é  r e s t r i t a ;  c a l c i s s i l t i t o s  
c o m  i n t e r c a l a ç õ e s  d e  c a l c i l u t i t o s  
a r g i l o s o s  e  d e p ó s i t o s  d e  t e m p e s t a d e ;  
m a r g a s  e m  a m b i e n t e  d e  i n t e r m a r é  

4  G 4  
C a i t  +  

C E  

c a l c a r e n i t o s  i n t r a c l á s t i c o s ,  b i o h e r m a s  
e s t r o m a t o l í t i c o s  s e m e l h a n t e s  a  p a t c h  r e e f  
e  c a l c a r e n i t o s  n e o m o r f i s a d o s  d e  
p l a t a f o r m a  e x t e r n a .  

4  H 4  
C a n  +  
C a o o  

c a l c a r e n i t o s  n e o m o r f i z a d o s  e  b a r r e i r a s  
a r e n o s a s ,  o o l í t i c a s  ( s h o a l )  e m  m i d d l e  
s h e l f .  

 
Segundo a autora, o Intervalo 1 basal, teria se desenvolvido em uma rampa carbonática, 

talvez do tipo distally steepened. Os conjuntos de fácies definidos, nesse Intervalo 1,  

foram (Lopes 1995):  

 

- Conjunto de Fácies A1: extenso biostroma composto por calcário microbiano críptico, 

que apresenta intercalações de tempestitos distais, desenvolvido em ambiente distal de 

rampa externa, situado abaixo do nível de ação de ondas normais, mas afetados por 

eventos de tempestade; 
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- Conjunto de Fácies B1: composto por tempestitos distais, calcissiltitos, e por 

calcirruditos relacionados a processos gravitacionais em área de quebra da rampa; 

 

- Conjunto de Fácies C1: tempestitos proximais, com variações locais de fácies; 

 

- Conjunto de Fácies D1: é composto por corpos arenosos, os quais constituíam baixios 

situados a diferentes profundidades, foram afetados pela ação de ondas normais e esse 

conjunto é o elo entre as fácies distais de rampa externa e as fácies perilitorâneas, de 

águas rasas;  

 

- Conjunto de Fácies E1: dolomitos estromatolíticos desenvolvidos em ambientes 

lagunares dominados por marés;  

 

- Conjunto de Fácies F1: dolarenitos ooidais que ocorrem associados a estromatólitos, de 

grande porte, desenvolvidos em ambientes submersos de maior energia.  

 

Um evento de exposição subaérea afetou as fácies de topo do Intervalo 1, e provocou 

dissolução, com abertura de cavidades, formação de brechas de colapso e o 

desenvolvimento de um possível nível de calcrete laminado (Lopes 1995).  

 

Para essa autora, o Intervalo 2 seria eminentemente estromatolítico e teve início com 

rápida subida do nível do mar, que recobriu a plataforma carbonática exposta com águas 

rasas, em clima quente e semi-árido. Nesse novo espaço instalaram-se planícies de maré 

cíclicas, com predomínio de estromatólitos estratiformes, que eventualmente 

apresentam cristais aciculares de anidrita e de gretas de contração, indicando que o 

ambiente era sujeito à concentração de sais, com ressecações periódicas.  

 

Os Intervalos 3 e 4 desenvolveram-se em plataforma carbonática do tipo rimmed shelf e 
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constituem ciclos Oolite-Grainstone, característicos de plataformas carbonáticas amplas e 

de águas rasas. Biohermas estromatolíticos ocorrem em ambiente de plataforma externa 

(Conjuntos de Fácies G3 e G4) e de middle shelf (Conjuntos de Fácies H3 e H4), onde 

corpos oolíticos constituem baixios arenosos (Lopes 1995).  

 

No Intervalo 3, as fácies de middle shelf apresentam gradação para planície de maré 

lamosa, restrita, de baixa energia (Conjunto de Fácies F3), em direção à linha de costa, a 

qual guarda semelhanças com ciclos do tipo Lime mud-Sabkha (Lopes 1995).   

 

No intervalo 4 (Conjunto de Fáceis G4 e H4), a presença de corpos oolíticos é mais 

expressiva e os bioherma estromatolíticos são mais possantes.  

Este intervalo sugere uma transgressão de maior amplitude.   

 

A evolução de uma plataforma carbonática, inicialmente do tipo rampa, para plataforma 

com quebra de relevo em áreas proximais (rimmed shelf), constitui a regra geral das 

plataformas proterozóicas, à semelhança com o que ocorre no Fanerozóico. Os principais 

aspectos diagenéticos observados referem-se à compactação, importante nos carbonatos 

argilosos; à dissolução, que afeta as litologias de topo do Intervalo 1 e, mais 

especialmente, à dolomitização, que pode estar  relacionada ao ambiente deposicional e 

ser precoce, ou estar relacionada à flutuação da interfácies água doce - água salobra, 

quando a dolomitização é tardia (Lopes 1995).  

 

O trabalho “Microfitólitos associados a construções estromatolíticas do Grupo Bambuí, 

Proterozóico Superior”... de Nobre & Coimbra (2000), dá continuidade ao trabalho 

anterior. Segundo eles, o Grupo Bambuí (Neoproterozóico) consiste de duas sequências 

principais: uma inferior, marinha, carbonática/terrígena e uma superior, terrígena, 

continental. Na região de Arcos (sudoeste mineiro) ocorrem apenas carbonatos 

representativos da sequência inferior (Subgrupo Paraopeba) que configuram um 
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megaciclo regressivo composto por quatro intervalos principais de sedimentação (Fig. 

2.5).  

 

O Intervalo l representa uma rampa carbonática com barreira arenosa. O Intervalo 2, 

composto por ciclos regressivos métricos, é eminentemente estromatolítico e apresenta 

intercalações de dolarenitos com microfitólitos; sedimentos terrígenos estão ausentes. É 

interpretado como tendo se desenvolvido em planície de maré, numa plataforma 

carbonática de baixa declividade.  

 

 

Figura 2. 5 - Perfil simplificado da Mina da Bocaina (CSN) - Arcos – MG (Nobre & Coimbra 2000). 

 

Os microfitólitos apresentam grande diversidade morfológica e ocorrem: 1) associados a 

estromatólitos, colunares em especial, onde constituem parte das laminações, a parede 

lateral e/ou preenchem os espaços intercolunares; 2)  como principal componente dos 

dolarenitos  (grainstones) que ocorrem intercalados nas construções estromatolíticas.  
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Os intervalos 3 e 4 mostram semelhanças com ciclos Oolite-Grainstones. O termo 

microfitólito, como utilizado na literatura paleontológica do Proterozóico, designa uma 

grande variedade de corpúsculos carbonáticos, entre eles oncóides, microbial lumps e 

catagraphs. Apresentam restrição temporal, com acentuado declínio no Fanerozóico e 

foram muito utilizados em bioestratigrafia. Como sua origem atualmente é considerada 

como decorrente da interação entre microorganismos, processos sedimentares e 

diagenéticos, a utilização de microfitólitos para essa finalidade fica comprometida. 

Podem, contudo ser utilizados como marcadores paleoambientais, sugerindo condições 

de energia moderada (Nobre & Coimbra 2000).  

 

Em 2008 a CPRM publicou a “Geologia da Folha de Piumhi SF.23-V-B-II” dentro do 

Programa de Levantamentos Geológicos Básicos (Ribeiro et al. 2008). Para os autores 

deste trabalho ocorrem nesta Folha 1:100.000, de leste para oeste, em ordem 

tectonoestratigráfica, ortognaisses granitóides arqueanos do embasamento do Cráton do 

São Francisco; sucessões neoproterozóicas carbonáticas plataformais rasas da Formação 

Sete Lagoas com pelitos e calcipelitos na base e calcários cinzentos no topo; sucessões de 

fluxos gravitacionais com ruditos e pelitos incluídos na Formação Samburá.  

 

2.1.2 - Estrutural 

 

Para Muzzi-Magalhães (1989) as rochas do Grupo Bambuí, na porção sudoeste da Bacia 

do São Francisco, apresentam um acervo estrutural dominado por falhas inversas e de 

rejeito direcional.  

 

Ainda segundo Muzzi-Magalhães (1989), a deformação dessa porção da bacia tem um 

caráter frágil-dúctil a frágil, em níveis estruturais médio a superior em condições de 

tectônica epidérmica sobre um substrato mais rígido. A análise estrutural, executada em 
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detalhe por esse autor, nas rochas do Grupo Bambuí possibilitou a determinação de uma 

fase principal de deformação que pode ser subdividida em duas etapas distintas.  

 

 

Figura 2. 6 - Esboço geológico da porção SW da Bacia do São Francisco dividido em domínios estruturais 
(Modificado de Muzzi-Magalhães 1989). 

 

A primeira etapa originou falhas inversas de empurrão com planos de descolamentos e 

dobras flexurais e a segunda gerou zonas de falhas transcorrentes sinistrais, responsáveis 

pela rotação das estruturas preexistentes. Os elementos estruturais indicativos de 

movimentos tectônicos e a própria assembléia de estruturas das duas etapas de 

deformação em toda a área, permitem inferir vetores tectônicos atuantes de W para E. 

Tipologia, freqüência, distribuição espacial, arranjos e gerações de estruturas 
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caracterizam uma diminuição da magnitude de deformação de W para E e possibilitam a 

individualização da área em dois domínios estruturais, separados por uma zona de 

transição (Fig. 2.6), quais sejam:  

 

i. O Domínio 1, passivo de subdivisão nos Domínios 1a e 1b, corresponde a uma 

faixa de direção NS no oeste da área. Enquanto no Domínio 1b as estruturas 

encontram-se orientadas, preferencialmente, segundo NS, os elementos 

tectônicos no Domínio 1a apresentam-se rotacionados pelos sistemas de falhas 

transcorrentes da segunda etapa de deformação. 

ii. A Zona de Transição, que corresponde a uma faixa de direção NS entre os 

domínios 1 e 2, é marcada por um significativo decréscimo da magnitude da 

deformação. 

iii. No Domínio 2, as rochas do Grupo Bambuí se apresentam, em geral, isentas de 

estruturas tectônicas, localmente, apenas, observam-se suaves ondulações.  

 

As rochas do Grupo Canastra fazem contato tectônico com as sequencias do Grupo 

Bambuí e exibem toda assembléia de estruturas observáveis nesta unidade mais jovem. 

Além disso, foram afetadas por duas outras fases de deformação mais antigas, pré-

Bambuí: uma compressional de caráter dúctil e polarizada de W para E; uma extensional, 

no campo predominantemente frágil.  

 

Com referencia à deformação do Grupo Bambuí, as estruturas mais importantes que 

predominam no âmbito sub-regional, são os sistemas de falhas direcionais sinistrais. Tais 

sistemas podem ser interpretados como um exemplo de “herança” tectônica, pois foram 

nucleadas num estágio mais avançado de deformação progressiva, durante o qual os 

vetores tectônicos estariam orientados de oeste para leste, além de: i) mostrarem 

continuidade para zonas de afloramento de rochas mais antigas, onde exibem claras 

evidencias de terem sido reativados; ii) em alguns casos, se instalarem sobre 
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descontinuidades que foram nucleadas como falhas normais grosseiros (Alkmim et al. 

1989). 

 

Ribeiro et al. (2008) caracterizaram  um sistema de empurrões imbricados para leste. Este 

sistema de empurrões gerado durante a orogênese neoproterozóica Brasiliana inclui 

unidades metassedimentares paleoproterozóicas e neoproterozóicas e na base uma lasca 

de faixa greenstone arqueana com metagranitóides associados.  

 

Segundo esses autores as escamas tectônicas foram empurradas sobre a Formação 

Samburá e esta sobre os carbonatos da Formação Sete Lagoas. Na lapa do empurrão 

Samburá os calcários cinzentos chegam a mostrar localmente quatro fases de dobras 

superpostas, mas a deformação diminui em direção ao cráton. Para leste as sucessões da 

Formação Sete Lagoas mostram duas fases de dobras abertas com envoltórias 

subhorizontais. Uma fase de dobras com planos axiais ca. 240/80 e eixos de baixo 

caimento para SE, outra com planos axiais ca.130/80 e eixos de baixo caimento para SW.  

 

Estas dobras abertas passam então a suaves e na zona pericratônica calcipelitos 

suavemente dobrados repousam em discordância litológica sobre granitóides do 

embasamento.  

 

A deformação nos granitóides foi acomodada essencialmente em falhas reversas 

aparentemente de pequeno rejeito. Para os autores o metamorfismo também diminui em 

direção ao cráton; passa de fácies xisto-verde com cloritóide no sistema de empurrões a 

fácies subxisto-verde de metamorfismo incipiente com sericita e clorita na zona 

pericratônica. 

 

Ressaltam, ainda, que no sistema de empurrões as rochas mostram foliação tectônica do 
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tipo clivagem ardosiana e xistosidade, enquanto nas rochas das formações Samburá e 

Sete Lagoas a clivagem é incipiente ou mesmo não ocorre, apesar da deformação.  

 

Na maioria dos afloramentos fora do sistema de empurrões, a composição, textura e 

estrutura primárias das rochas estão relativamente bem preservadas. Assim, para facilitar 

a leitura muitas vezes foi excluído o prefixo meta que deve acompanhar o nome das 

rochas descritas ao longo do texto. As unidades fanerozóicas são kimberlitos cretáceos 

atestando tectonismo mesozóico (Ribeiro et al. 2008).  

 

Depósitos fluviais e colúvios cenozóicos semilitificados são deslocados por falhas de 

pequeno rejeito registrando atividade neotectônica na região.  

 

Dezenas de minas de calcários e ocorrências locais de blenda, galena, cromita e 

kimberlitos tornam a área interessante do ponto de vista geoeconômico. O nível de base 

regional é o Rio São Francisco no seu alto curso. Um relevo cárstico relativamente suave 

domina grande parte da paisagem (Ribeiro et al. 2008). 

 

2.1.3 - Neotectônica 

 

As estruturas tectônicas resultantes da atividade neotectônica na área foram notadas 

pela primeira vez por Muzzi-Magalhães (1989) que observou falhas normais em depósitos 

de sedimentos grosseiros inconsolidados e o posicionamento de “terraços aluvionares em 

cotas relativamente altas, próximos às drenagens encaixadas.” 

 

Segundo Muzzi-Magalhães (1989) ocorreria na unidade “terciária/quaternária” 

(Cenozóico), composta por sedimentos grosseiros inconsolidados, inúmeras falhas 

normais com direções variáveis e suave concentração em torno da direção NS. Estes 

sedimentos estariam aflorantes na estrada de Pains-Corumbá. Ainda, segundo este autor, 
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os terraços aluvionares de cotas elevadas poderiam indicar movimentos epirogenéticos 

de provável idade “terciária/quaternária” (Cenozóico).  

 

Hoje na estratigrafia atual o nome atribuído ao Período “Terciário” é um nome informal 

utilizado para denominar os períodos oficiais denominados Paleogeno e Neogeno, 

excluindo-se deste último os períodos do Pleistoceno e Holoceno, que segundo a 

correspondência com a denominação informal, são conhecidos como Quaternário, 

indicando o período mais recente da cronologia geológica (Faria 2012). 

 

Saadi et al. (1998) notificaram a importância da atividade neotectônica na morfogênese 

regional e nos processo de carstificação da área cárstica de Arcos-Pains-Doresópolis.  

 

Segundo eles as estruturas de distensão correspondem às direções preferenciais da 

carstificação, nas direções N30W e N40W. Ainda, como resultado da atividade 

neotectônica, as estruturas précambrianas teriam se reativado, nas direções N00-30E, 

N70E e N50E, e a direção NS, de desenvolvimento predominante das cavidades, 

corresponderia ao papel do soerguimento. 

 

Ribeiro et al. (2008) notaram que depósitos fluviais e colúvios cenozóicos semilitificados 

foram deslocados por falhas de pequeno rejeito o que, também, significaria o registro da 

atividade neotectônica na região. 

 

 

2.2 - GEOLOGIA LOCAL 

 

As observações sobre a geologia local, realizadas durante os trabalhos do Proape, 

evidenciaram basicamente três contextos estruturais nas rochas carbonáticas e pelíticas 

do Grupo Bambuí. Um contexto em que as rochas tectonicamente estão praticamente 
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indeformadas, um segundo contexto em que essas mesmas rochas estão medianamente 

deformadas e um terceiro onde as rochas estão mais deformadas. 

 

 

Figura 2. 7- Mapa das quadrículas destacando os domínios geológicos estratigáficos estruturais. De leste 
para oeste: Domínio I, Domínio II e Domínio III. 

 

Estes contextos foram aqui denominados de domínios geológicos: Domínio I, Domínio II e 

Domínio III. O Domínio I, situado a leste do Rio São Miguel, caracteriza-se pela ocorrência 

predominante de rochas indeformadas. O Domínio II, situado aproximadamente entre o 

rio São Miguel e o ribeirão dos Patos, caracteriza-se pela ocorrência predominante de 

rochas medianamente deformadas. O Domínio III, situado a oeste do ribeirão dos Patos e 

englobando o canyon do rio São Francisco, caracteriza-se pela ocorrência de rochas mais 

deformadas (Fig. 2.7).  
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Cada domínio tem, então, características geológicas próprias, no que se refere a litologia 

ou litofácies, distribuição espacial e arranjo das estruturas.  

 

Com relação às quadrículas definidas no projeto esses limites dos domínios podem ser 

assim definidos: Domínio I – constituído pela parte leste das quadrículas: L02, A02, A06, 

A10, A14, A18 e A22, pela faixa NS das quadrículas A03 até A23 e pela faixa NS das 

quadrículas A04 até A24; Domínio II – constituído pela parte oeste das quadrículas L02, 

A02, A06, A10, A14, A18 e A22, pela faixa NS das quadrículas L01 e A01 até A21, pela faixa 

NS das quadrículas P04 até P24 e pela faixa NS das quadrículas P03 até P23; e o Domínio 

III – constituído pelas faixas NS das quadrículas P02 até P22, pela faixa NS das quadrículas 

P01 até P21 e, ainda, pelas quadrículas R01 e R02 (Fig. 2.7).  

 

As observações geológicas referem-se, principalmente, aos aspectos litoestratigráficos e 

estruturais das rochas carbonáticas e pelíticas do Grupo Bambuí. Nessa caracterização 

adotamos uma codificação para as litofácies dessas rochas de ocorrência mais comuns. 

Assim definimos as seguintes litofácies na descrição de campo:  

 

Litofácies 1) CCL – calcário calcítico laminado; 

Litofácies 2) CDL – calcário dolomítico laminado; 

Litofácies 3) CDE – calcário dolomítico estromatolítico; 

Litofácies 4) CLS – calcário laminado silexítico; 

Litofácies 5) CCH – calcário cristalino homogêneo; 

Litofácies 7) MP – metapelito. 

 

As características sedimentares, como tipo de estratificação (laminação, estratificação 

cruzada ou do tipo hummoky, por exemplo) e estruturas tectônicas deformacionais serão 

detalhadas nas descrições dos domínios a seguir.  
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Como as características do metamorfismo que atuou na área apontam para um 

metamorfismo de grau incipiente, tipo epidérmico, as características estruturais primárias 

(sedimentares) estão bem preservadas. Segundo Scholl (1973, apud Muzzi-Magalhães 

1989) não existe evidências de metamorfismo nas proximidades do rio São Francisco, mas 

este aumenta até a fácies xisto verde em direção à serra do Espinhaço. Assim utilizamos o 

termo metapelito somente como força de expressão para enfatizar a maior plasticidade 

dessas rochas, que ao absorverem os esforços tectônicos apresentam-se com aspectos 

mais deformados.  

 

As estruturas tectônicas planares e lineares foram tomadas pelo método da notação clar, 

onde o plano é medido pela sua linha de máxima declividade referindo-se à sua direção 

(de 0º a 360º) e ao seu mergulho ou caimento (de 0º a 90º). Assim, um plano de atitude 

270/45, nesta notação, tem direção NS com mergulho para oeste de 45º. Os símbolos dos 

elementos estruturais utilizados foram: S0 para acamamento, S1 para foliação, Ed para 

eixos de dobras e Sf para fraturas.  

 

2.2.1 - Domínio I 

 

 

Como estabelecido anteriormente, este Domínio está constituído pela parte leste das 

quadrículas: L02, A02, A06, A10, A14, A18 e A22, pela faixa NS das quadrículas A03, A07, 

A11,A15, A19, A23 e pela faixa NS das quadrículas A04, A08, A12, A16, A20 e A24. Este 

domínio compreende então a área delimitada pelo quadrilátero Arcos-Quenta Sol-

Fazenda Moendas-Córrego Fundo englobando Pains e a “Faixa de Gaza”.  

 

A região apelidada de “Faixa de Gaza” é onde está concentrada a maior parte das 

mineradoras que aí atuam, e que, à hora das detonações o ruído destas, devido à 
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intensidade e quantidade, lembraria a famosa Faixa de Gaza do conflito entre judeus e 

palestinos.  

 

Neste domínio é onde as rochas carbonáticas estão mais aflorantes, devido, 

provavelmente, a um maior soerguimento desta área, em relação às demais e, 

consequentemente, maior atuação dos fenômenos erosivos. 

 

 

Figura 2. 8 - Mapa das quadrículas destacando o Domínio I com os subdomínios Ia, Ib e Ic, em relação aos 
demais domínios e subdomínios geológicos, estratigráficos estruturais. 

 

A fim de facilitar a descrição e o entendimento da geologia deste domínio o mesmo foi 

subdividido em subdomínios menores de ocorrências de rochas com características 

estratigráficas estruturais típicas: Subdomínio Ia - Arcos, Subdomínio Ib - Leste  de Pains e 

Subdomínio Ic - Córrego Fundo (Fig. 2.8).  
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O subdomínio Ia - Arcos engloba as quadrículas: L02 leste, A02 leste, A06 leste, A03, A04, 

A07 e A08.  O Subdomínio Ib - Leste de Pains engloba as quadrículas A10 leste, A11, A12, 

A14 leste, A15 e A16. O Subdomínio Ic - Córrego Fundo engloba as quadrículas A18 leste, 

A19, A20, A22 leste, A23 e A24. 

 

 

Subdomínio Ia – Arcos 

 

Nessa região ocorre predominantemente a Litofácies Calcário Calcítico Laminado (CCL) 

com intercalações da Litofácies Calcário Dolomítico Estromatolítico (CDE). Essas litofácies 

apresentam-se indeformadas com o acamamento subhorizontalizado nas cores cinza 

médio e localmente aparecem fraturas subverticais e níveis de brechas intraformacionais. 

Essas brechas constituem-se de fragmentos centimétricos monomictos de formas 

retangulares achatadas.  

 

Exemplos de ocorrências pontuais dessas litofácies: 

 

 T076 a T78 / A07: Calcário calcítico (CCL) de coloração cinza médio, ganulometria 

fina, com acamamento subhorizontalizado, fraturado e localmente apresentando 

nível estromatolítico. 

 T116 / A03 – Gruta Cazanga. Calcarenito cinza médio, laminado, com 

fraturamento conjugado e acamamento subhorizontalizado.  

 T122 / A03 – Gruta da CSN. Contato entre calcários dolomíticos (pedra cascuda, 

CDL) na parte superior, e calcários calcíticos (pedra lisa, CCL) no nível inferior. 

 T125 / A03 – Gruta das Pinturas. Calcário calcítico cinza médio com nível 

brechado. Este nível de brecha constitui-se de fragmentos retangulares alongados 

centimétricos (Fig. 2.9). 

 T128 / A03 – Calcário cinza claro com nível estromatolítico.  
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Figura 2. 9 - Afloramento do ponto T125 com vista do nível brechado para leste (N90). 

 

 

Subdomínio Ib - Leste de Pains. 

 

Na região a leste e sudeste da cidade de Pains nas quadrículas acima citadas ocorre a 

sequencia de rochas carbonáticas também indeformadas onde predominam os calcários 

cristalinos laminados, litofácies CCL, com intercalações de brechas laminares e níveis da 

litofácies CDE.  

 

A deformação nesses litotipos está limitada aos altos topográficos e de ocorrência restrita 

onde a sequencia superior encontra-se dobrada e às vezes cisalhada em frentes de 

cisalhamento reverso com mergulho para oeste. Dois locais ilustram esse tipo de 

deformação: os pontos Q067 (Gruta do Paiol), situado no alto do maciço da mina da Ical; 
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e o ponto S029 da Fazenda Amargoso, ao sul da Ical. Estes pontos podem fazer parte de 

uma mesma zona de cisalhamento, que a partir da mina da Ical, parece prosseguir para 

noroeste segundo um lineamento bem nítido na imagem de satélite do Google.  

 

Outra característica geológica dessa região é o contato geológico bem marcado entre o 

nível dolomítico superior (pedra cascuda) e o nível calcítico inferior (pedra lisa) que 

ocorre nos locais das minas da Ducal e Cal Ferreira, parte sudoeste da quadrícula A12. 

Este contato, neste local, fica na região de afloramentos com as cotas mais elevadas de 

toda a área do Projeto e em uma das regiões de beleza cênica mais expressiva pela 

ocorrência de torres de rochas calcárias isoladas entre a vegetação arbórea e dos 

corredores de diáclases conectados por condutos freáticos.  

 

No contexto deste contato ocorrem diversas cavidades nessa região como: Gruta Jardim 

Suspenso (Q127), Gruta Dinamite (R157), Gruta Joinha (Q106), Gruta da Cortina (Q107), 

Gruta do Capão (Q117), Gruta do Marco 5 (Q125), e Gruta Q110. Esta última nas 

proximidades de uma cava predatória no alto do maciço. Aliás essa região está 

caminhando para um processo de depredação total caso medidas de contenção e de 

fiscalização não se efetivem aí, no sentido de conter a destruição de um importante sítio 

espeleológico.  

 

A seguir destacamos as características de alguns pontos descritos com relação aos seus 

aspectos geológicos. 

 

 Q048 / A11- Diáclases em calcário laminado (CCL)  subhorizontalizado, fraturado 

com direções azimutais N125 e N210, subverticais (035/90 e 120/90). 

 Q057 / A11 – calcário laminado (CCL) subhorizontalizado, lapiezado com diáclase 

na direção N140 (050/90). 
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 Q067 / A11– Gruta do Paiol - camada de rocha calcária mergulhando para oeste 

com direção NS, em forma de empurrão (zona de cisalhamento reversa), essas 

zonas de cisalhamento são discretas no local e só afetam a parte superior do 

maciço, S0 = 265/45. Provavelmente devido a algum descolamento intraestratal na 

sequencia de rochas carbonáticas uma vez que o pacote inferior não está afetado 

tectonicamente. 

 Q068 / A11– dobramento nas camadas de topo da cava da Ical, com cerca de 20 

metros de comprimento de onda, e seis metros de amplitude evidenciando os 

esforços de oeste para leste (Fig. 2.10).  

 

Figura 2. 10 - Afloramento do ponto Q068 com vista da dobra métrica para SSW N205, mostrando vergência 

para leste.  

 

 Q073 / A11– Norte da Ical. Maciço com paredão com cerca de 10 metros de altura 

com pequenas reentrâncias. Calcário cristalino silexítico (CLS) com laminações 

paralelas onduladas e com acamamento caindo para NNW medindo S0 = 265-
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260/25-30. Apresenta dobras decimétricas com vergência para leste com eixos 

medindo Ed = 170/00 (Fig. 2.11). Um par de juntas conjugadas mediu: Sf1 = 088/80 

e Sf2 = 300/88.  

 Q076 / A11– Maciço central da Ical. Calcário cristalino calcítico (CCL), cinza escuro 

médio, fino (calcarenito), laminado e lapiezado com diáclases medindo 100/90 e 

190/90. Paredão com cerca de oito metros de altura. 

 

 
Figura 2. 11 - Afloramento do ponto Q073 com vista da dobra decimétrica para Sul (N180) mostrando 

vergência para leste. Ed = 170/00.  

 

 Q078 / A11– Mina da Ical. Área detonada entre maciços residuais de rocha 

calcária. Calcário cristalino (CCL), homogêneo, cinza médio claro, calcítico, com 

veios remobilizados de calcita com cristais centimétricos (máximo de cinco 

centímetros).  

 Q082 / A11– Norte da AI da Ical. Ocorrência de diáclase (N285) com cerca de 20 

metros de comprimento por 10 metros de altura e quatro metros de largura 

média. Calcário cristalino calcítico, silexítico (CLS), com laminações paralelas 
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onduladas e acamamento subhorizontalizado. Presença de junta medindo Sf1 = 

015/90. 

 Q084 / A11– Norte da AI da Ical. Calcário laminado, cristalino, calcítico, silexítico 

(CLS), subhorizontalizado, com laminações paralelas onduladas. Localmente 

apresenta dobramentos desarmônicos métricos.  

 Q091 / A11– Local da Gruta Arcabouço dos Ossos, parte NW da quadrícula A11. 

Calcário cristalino, calcítico, laminado (CCL) com nível decimétrico de brecha com 

clastos de seções retangulares alongadas, centimétricos.  

 Q095 - Parte NW da quadrícula A11. Paredão com cerca de 15 metros de altura de 

calcário laminado (CCL), plaqueado, silexítico com acamamento 

subhorizontalizado. 

 Q098 - Parte NW da quadrícula A11. Calcário finamente laminado (CCL), com 

laminações paralelas onduladas, onde podem ser observados níveis centimétricos 

brechados. 

 Q106 e Q107 - Respectivamente Gruta Joinha e Gruta da Cortina. Área da cava da 

Supercal, quadrícula A12. Calcário laminado (CCL), plaqueado, com 

interlaminações paralelas onduladas centimétricas e com o acamamento 

subhorizontalizado.  

 Q113 / A12- Contato dos calcários calcíticos (CCL) com o dolomítico (CDL). Na base 

ocorre o calcário cristalino calcítico (“pedra lisa”), lapiezado, com feições freáticas, 

onde se desenvolvem as cavidades. No nível superior ocorre o calcário dolomítico, 

conhecido pelos locais como “pedra cascuda”, devido ao aspecto irregular da 

superfície lapiezada, com aspecto de uma marga argilosa. Acima deste nível 

ocorre um pacote de biolitito estromatolítico com cerca de 1,2 metro e por último 

aparece um calcário com estratificações cruzadas de pequeno porte e baixo 

ângulo (Fig. 2.12). 
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 S021/A15 – Região sul da Solofértil. Calcário laminado (CCL) com acamamento 

subhorizontalizado, fraturado. Presença de diáclases paralelas de direções NS 

(S026). 

 

 

Figura 2. 12 - Afloramento do ponto Q113 com vista do contato para NW (N320) mostrando aspecto das 
rochas calcárias calcíticas (pedra lisa), no nível inferior e dolomíticas (pedra cascuda) no nível superior. 

 

 S027-029 / A15 - Região da Fazenda Amargoso. Calcário laminado sotoposto a 

nível de biolitito (calcário estromatolítico, CDE) subhorizontalizado. Nas regiões 

mais elevadas aparecem zonas de cisalhamentos reversas discretas controlando 

paredões, mergulhando para WNW com atitudes de 290/62 (N20E/62NW, Fig. 

2.13). 
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 S034 – Área central da quadrícula A15. Calcário interlaminado (CCL) onde lâminas 

centimétricas a decimétricas de calcário cinza escuro se intercalam com lâminas 

milimétricas de material argiloso de coloração marrom médio (Fig. 2.14a). O 

acamamento da rocha está subhorizontalizado. Acima ocorre uma camada de 

brecha com cerca de quatro metros de espessura (Fig. 2.14b). 

 S027-029 / A15 - Região da Fazenda Amargoso. Calcário laminado sotoposto a 

nível de biolitito (calcário estromatolítico, CDE) subhorizontalizado. Nas regiões 

mais elevadas aparecem zonas de cisalhamentos reversas discretas controlando 

paredões, mergulhando para WNW com atitudes de 290/62 (N20E/62NW, Fig. 

2.13). 

 

 

Figura 2. 13 - Afloramento do ponto S029 com vista do plano da zona de cisalhamento (ZC) para SSW 
(N200) mostrando aspecto do paredão de rocha calcária controlado pela ZC. 
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 S034 – Área central da quadrícula A15. Calcário interlaminado (CCL) onde lâminas 

centimétricas a decimétricas de calcário cinza escuro se intercalam com lâminas 

milimétricas de material argiloso de coloração marrom médio (Fig. 2.14a). O 

acamamento da rocha está subhorizontalizado. Acima ocorre uma camada de 

brecha com cerca de quatro metros de espessura (Fig. 2.14b). 

 

 

  
(a) (b) 

Figura 2. 14 – (a) Afloramento do ponto S034 com vista para NW (N320) mostrando aspecto da rocha 
calcária interlaminada; (b) vista para ENE do paredão do ponto S034 mostrando camada superior de brecha. 

 

 

Subdomínio Ic - Córrego Fundo 

 

Ocorrem nessa região sequencias de rochas carbonáticas das litofácies Calcário Calcítico 

Laminado (CCL), Calcário Cristalino Homogêneo (CCH), Calcário Dolomítico 

Estromatolítico (CDE) e Calcário laminado Silexítico (CLS) subhorizontalizados e 

localmente perturbados tectonicamente.  

 

As principais feições estruturais que ocorrem nessa região são os dobramentos 

decimétricos de dobras cilíndricas com eixos caindo para sudeste, dobras de arrasto 

associadas a zonas de cisalhamentos reversos com caimento para oeste e calcários 
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silexíticos, cisalhados, com níveis de silexito boudinados e isolados e, também, 

rotacionados associados a veios de quartzo remobilizados. Além de fraturamentos 

abertos, em forma de diáclases de direções NW-SE, bem marcadas na imagem de satélite 

da quadrícula A19. 

 

A seguir são descritos as características de alguns pontos observados: 

 

 T054 – Sul da quadrícula A19, área da Microminas. Calcarenito cristalino, 

homogêneo (CCH) e compacto de coloração cinza médio e fraturamento 

conchoidal, calcítico. Localmente ocorrem níveis estromatolíticos centimétricos 

(um a 15 cm) com laminações algálicas do SSH. 

 

A oeste da quadrícula A 19, Teixeira-Silva e Costa Jr (1997) descreveram calcários 

perturbados tectonicamente com dobramentos de arrasto associadas a zonas de 

cisalhamentos reversos de direções NS e mergulhando para oeste (Fig. 2.15).  

 

 

Figura 2. 15 - Calcário perturbado tectonicamente com dobramentos de arrasto associadas a zona de 
cisalhamento reverso de direção NS e mergulhando para oeste, vista para sul da zona. (Teixeira-Silva e 
Costa Jr 1997).   
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 S048 – Gruta Cascavel, quadrícula A22. Calcário laminado, silexítico (CLS), 

cisalhado, com níveis de silexito boudinados e isolados e, também, rotacionados 

(Fig. 2.16a). Localmente ocorrem níveis de quartzo de veio remobilizados e 

formando rod structures. O acamamento tem uma atitude geral com mergulho 

para oeste medindo 270/20 (NS/20W). Ocorrem dobramentos decimétricos 

controlando o desenvolvimento de condutos com eixos caindo para SE com a 

seguinte atitude: Ed = 133/05 (Fig. 2.16b). 

 

 

(a) 

  

 

(b) 

Figura 2. 16 - Gruta Cascavel (S048). a) aspecto do calcário laminado, silexítico, com níveis de silexito 
boudinados e isolados e, também, rotacionados, visto para sul; b) dobramentos decimétricos controlando o 
desenvolvimento de condutos com eixos caindo para SE, vista para SE. 
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2.2.2 - Domínio II 

 

O Domínio II, situado aproximadamente entre o rio São Miguel e o ribeirão dos Patos, 

caracteriza-se pela ocorrência predominante de rochas carbonáticas e pelíticas 

medianamente deformadas.  

 

Domínio II – constituído pela parte oeste das quadrículas L02, A02, A06, A10, A14, A18 e 

A22, pela faixa NS das quadrículas L01 e A01 até A21, pela faixa NS das quadrículas P04 

até P24 e pela faixa NS das quadrículas P03 até P23 (Fig. 2.17). 

 

 

Figura 2. 17 - Mapa das quadrículas destacando o domínio II com os demais domínios e subdomínios 
geológicos, estratigáficos estruturais. De leste para oeste: Domínio I com os subdomínios Ia, Ib e Ic, Domínio 
II (no centro) e o Domínio III.  
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Neste domínio as rochas carbonáticas aflorantes, principalmente, nas margens dos rios 

São Miguel e dos Patos estão separadas, entre estes, por uma região onde o carste está, 

ainda, soterrado ou encoberto. No primeiro caso, pelas rochas pelíticas de topo e, no 

segundo caso, pelo solo de alteração destas rochas e, também, pelo solo de alteração das 

próprias rochas carbonáticas. 

 

A principal litofácies que ocorre nesse domínio é a CCL – calcário cristalino laminado, 

dobrado, com intercalações de biolititos ou leitos de calcários estromatolíticos e 

passagens mais carbonosas escuras. Essa litofácies caracteriza-se por apresentar uma 

laminação paralela-ondulada com leitos que variam de espessuras centimétricas (5 a 10 

cm) a decimétricas (20 a 50 cm). Normalmente encontram-se intercalações de níveis 

silexíticos centimétricos que podem estar boudinados e eventualmente em forma de 

concreções lenticulares isoladas. Podem ocorrer, também, intraclastos lenticulares 

centimétricos. 

 

Nas quadrículas ao Norte, L02 oeste, P04 e A01, essa litofácies encontra-se dobrada e 

fraturada. As dobras variam em tamanho e forma. Normalmente o que se observa são 

dobramentos decimétricos e métricos a decamétricos com dobramentos parasíticos, 

internos às grandes dobras, de dimensões centimétricas a decimétricas (Figs 2.18a e 

2.18b).  

 

As formas mais comuns são dobras cilíndricas abertas e em chevron, mais fechadas (Figs 

2.19a e 2.19b). Eventualmente esses dobramentos estão fraturados na zona de charneira, 

como é o caso do ponto E012 (quadrícula L02), onde uma grande dobra decamétrica (A = 

30m e λ = 100m) em chevron tem o eixo, em fratura, com caimento de direção NW 

(320/20).   
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(a) (b) 

Figura 2. 18 – (a) dobra decamétrica no ponto E012 (quadrícula L02), vista para SW; e (b) dobra parasítica 
decimétrica vista para oeste, ponto E013. 

 

  
(a) (b) 

Figura 2. 19 – (a) dobra métrica aberta no ponto C050 (quadrícula L02), vista para norte; e (b) dobra em 
chevron decimétrica vista para NNW, ponto B08. 

 

A seguir são descritos as características particulares de alguns pontos: 

 

 X145 – quadrícula A01. Maciço em CCL, com dobras apertadas, tipo chevron, 

métricas (A=1,5 m e λ = 0,5 m, Fig. 2.20a). Comumente encontra-se neste local a 

presença de todo o paredão “plissado” e dobramentos decimétricos tipo chevron 

(Fig. 2.20b). 
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(a) (b) 

Figura 2. 20 – (a) Dobra em chevron apertada vista para NW (N300), ponto X145; (b) Paredão “plissado”, 
visto para SE (N150), quadrícula A01.  

 

O conjunto de medidas polares, do acamamento (S0) dobrado, representado no 

estereograma da figura 2.21a, evidenciam uma concentração de valores para 215/24 e 

uma concentração secundária para 270/30-80, média de 270/55, para um universo de 46 

medidas. Essa última concentração estaria relacionada às frentes de falhas inversas do 

primeiro evento de deformação que afetou a área, na concepção de Muzzi-Magalhães 

(1989).  

 

O estereograma para as medidas dos pólos dos eixos permite uma interessante dedução, 

mesmo com o número reduzido 29 medidas. Observando-se o diagrama podemos ver a 

existência de um dobramento, de direção geral NNW-SSE, com concentração máxima em 

145/60 e em 300/30, sendo redobrado. e gerando outros eixos com caimentos para NW e 

SE (Fig. 2.21b). Hipoteticamente podemos deduzir, com base nestes dados, a existência 

de um esforço (E1) de direção ENE-WSW, gerando os dobramentos de direção geral 

NNW-SSE, e, posteriormente, estes dobramentos sendo redobrados, devido à atuação de 

um segundo esforço (E2) de direção NNW-SSE. 
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(a) (b) (c) 

Figura 2. 21 – (a) estereograma para as medidas do acamamento (S0) evidenciando uma concentração 
maior em 215/24 e outra menor em 270/55; (b) estereograma das medidas polares dos eixos de 
dobramentos; (c) diagrama de roseta para as medidas de fraturas com concentrações em NNE-SSW e 
WNW-ESE. 

 

O diagrama de roseta obtido para as medidas das fraturas (Fig. 2.21c) mostram um par de 

concentrações nas direções NNE-SSW e WNW-ESE, que poderiam muito bem representar 

um par de fraturas cisalhantes conjugado, cujo vetor de esforço máximo estaria 

posicionado na direção NNW-SSE. O número de medidas de fraturas foi de 17.  

 

Na área de Doresópolis – quadrículas P03, P04 e P07, as rochas que ocorrem na região 

pertencem às rochas da fácies Carbonática do Grupo Bambuí e foram divididas, 

informalmente e, também, para facilitar a descrição dos pontos nas seguintes litofácies: 

 

Litofácies Calcário Calcítico Laminado (CCL),  

Litofácies Calcário Dolomítico Laminado (CDL), 

Litofácies Calcário Dolomítico Estromatolítico (CDE), 

Litofácies Calcário Laminado Silexítico (CLS), e  

Litofácies Metapelito (MP). 

 

A litofácies Calcário Calcítico Laminado (CCL) consiste em uma rocha cristalina de 

coloração cinza médio, de granulometria fina, de composição calcítica apresentando 
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laminações centimétricas do tipo plano-paralela e eventualmente estratificações cruzadas 

tangenciais sigmoidais de pequeno porte. Essa litofácies caracteriza-se morfologicamente 

por se apresentar em paredões e maciços lapiezados. Esse lapiezamento consiste em 

lapiás do tipo canaletas verticais de larguras centimétricas e comprimentos métricos e 

secundariamente por um lapiezamento horizontal que acompanha o acamamento (S0) da 

rocha. O lapiás vertical confere, aos maciços e paredões, pináculos de formas pontiagudas 

(Fig. 2.22). Os maciços rochosos compostos por esse tipo de litofácies são pobres em 

cavidades significativas. Esse fato foi observado, também, por Teixeira-Silva e Costa Júnior 

(1997).  

 

 

Figura 2. 22 - Fotografia mostrando o lapiezamento do calcário calcítico. 

 

A litofácies Calcário Dolomítico Laminado (CDL) é semelhante à litofácies CCL 

diferenciando-se com relação à composição dolomítica. Ela é também laminada plano-

paralelamente e pode, também, conter estratificações cruzadas tangenciais e sigmoidais. 

O lapiezamento dessas rochas produz feições menos pontiagudas caracterizando-se por 

conter lapiás mais arredondados e mais feições de dissolução do tipo cavernamento.  
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Figura 2. 23 - Estromatólitos colunares centimétricos na litofácies calcário dolomítico estromatolítico (CDE).  

 

A litofácies Calcário Dolomítico Estromatolítico (CDE) compõe-se de uma rocha de cor 

cinza clara a média de composição dolomítica caracterizada pela presença de 

estromatólitos colunares centimétricos típicos (Fig. 2.23). Caracterizam-se 

superficialmente por possuírem feições de dissolução irregulares e arredondadas onde 

predominam os cavernamentos. 

 

A litofácies Calcário Laminado Silexítico (CLS) está caracterizada pela presença abundante 

de nódulos e concreções de silexito, com seções em formas de lentes isoladas e 

eventualmente ligadas, de dimensões centimétricas (máximo de 0,4 m por 0,2 m). As 

concreções de silexito podem estar presentes, isoladamente, nas outras litofácies, 

principalmente nas litofácies CCL e CDL.  

 

Estruturalmente essas litofácies estão fraturadas, dobradas e tectonicamente 

perturbadas. As dobras são de dimensões centimétricas a decamétricas e de diversos 

tipos como: assimétricas, kinks e em caixa (Fig. 2.24). O acamamento (S0), dobrado, pode 
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apresentar mergulhos de baixo ângulo (50) até mergulhos significativos em torno dos 800 

(Fig. 2.25a). Esses mergulhos maiores parecem estar associados a frentes de empurrões 

ou falhamentos locais desse tipo.  

 

 

Figura 2. 24 - Calcário dolomítico laminado (CDL) dobrado. A dobra é do tipo caixa e tem comprimento de 
onda (λ) de 0,4 m e amplitude (A) de 0,28 m e eixos caindo para 110/65 e 105/82. O plano da foto mede 
300/25, portanto a esquerda da foto está na direção NE. 

 

O estereograma polar (Fig. 2.25a) das medidas de S0 indica que as camadas mergulham 

preferencialmente para NE e secundariamente para SW formando sinformes com eixos 

(pontos no estereograma) de direções NW-SE. As juntas (Fig. 2.25b) formam pares 

cisalhantes conjugados típicos, nas direções NNE-SSW e E-W, com direção do esforço 

principal (σ1) segundo NE-SW.  

 

Essas feições planares (acamamento e juntas) e lineares (eixos de dobramentos) 

condicionam as principais cavidades encontradas na área. Essas feições estruturais se 

devem, provavelmente, à atuação da “Zona Transcorrente Doresópolis-Pains” de 

Magalhães et al. (1989). No entanto, segundo os resultados estatísticos do estudo de 

Teixeira-Silva et al. (2005) parecem apontar para a existência de um sistema transpressivo 

ao invés de um sistema transcorrente simples, como postulado pelos autores citados. 
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(a) (b) 

Figura 2. 25 – (a) Estereograma das medidas de acamamento (S0) com os pólos dos eixos de dobramentos e 
(b) diagrama em roseta das fraturas para esse domínio (Segundo Teixeira-Silva et al. 2005). 

 

 

 

Figura 2. 26 - Litofácies CCL com dobra métrica caindo para SE (125/10), vista para SE, na Gruta Zezinho 
Beraldo (S054 / P11).  

 

Algumas cavidades possuem condutos controlados por eixos de dobramentos com 

caimento para NW, como é o caso da Gruta Aspargo (Q133 / P07) e da Gruta do Zezinho 

Beraldo (S054 / P11), onde dobras métricas ocorrem na litofácies CCL. Na Gruta Aspargo 

foram medidos eixos caindo para NW (310/25) e para SSE (170/58). A atitude do 
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acamamento medido na boca da cavidade foi 290/40. Na Gruta Zezinho Beraldo o eixo da 

dobra medido (Fig. 2.26) tem atitude caindo para SE (125/10) e amplitude (A) de cerca de 

4 metros e comprimento de onda (λ) de cerca de 5 metros. 

 

 

Para o sul do Domínio II, ponto N042 / quadrícula P16, em uma pedreira abandonada o 

calcário da litofácies CCL apresenta-se com uma cor cinza escura e dobrado em dobras 

decimétricas dos tipos kink e chevron (Fig. 2.27a e 2.27b), onde os eixos das dobras caem 

para SSE com mergulhos de 20º a 40º (185-195/20-40).  

 

 

  
(a) (b) 

Figura 2. 27 - Afloramento em pedreira abandonada da litofácies CCL com dobras decimétricas caindo para 
SSE. (a) vista parcial da pedreira para SW (N225) e (b) detalhe de uma dobra vista de topo cujo eixo mede 
197/23 (ponto N042 / P16). 

 

A litofácies metapelítica (MP) de topo ocorre neste domínio, mas como ela é de pouco 

interesse para nosso estudo essencialmente espeleológico, poucos foram os 

afloramentos descritos. Normalmente ela apresenta-se muito alterada formando um solo 

areno-argiloso, de coloração amarelada, bem distinto dos solos argilosos marrom 

avermelhados, de alteração das rochas calcárias. Eventualmente essa litofácies pode ser 

individualizada em meta-argilito e metassiltito. 
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Os pontos descritos desta litofácies foram: 

 

 Y212 / A01 – Neste ponto ocorre, no piso da estrada, um afloramento muito 

alterado de duas rochas em contato (Fig. 2.28a). Uma delas tem a cor amarelada 

com ocorrência de fragmentos de pelitos estratificados e a outra tem cor 

avermelhada e aspecto brechado com fragmentos de silexito e material argiloso. A 

primeira foi interpretada como sendo o pelito alterado e a segunda como rochas 

calcárias alteradas. O contato tem a seguinte atitude: 260/52. Logo abaixo na 

mesma estrada aparece o pelito estratificado com estratificações plano paralelas e 

falhado (Fig. 2.28b). O acamamento desta última mediu 240/66 e a foliação 

270/54. O plano da falha mediu 235/67. Esta falha, provavelmente, representa a 

atividade neotectônica que afetou a região. 

 

  
(a) (b) 

Figura 2. 28 – (a) contato alterado das litofácies metapelítica (esquerda) e carbonática (direita) o plano do 
contato mede 260/52, vista de topo; (b) metapelito alterado e falhado no piso da estrada, o plano da falha 
mede 235/67. 

 

 N069 / P03 – Este ponto fica nas proximidades da Mina da Imerys (Fig. 2.29a). O 

meta-argilito que aí aflora está alterado na cor cinza amarelo e apresenta-se 

também dobrado em dobras métricas com o acamamento (S0) medindo de 

040/90 a 165/40. 
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 N062 / P20 – Estrada de terra de Pimenta para Vila Costina. Afloramento de 

metassiltito sobrado, alterado, de cor cinza amarelado e com fraturas conjugadas 

(Fig. 2.29b). A foliação paralela ao acamamento mede 237/55 e as fraturas 

conjugadas mediram, respectivamente, 185/75 e 125/60. 

 

 

  
(a) (b) 

Figura 2. 29 - (a) meta-argilito alterado dobrado, vista para NE (N040), ponto N069; (b) metassiltito 
alterado, fraturado e falhado, no corte da estrada, vista para ENE (N070), ponto N062. 

 

 

2.2.3 - Domínio III 

 

O Domínio III, como visto anteriormente, está situado a oeste do ribeirão dos Patos e 

engloba o canyon do rio São Francisco. Ele caracteriza-se pela ocorrência das rochas do 

Grupo Bambuí em estágio de maior deformação, em relação aos domínios I e II (Fig. 2.7).  

O Domínio III está constituído pelas faixas NS das quadrículas P02 até P22, pela faixa NS 

das quadrículas P01 até P21 e, ainda, pelas quadrículas R01 e R02 (Fig. 2.7). 

 

Ele pode ser subdividido em dois subdomínios: o subdomínio IIIa, norte e o subdomínio 

IIIb, sul (Fig. 2.30). O subdomínio IIIa está formado pelas quadrículas P02, P06, P10, P01, 
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P05, P09, R01 e R02. O subdomínio IIIb está constituído pelas quadrículas P14, P18, P22, 

P13, P17 e P21. 

 

 

Figura 2. 30 - Mapa das quadrículas destacando o domínio III, com os demais domínios e subdomínios 
geológicos, estratigáficos estruturais. De leste para oeste: Domínio I com os subdomínios Ia, Ib e Ic, Domínio 
II (no centro) e o Domínio III, com os subdomínios IIIa e IIIb. 

 

 

Subdomínio IIIa 

 

O subdomínio IIIa caracteriza-se pela ocorrência de rochas carbonáticas e rochas 

metapelíticas de maneira muito semelhante às do domínio II. Encontram-se neste 

domínio as seguintes litofácies: Calcário Calcítico Laminado (CCL), Calcário Cristalino 

Homogêneo (CCH), Calcário Dolomítico Estromatolítico (CDE) e Metapelitos (MP). Essas 

litofácies encontram-se normalmente dobradas e, eventualmente, cisalhadas. Quando 
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cisalhadas o seu aspecto é de fraturamento intenso onde ocorre o preenchimento das 

fraturas por vênulas milimétricas de calcita recristalizada na cor branca. 

 

Outra litofácies, que somente neste domínio foi encontrada, refere-se a um calcário 

cristalino de cor cinza amarelado claro (bege) intercalado a níveis milimétricos pelíticos, 

que foi denominado de Litofácies Calcário Cristalino Bege (CCB). 

 

Os pontos descritos, dessas litofácies, foram: 

 

 V002 e V003 / P01: Situado nas proximidades e margens do rio São Francisco, 

respectivamente. A litofácies CCL apresenta-se dobrada, em dobras métricas do 

tipo caixa e, também, apertada com Ed = 230/15. Esta litofácies está presente, 

também, no canyon do rio das Araras onde no ponto V014 / P09, apresenta-se 

com caimento forte para sul (S0 = 180/85) e minidobramentos intrafoliais (Fig. 

2.31a). 

 

  
(a) (b) 

Figura 2. 31 – (a) Litofácies CCL com dobra intrafolial, vista para NE (N060), ponto V014/P09; (b) Litofácies 
CCB, vista para WNW (N290), ponto N052/P02. 
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 S250 / P05: ponto situado no sítio do Sr. Luiz Flor em abrigo denominado Indio II, 

com ocorrência de cerâmica. Aparece aí a litofácies CCH cataclasada com aspecto 

brechado e microfraturado com vênulas milimétricas de calcita recristalizada, na 

cor branca. O acamamento da rocha mergulha para oeste com valor moderado, S0 

= 270/32. 

 N052 / P05: Afloramento em corte da estrada Piumhi-Pimenta da litofácies CCB, 

com intercalações milimétricas de pelitos, dobrada e cataclasada mergulhando 

fortemente para SSW com atitude de S0 = 195/70 (Fig. 231b). No ponto S254/P05 

esta litofácies apresenta minidobramentos intrafoliais fechados, com acamamento 

caindo fortemente para NNE (S0 = 015/60). 

 

A litofácies CDE aparece nas margens do rio São Francisco em contato com a litofácies 

CCL, no ponto V030/P01, caindo para SSE com médio valor (S0 = 170/45). 

V008 / P09: margens do rio Araras, próximo ponte da estrada Piumhi-Doresópolis. 

Afloramento de metapelito alterado na cor cinza amarelado, dobrado, em dobras 

centimétricas com eixos caindo para SSE com baixos valores (Ed = 195-200/10-18) e 

acamamento caindo para oeste e WNW com valores médios a altos (S0 = 270-290/45-60). 

 

Subdomínio IIIb 

 

Este domínio está caracterizado pela ocorrência de rochas metapelíticas e pelas rochas 

metamórficas da serra de Pimenta. Os afloramentos das rochas metapelíticas são 

escassos, normalmente ocorre uma cobertura de solo amarelado síltico argiloso 

formando uma topografia suavizada. Estas rochas ocorrem principalmente nas 

quadrículas P13 e P14.  

 

A serra de Pimenta ou de Piumhi forma uma linha de cumeada alinhada, na direção NS, e 

elevada onde ocorrem as rochas metamórficas do embasamento e do greenstone belt de 
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Piumhi, quadrículas P17, P18, P21 e P22.  

 

As rochas dessa última região foram mapeadas por Muzzi-Magalhães (1989) como 

pertencentes aos grupos Araxá e Canastra onde foram descritos migmatitos, quartzitos, 

micaxistos, xistos verdes e filitos. 

 

Já Ribeiro et al. (2008) caracterizaram como embasamento: granitóides do domínio 

autóctone, granitóides do domínio externo, o greenstone belt de Piumhi, talco xistos e 

serpentinitos, wackes, arenitos, pelitos turbidíticos e a Unidade Serra da Mamona.  

 

 

2.3 OBSERVAÇÕES 

 

O levantamento bibliográfico feito nos diversos EIAs evidencia observações pontuais, 

feitas para as diversas companhias, que destacam as características locais dos litotipos 

descritos. Regra geral os estudos se baseiam em trabalhos anteriores e nota-se uma 

ausência de dados e observações específicas à geologia local do empreendimento 

estudado. Entretanto alguns estudos podem ser destacados, como os citados a seguir. 

 

Na região da Mineração Ical, Campello & Haddad (2009), com base no trabalho de 

Madalosso & Veronese (1978), caracterizaram as litologias: calcarenitos calcíticos 

(equivalentes à Litofácies CCH e CCL), dolomitos (Litofácies CDL) e calcários 

estromatolíticos (Litofácies CDE), empilhados segundo a coluna da figura 2.32.  

 

Os Calcarenitos Calcíticos exibem coloração cinza, com tonalidades escuras 

principalmente, ocorrendo ainda tonalidades médias e claras localmente. Correspondem 

a calcarenitos calcíticos de granulometria variando de fina a média, muitas vezes 

intercalados a calcilutitos. Ocorrem com aspecto variando de maciço (preferencialmente) 
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a localmente plaqueado. As principais estruturas primárias observadas são as 

estratificações plano-paralelas, com espessuras centimétricas e composição variando de 

pelítica, margosa a silicosa. Estas feições ocorrem em conjuntos de até cinco centímetros 

e espaçamentos variando de 0,2 metro a alguns metros. São freqüentes também como 

ondulações, muitas vezes associadas a níveis de oólitos silicificados. Cherts negros são 

encontrados preferencialmente na forma de nódulos esparsos de dimensões 

centimétricas podendo chegar a decimétricas, geralmente associados aos níveis com 

laminações/ondulações e oólitos silicificados, com dimensões e ocorrência restritas 

(Campello & Haddad 2009).  

 

 

 

Figura 2. 32 - Coluna litoestratigráfica sugerida para a área com base nos logs de sondagem da área de 
Curimbaba/ICAL (Campello & Haddad 2009). 
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Os dolomitos e calcários estromatolíticos foram observados de forma localizada. Os 

dolomitos exibem coloração negra a cinza (com tonalidades escuras) e granulometria fina 

(principalmente). Os calcarenitos estromatolíticos têm coloração cinza e tonalidades 

escuras. São comuns níveis com nódulos de chert negros, podendo ocorrer ainda porções 

com calcitas espáticas negras. No topo desta seqüência estromatolítica foi verificada a 

presença de calcarenitos cinza escuros a negros, com granulometria variando de areia 

média a grossa, intercalados a calcilutitos, também escuros (Campello & Haddad 2009). 

 

Ribeiro (2006), com base, também, no trabalho de Madalosso & Veronese (1978), 

trabalhando no polígono minerário da Castrocal, sul de Pains, identificou três unidades 

estratigráficas denominadas de Calcário Plaqueado Calcarenito com Brechas e Dolomito 

Sacaróide. O calcário plaqueado se equivale à litofácies CCL, o calcarenito à litofácies CCH 

enquanto do dolomito seria equivalente à litofácies CDL. 

 

O Calcário Plaqueado, observado no piso da atual lavra da Mineração Castrocal, consiste 

de calcário preto, carbonoso, fétido, geralmente micrítico, embora seja comum a 

presença de calcita preta recristalizada. O aspecto plaqueado é resultado da intercalação 

do calcário com películas e lâminas geralmente submilimétricas de argila cinza 

esverdeada e carbonosas pretas (Ribeiro 2006). 

 

O Calcarenito com Brechas é a unidade mais expressiva da área da Mineração Castrocal, 

sendo encontrado em toda a área, edificando paredões verticais superiores a dez metros 

de altura. Os calcarenitos constituem a litologia predominante desta unidade, ocorrendo 

em bancos métricos de cor cinza escura.  Foram observadas estratificações cruzadas 

planares e de baixo ângulo, desde métricas a decimétricas e, também, marcas de onda e 

estratificações tipo espinha de peixe, formadas por correntes de maré (Ribeiro 2006).  

 

O Dolomito Sacaróide é cinza claro a médio, poroso e maciço. Possui um aspecto 
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 superficial característico evidenciado pela tonalidade escura e saliências irregulares e 

pontiagudas que o distingue das demais rochas, conhecido popularmente com “pedra 

cascuda”. Esta unidade possui espessura variável de dois a três metros e forma o topo de 

praticamente todos os afloramentos (Ribeiro et al. 2006).  

 

O mapa geológico simplificado da Folha de Piumhi (SF.23-V-B-II), do Programa de 

Levantamentos Geológicos Básicos (Ribeiro et al. 2008), na área do Projeto, pode ser 

visualizado na figura 2.33. Em destaque as rochas calcárias da Formação Sete Lagoas na 

cor azul e os calcipelitos na cor verde claro. 

 

 

Figura 2. 33 - Mapa geológico simplificado da área do Projeto (modificado de Ribeiro et al. 2008). 

 

 



CAPÍTULO 03
GEOMORFOLOGIA
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3.1 -  INTRODUÇÃO 

 

A Geomorfologia é a ciência que estuda as formas do relevo, bem como sua formação, os 

materiais que o constitui e os processos atuantes (Florenzano 2008).  

 

 
Figura 3. 1 - Perfil cárstico esquemático mostrando as principais reações químicas ocorridas na formação de 
cavidades e espeleotemas.(Fonte: Karmam 2000). 

 

Os processos responsáveis pela configuração de um relevo podem ser de origem 

endógena ou exógena (Guerra & Cunha 2007). Os processos endógenos referem-se às 

mudanças ocorridas no interior do planeta (tectônica de placas e vulcanismo) e os 

exógenos àquelas ocorridas na porção externa, vindas a partir da atmosfera. Portanto, o 



SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012, Projeto Arcos Pains Espeleologia – PROAPE 
 
 

 

 

66 

desenvolvimento do relevo é o resultado da interação entre a litosfera, hidrosfera, 

biosfera e atmosfera. 

Neste contexto encontram-se os relevos elaborados sobre rochas solúveis pela água, 

objeto de estudo da Geomorfologia Cárstica. O termo carste (Karst) é oriundo da região 

do Carso, situado no sudoeste (SW) da Eslovênia até o nordeste (NE) da Itália onde o 

relevo é formado por rochas carbonáticas. Carvalho Júnior  et al. (2008), baseando-se em 

White (1988) e Piló (2000), usam o transporte de massa, no qual a dissolução é o 

processo principal, e/ou a morfologia, caracterizadas pelas formas típicas do relevo de 

dissolução para caracterizarem o relevo cárstico. A dissolução do calcário (CaCO3) se dá 

através da reação entre água (H2O) e gás carbônico (CO2) que gera o acido carbônico 

(H2CO3). O esquema da Figura 3.1 ilustra a formação de cavidades e suas principais 

feições a partir das reações químicas ocorridas no carste. 

 

O termo "feições cársticas" refere-se, aqui, a todas as formas de relevo, ativos e não 

ativos, desenvolvidos, sobretudo pelos processos de corrosão (química) e pelos processos 

de abatimentos (físicos). 

 

 

3.2 -  OBJETIVOS E IMPORTÂNCIA DA GEOMORFOLOGIA  

 

A região de estudo do Projeto abrange, em geral, regiões com predominância de rochas 

carbonáticas e metapelíticas. Assim faz-se necessário compreender os limites de 

ocorrência destes litotipos. 

 

Através do estudo do relevo, principalmente com o uso de imagens aéreas, é possível 

identificar áreas com diferentes formas, texturas e coloração (Fig. 3.2). Estes elementos 

que caracterizam o relevo possuem padrões definidos, como por exemplo, os padrões 

dos arranjos preferenciais dos rios.  



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 

67 

 

A geomorfologia, portanto, auxilia no entendimento da configuração atual das rochas, na 

definição das áreas de ocorrências dos diferentes litotipos, ajuda a identificar grandes 

estruturas e por fim, contribui para o entendimento da atuação dos processos físicos e 

químicos sobre as rochas da região.  

 

 

Figura 3. 2 - Mapa com a divisão das quadrículas do PROAPE sobre imagem em falsa cor RapidEye 
mostrando as diversas respostas dos corpos em relação as formas, texturas e cores. 

 

 

3.3 -  GEOMORFOLOGIA REGIONAL 

 

3.3.1 Aspectos Geomorfológicos da Bacia do São Francisco 
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Em um trabalho que relaciona todas as áreas carbonáticas presentes no Brasil Karmann & 

Sánchez (1979) designa como Província Espeleológica a região, situada em uma mesma 

unidade geológica, onde as rochas carbonáticas estão susceptíveis as ações cársticas, 

ocasionando o desenvolvimento de cavernas. Dentro de uma Província Espeleológica 

podem ser encontrados um conjunto de cavernas que são denominados Distritos de 

Cavernas ou Distrito Espeleológico, cuja presença remete a situações de descontinuidade 

dos processos cársticos no interior da Província. Em um maior detalhamento em função 

dos estudos sobre o fluxo hídrico, zona de carga e descarga pode-se ainda denominar de 

sistemas locais ou subregionais de cavernas. O termo “Província Espeleológica Bambuí” 

designa toda a região onde ocorre o Grupo Bambuí e o termo “Distrito do Alto e Médio 

São Francisco” compreende a região situada entre os municípios de Arcos, Pains, 

Doresópolis, Formiga, Córrego Fundo, Bambuí, Iguatama até a região sul da Bahia 

(Karmann & Sánchez 1979).  

 

Para a região do projeto será adotado o termo "Área Cárstica de Pains" segundo a 

proposta do CECAV (Brasil 2010a). 

 

A geomorfologia desta Área Cárstica é caracterizada pela constante presença de relevos 

acidentados associados aos calcários e formas suaves e onduladas oriundos dos argilitos. 

As feições cársticas topográficas são representadas por elevações escarpadas e de 

aspecto ruiniforme e presença de cavernas em sua base. 

 

Na porção mais oriental denotam-se feições de “cuesta” e na ocidental predominam as 

formas de hogbacks, correspondendo ao angulo maior de mergulho das camadas que é 

maior na porção oeste (Karmann & Sánchez 1979). O resultado das formas do relevo 

desta área se dá devido à expressão dos fatores litológicos e estruturais associados aos 

eventos de dissecação, aplainamento, acumulação fluvial e dissolução das rochas 

carbonáticas (Campello & Hadad 2009).  
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A Área Cárstica de Pains é caracterizada por extensos maciços calcários com 

escarpamentos verticais e paredões com diferentes tipos de lapiás e estruturas 

ruiniformes (Fig. 3.3a), a drenagem é predominantemente subterrânea (Fig. 3.3b) com 

feições tipo sumidouros e surgências, cânions (Fig. 3.3c), e depressões do tipo dolinas 

(Fig. 3.3d) que muitas vezes estão ocupadas por lagos.  

 

  
(a) (b) 

  

  
(c) (d) 

Figura 3. 3 - Fotos da região da Área Cárstica de Pains com as principais feições do relevo. (a) maciço 
calcário aflorante de grande extensão. (b) paredões escarpados da região do cânion do rio Sâo Francisco. (c) 
Rio Subterrâneo). (d) Dolina de subsidência. 

 

Segundo Saadi et al. (1998), a evolução geomorfológica da área se deu sob influência de 

atividade neotectônica, num contexto que favoreceu a reativação de estruturas antigas. 

As várias fases de evolução do carste, durante o Terciário e o Quaternário, se relacionam, 
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ou com a simples presença de antigas falhas (controle passivo), ou com a movimentação 

de outras (controle ativo). 

 

Exocarste 

 

A zona mais externa do relevo cárstico é denominada de exocarste e compreende formas 

da superficie como: cones e torres, dolinas, desfiladeiros, pontes naturais, vales cegos e 

semicegos, vales secos, uvalas, poljes, sumidouros, nascentes e ressurgências, karren ou 

lapiás entre outros (Hardt & Pinto 2009). 

 

A partir de critérios geológicos e geomorfológicos Pizarro (1998) subdivide a região de 

Arcos, Pains e Doresópolis em quatro blocos denominados, de leste para oeste, 

identificados pelas drenagem que os cortam, são eles: bloco São Miguel, bloco 

Intermediário, bloco Ribeirão do Patos e bloco São Francisco. 

 

Estes “blocos” têm a seguinte correspondência com os domínios geológicos do Projeto: o 

bloco São Miguel corresponde ao Domínio I, os blocos Intermediário e do ribeirão dos 

Patos corresponde ao domínio II e o bloco São Francisco ao Domínio III 

 

Bloco São Miguel  

 

Corresponde à porção mais a leste do distrito, representado pelos maciços calcários com 

as maiores dimensões e de forma contínua, onde é possível constatar toda a seqüência 

estratigráfica da Fácies Carbonática descrita por Muzzi-Magalhães (1989). As feições 

exocársticas são representadas por sistemas de sumidouros-ressurgências, dolinas de 

dissolução e de abatimento, uvalamentos, torres e lapiás.  

 



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 

71 

As feições do endocarste são controladas por diáclases subverticais e pelos planos de 

acamamento e representam a maior incidência de cavidades da região cerca da 80% do 

total de cavidades (Guano-Speleo 1996 in Pizarro 1998). Destacam-se as grutas do Éden, 

Coqueiro I, II e III, Isaías e Paraíso. (Pizarro, 1998). 

Bloco Intermediário 

 

Designa uma faixa norte-sul, a oeste do Bloco São Miguel, tendo como limites a 

localidade da Mina a E, Vila Costina a SW e a Vila Capoeirão e localidade dos Cunhas a W.  

 

Subdivide-se em: 

- Domínio Centro-sul: caracterizado por lentes de calcários esparsas (com 

dimensões de afloramentos métricos a maciços isolados) em rochas pelíticas. 

- Domínio norte (Faixa Capoeirão): é composto por um conjunto de maciços 

contínuos situados a NW da Vila Capoeirão e a E da localidade de Cunhas. 

 

Apresenta-se, tectonicamente, com maior deformação em relação ao bloco São Miguel 

com falhas transcorrentes de direções NW-SE do lineamento Doresópolis-Pains, 

superpostas ao falhamento de empurrão N-S Brasiliano. As cavernas são controladas 

principalmente por estruturas como plano axial de dobras, clivagens de fraturas e planos 

de falhas (Spelayon Consultoria 2007) 

 

Na porção leste as principais cavernas são: Ressurgência e sumidouro da Loca D’Água. A 

oeste destacam-se a Gruta do Davi e a Toca do Capoeirão. 

 

Bloco Ribeirão dos Patos 

 

Caracterizado por duas faixas de maciços calcários (Faixa Quilombo e Vila Costina), de 

direções NW-SE com uma sequência de rochas pelítica entre as duas faixas. As direções 
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de orientação dos maciços se deram em decorrência dos sistemas de falhamentos 

transcorrentes relacionados ao lineamento Doresópolis-Pains. As cavernas mais 

representativas são: Gruta do Brega, Santuário e Zezinho Beraldo. 

 

Bloco São Francisco  

 

Situado no extremo oeste, é constituído por dois tipos de ocorrências de calcários, às 

margens do Rio São Francisco subdivididos em: 

 

Faixa Canyon do São Francisco: Os calcários apresentam-se com deformação contínua, 

constituindo o canyon do referido rio (2,5 Km à sudoeste da cidade de Doresópolis). 

Destaca-se o alinhamento N-S de dolinas nas proximidades do canyon (Spelayon 

Consultoria 2007). 

 

Faixa Arraial Novo: é composta por maciços isolados localizados, principalmente, na 

margem esquerda do rio (a nordeste da localidade de Arraial Novo), sendo as rochas 

desta unidade fortemente deformadas. Destacam-se a grutas do Morro Grande e Buraco 

dos Curiós. 

 

Endocarste 

 

Piló (2000) refere-se à Bogli (1980) como um dos primeiros a utilizar o termo endocarste 

para designar a zona do carste compostas por condutos subterrâneos e seus depósitos 

químicos, físicos e orgânicos. 

 

Com relação ao endocarste da “Província Espeleológica Bambuí”, Santos (2002) descreve 

as cavernas desta região com desenvolvimento sub-vertical nos calcários com 

acamamento horizontal e cavernas com desenvolvimento sub-horizontal nos calcários 
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dobrados com influência das dobras na forma das entradas. Os principais depósitos 

siliciclásticos encontrados são os de blocos abatidos e argilas de descalcificação. Em 

relação aos espeleotemas suas morfologias indicam eventos de flutuações do nível d’água 

e, algumas vezes, sedimentos compostos por clastos de até 30 cm, incrustados nos tetos, 

este último indicando que essas cavernas, em vários períodos, tiveram suas galerias 

entupidas por fluxos de lama. 

 

 

3.3.2 Os Tipos de Rochas e sua Influência no Relevo da Região de Arcos e Pains  

 

Os tipos de rochas presentes em cada região aliado as intempéries resultam em 

diferentes tipos de relevo. As estruturas, texturas e tipos de minerais que compõem cada 

tipo de rocha juntamente com seus aspectos estruturais irão influenciar diretamente nos 

diversos padrões das formas do relevo. Os estudos da morfogênese, que diz respeito à 

origem e ao desenvolvimento das formas de relevo, confrontado com a morfodinâmica, 

que se refere aos processos ativos (atuais) faz com que seja possível conhecer os aspectos 

ligados à geometria do relevo e sua evolução. 

 

A geomorfologia cárstica compreende-se como o estudo da forma, gênese e dinâmica dos 

relevos desenvolvidos sobre rochas solúveis pela água (Kohler 2007). Dentro da Província 

Espeleológica Bambuí os relevos cársticos desenvolvem-se nas chamadas fáceis 

carbonáticas segundo a divisão de Muzzi Magalhães (1989). Intercalados com as fáceis 

carbonáticas encontram-se rochas pelíticas e psamo-pelíticas, estas são compostas 

basicamente por argilo-minerais na qual a suceptiplidade à dissolução pela água é 

dificultada e raramente desenvolvem feições cársticas. 

 

Os aspectos geomorfológicos das rochas carbonáticas da região de Arcos e Pains podem 

ser marcados em imagens aéreas pela presença de texturas mais rugosas e geralmente de 
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coloração acinzentadas (Fig. 3.4), devido à exposição dos topos dos maciços rochosos. Em 

contraste com as estruturas ruiniformes das rochas carbonáticas, encontram-se padrões 

com textura mais suaves e aplainadas onde denotam-se áreas com rochas pelíticas ou 

solo coberto por pastagens. De ocorrência menos intensa há ainda relevos de aspectos 

mais arrendados oriundos de rochas granito gnáissicas do embasamento. 

 

 

Figura 3. 4 - Imagem RapidEye mostrando diferentes padrões de textura, evidências de rochas com 
composições mineralógicas diferentes. 

 
 

3.4 -  GEOMORFOLOGIA LOCAL 

 

Os estudos das formas do relevo cárstico contribuem para uma série de entendimentos 

tanto em relação aos aspectos geológicos e geográficos quanto aos religiosos e culturais. 

 

Padrões de textura 
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Os traços do relevo muitas vezes representam os eventos geológicos do passado e podem 

ser percebidos em uma determinada região cárstica (Chaves et al. 2007). Episódios como 

lixiviação, neotectônica, vulcanismo, metamorfismo, erosão e sedimentação, por 

exemplo, acabam por proporcionar a expansão de biomas devido à formação de distintas 

superfícies e, ainda, podem resultar na formação de depósitos minerais, metálicos e não 

metálicos, importantes que têm viabilidade econômica na sua exploração, o que pode 

favorecer a ocupação e o desenvolvimento de núcleos urbanos. 

 

 

3.4.1 Feições Cársticas 

 

 
Figura 3. 5 - Diferença entre os calcários calcítico (porção mais rugosa) e dolomítico (porção mais lisa). 
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A região de Arcos Pains e Doresópolis predominantemente é composta por rochas 

carbonáticas intercaladas com rochas pelíticas, o que resulta em um relevo aplainado 

com presença de verrugas calcárias, lapiás de escoamento superficial e fissura, 

sumidouros, surgências e vales cegos, dolinas, uvalas e espeleotemas dos mais diversos 

(Teixeira & Dias 2001) .  

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3. 6 - Algumas feições cársticas da região de Arco e Pains. Em (a) e (b) Dolina de 
subsidência. (c) Alinhamento de dolinas indicando o surgimento de uma uvala. (d) Lagoa 
cárstica. 

 

São encontrados na região basicamente dois tipos de calcário, o primeiro possui uma 

maior quantidade de cálcio (Ca) dando origem a um calcário denominado de calcário 

calcítico, o segundo por conter maior quantidade de magnésio (Mg) em sua composição 
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recebe o nome de calcário dolomítico. O mineral calcita, encontrado em maior 

quantidade nos calcários calcíticos, é mais solúvel do que o mineral dolomita, presente 

nos calcários dolomíticos. Isto faz com a resposta aos fatores intempéricos sejam 

diferentes em cada tipo de calcário. Na região pode-se perceber esta diferença ao 

encontrar em um mesmo afloramento uma porção da rocha mais "corroída" que a outra 

(Fig. 3.5). Localmente o calcário dolomítico recebe o nome de "pedra cascuda".  

 

Os tipos de dolinamentos mais comuns na região são as dolinas de subsidência (Fig. 3.6a e 

3.6b) e de ocorrência mais restrita encontram-se as dolinas de abatimento. Quando o 

processo de dolinamento encontra-se em estágio avançado e progredindo lateralmente 

percebe-se a existências de uvalas (Fig. 3.6c). Na época mais chuvosa (dezembro a 

fevereiro) muitas dolinas enchem de água e formam lagoas cársticas efêmeras (Fig. 3.6d). 

 

 

Figura 3. 7 - Ocorrência de dolinamentos na região do Projeto. 
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O mapa da Figura 3.7 mostra os pontos de dolinamentos encontrados na região de 

estudo. Nota-se uma maior concentração de dolinamentos na porção leste (E) da área. 

Isto se dá possivelmente por ser uma região onde o carste encontra-se encoberto, sendo 

a ocorrência de afloramentos de calcários mais escassa. 

 

  

(a) (b) 

  

  

(c) (d) 

Figura 3. 8 - Feições resultantes dos elementos hídricos na região de Arcos e Pains. (a) Sumidouro. (b) 
Surgência. (c e d) Fluxo hídrico superficial. 
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Outros elementos comumente encontrados na região são aquelas ligadas aos aspectos 

hídricos. Locais com sumidouros (Fig. 3.8a), surgências (Fig. 3.8b), ressurgências e fluxos 

hídricos superficiais (Fig. 3.8c e 3.8d) e subterrâneos podem ser vistos em praticamente 

toda a extensão da área com rochas carbonáticas aflorantes. Estes possuem maiores 

evidências na época chuvosa, quando o nível do lençol freático e o fluxo de água 

meteórica aumentam.  

 

Através do modelo digital de elevação do terreno (MDE) (Fig. 3.9) é possível perceber a 

diferença entre as zonas de recarga e descarga. A zona de recarga hídrica dessa região 

encontra-se praticamente no quadrante sul (S), pois representa a área com a maior média 

de altitude, com exceção da Serra de Pimenta na porção su-sudoeste (SSW) onde são 

encontrados os maiores valores absolutos de elevação. 
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Figura 3. 9 - Modelo digital de elevação do terreno mostrando as áreas com maior potencial de recarga (pontos amarelos) e as áreas de descarga (ponto vermelho): (a) e (b) dolinas; (c) lagoa cárstica.

 

Área de recarga 

Área de descarga 

Articulação do PROAPE 

(b) 

(a) 

(c) 
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3.4.2 Mapa Carstológico 

 

A confecção do mapa carstológico tem por finalidade uma melhor representação da área, 

visando destacar os paredões, as cavidades, frentes de lavras, sumidouros, surgências, 

abismos, lapiás, dolinas, diáclases e torres. 

 

Durante as fases de campo, as feições cársticas mais expressivas foram traçadas em 

mapas e redesenhadas em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica). Notou-se a 

necessidade de adoção de símbolos que pudessem melhor representar o objeto 

cartografado, dessa maneira foi adotada uma simbologia para as feições cársticas, 

específica para este projeto (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3. 1 - Simbologia dos elementos cársticos adotados para o Projeto. 

 
Blocos abatidos 

 

 
Surgência perene 

 
Diáclase aberta 

 

 
Torre calcária 

 
Dolina de abatimento 

 

 
Verruga e meseta 

 
Dolina de dissolução 

 
 Divisor de águas 

 
Lapiás 

 
 Paredão calcário 

 
Sumidouro efêmero 

 
 Paredão de lavra 

 

Sumidouro perene 
 

 
Lavra em atividade 

 
Surgência efêmera 

 

 
Lavra desativada 
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Na renderização do mapa carstológico as simbologias adotadas foram representadas de 

maneira a se adequarem as feições encontradas na área, este mapa se encontra nos 

apêndice 3.1.  

 

A definição desses símbolos se deu conforme a necessidade de representação das feições 

do relevo encontradas na área, sendo assim foi convencionada a simbologia de acordo 

com as descrições das equipes da S.E.E. Como produto gerou-se um mapa com as 

principais feições cársticas. A figura 3.10 representa o mapa carstológico da região do 

Projeto com os principais elementos cársticos cartografados (vide apêndice 3.1). 
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Figura 3. 10 - Mapa carstológico da região do Projeto com os principais elementos cársticos cartografados.
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3.5 -  ANÁLISE DO RELEVO  

 

Serão abordados nesse tópico itens ligados aos desenvolvimentos de lineamentos 

observados na região de estudo. Para isso usou-se as ferramentas dos softwares de SIG para 

analisar os traços do relevo em diversas escalas proporcionando um número consistente de 

linhas e medidas. Os traços que foram analisados constituem elementos das drenagens, 

fraturamentos de maciços rochosos, alinhamentos de serras e por fim direção preferencial 

das cavidades. 

 

 

3.5.1 Lineamentos 

 

Para um melhor entendimento do controle estrutural da área foi gerado um mapa com os 

principais lineamentos presentes. São entendidos como lineamentos geológicos as feições 

que se apresentam de forma predominantemente linear e que são traçados em planta, 

como por exemplo, topos de serras, cursos de rios, fraturas em rochas e vales. A direção 

preferencial destes lineamentos permite a distinção de domínios dentro de uma região, o 

que pode evidenciar diferentes processos na formação do relevo.  

 

Em uma próxima análise pode-se perceber diferentes direções dos lineamentos, o que 

permite distinguir três domínios predominantes (Fig. 3.11). O primeiro (D1) cobre a maior 

parte do leste da área, com lineamentos de direções variando de NW-SE a N-S. O segundo 

domínio (D2) representa a parte central da área com lineamentos de direção preferencial N-

S e o terceiro domínio (D3), situado a oeste da área, com lineamentos de direção NE-SW. Do 

tratamento estatístico de todas as direções encontradas foram obtidos diagramas de rosetas 

com as direções de maior expressão em cada domínio. Para os cálculos estatísticos 

separaram-se os lineamentos por intervalos de 10º em 10º com o comprimento em 

quilômetros acumulado dos lineamentos presentes em cada intervalo. Atribuiu-se um peso 

para cada intervalo e através de uma rotina do software Dips gerou-se os diagramas de 

roseta. 
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Figura 3. 11 - Mapa de lineamentos com distinção dos três domínios.
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3.5.2 Fraturas 

 

Segundo Duarte (2007) fraturas são superfícies onde ocorreu uma perda de coesão da rocha, 

originando descontinuidades sem que haja um deslocamento relativo dos blocos. Considera-

se, entretanto, que fratura é qualquer descontinuidade física na rocha. Quando esta 

descontinuidade apresenta deslocamento entre os blocos chama-se falha (regime frágil ou 

rúptil) ou zona de cisalhamento (regime dúctil). Quando a descontinuidade não apresenta 

deslocamento entre os blocos, chama-se junta. Quando a descontinuidade foi aberta por 

dissolução, chama-se diáclase. Fraturas são, portanto, juntas, falhas, diáclases, entre outras. 

 

A análise do fraturamento representa uma importante base para os estudos de 

desenvolvimento das feições cársticas, uma vez que representam planos de fraquezas por 

onde há favorecimento na percolação das águas meteóricas e consequentemente a 

formação e evolução de cavernas e do sistema hidrológico.  

 

 

Figura 3. 12 - Diagrama de roseta com 131 medidas efetuadas durante as etapas de campo. 

 

A partir de medidas coletadas durante as etapas de campo gerou-se um digrama de roseta 

com as direções preferenciais dessas fraturas (Fig. 3.12). Através do diagrama podem-se 

distinguir três famílias mais representativas de fraturamento. A de maior expressão 
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desenvolve segundo a direção ESE-WNW, condizente com os lineamentos principais da 

região.  

 

 

3.5.3 Desenvolvimento das Grutas  

 

Ford e Willians (1989, apud Piló 2000) referem-se como fator principal para 

desenvolvimento de cavernas a condição da atitude estrutural da rocha (geometria planares 

e lineares e interconexões) com sua relação geográfica entre as áreas de recarga e descarga 

hídrica. 

 

Após analisarem os mapas topográficos de sete cavidades da bacia do rio São Miguel, Dias e 

Velasques (2002) consideram como principais direções de desenvolvimento N0-30W, com 

ênfase em N20-30W, N10-20E e N70-80E. 

 

De posse de alguns mapas topográficos de cavidades relevantes para o projeto foi possível 

estabelecer uma relação com a direção principal de desenvolvimento das grutas com as 

feições encontradas na área (Tabela 3.2). 

 

Tabela 3. 2 - Direções preferencias de desenvolvimento de grutas da região. 

Nome da cavidade Direção preferencial 
de desenvolvimento 

Gruta Black Stone N/NE 

Gruta Micro Falha SE 

Abrigo Cipó Florido NE/SE 

Abrigo da Falha SE/NE 

Abrigo da Santa NE 

Abrigo das Aroeiras SE 

Abrigo Santo André SE 

Abrigo São João SE 

Abrigo São Lucas SW 

Abrigo São Marcos SW 

Abrigo São Matheus SW 
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Nome da cavidade Direção preferencial 
de desenvolvimento 

Abrigo São Paulo SE 

Abrigo São Pedro SE 

Gruta aleluia SE 

Gruta das Aboboras I SE 

Gruta das Aboboras II SW 

Gruta das Aboboras III NNW/E 

Gruta das Scalops Charmosas NE 

Gruta de Ramos SE 

Gruta do IBAMA NE/SE 

Gruta dos Arados SE 

Gruta Falsa Mite NE 

Gruta Lava-pés S/SE 

Gruta Litoteca I SE 

Gruta Litoteca II NE 

Gruta Madalena SE/NE 

Gruta Medusa N/NE 

 

A partir da direção preferencial de desenvolvimento da tabela 1.2 gerou-se um diagrama de 

roseta indicando um desenvolvimento maior nas direções NE e SE (Fig. 3.13)  

 

 
Figura 3. 13 - Diagrama de roseta com as direções preferenciais de desenvolvimentos das cavidades da tabela 
1.2. 
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3.5.4 Drenagens 

 

A área de estudo do PROAPE encontra-se em quase sua totalidade inserida na bacia do rio 

São Francisco. Possui como principais drenagens o rio São Miguel, localizado na porção 

centro-leste, O ribeirão dos Patos na porção mais oeste e o rio São Francisco no extremo 

oeste da área. 

 

No mapa de drenagens percebe-se que muitas delas estão orientadas segundo direções 

aproximadamente retilíneas, caracterizando um forte controle estrutural da região.  

 

 

Figura 3. 14 - Mapa com os principais rio e córregos da região do Projeto separados em padrões de densidades 
de canais. 

 

Diante das projeções dos principais córregos e rios da região (Fig. 3.14) é possível definir 

padrões, justificados principalmente pela densidade de canais, ou seja, concentração de 

canais por área. Percebe-se que a maior parte da área possui densidade baixa (B) de canais. 

A A 

B 
C 

Padrões de drenagens 

B 

M 
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Por outro lado na porção centro-norte, têm-se regiões com densidade média (M) e na 

porção oeste da e extremo leste possuem uma maior concentração de rios, caracterizando 

uma densidade alta (A). Na região sudeste encontram locais com poucos canais e muitas 

vezes sem conexão com outros fluxos o que indica uma região com muitos vales cegos e 

drenagem principalmente subterrânea (C).  

 
 

3.6 -  OBSERVAÇÕES 

 

O desenvolvimento da topografia cárstica é caracterizado por um distinto sistema 

hidrológico em uma superfície que frequentemente é controlada pela orientação das 

fraturas (Ritter et al. 2006). Na região de estudo do PROAPE ocorre como estrutura de maior 

destaque o lineamento Doresópolis-Pains, além de uma compartimentação geológica dado 

basicamente por rochas carbonáticas e pelíticas, o que representa diferentes respostas aos 

esforços tectônicos sofridos na região.  

 

Em muitas áreas o carste encontra-se encoberto, isto faz com que seja um limitador para o 

desenvolvimento das feições cársticas. Entretanto em regiões onde calcário aflora é possível 

notar diversas estruturas positivas como maciço com topos lapiezados, torres e verrugas. 

Como estruturas negativas, tem-se dolinamentos alinhados preferencialmente na direção 

NW-SE e por vezes em estágio avançado de desenvolvimento caracterizando uvalas.  

 

Em relação aos aspectos hídricos pode-se dizer que a região sul do projeto, próximo ao 

município de Córrego Fundo comporta-se como a zona de recarga dessa região, onde as 

tendências de escoamento das águas se dão em direção ao norte, estas por serem regiões 

de altitudes médias mais baixas que a porção sul é tida como a zona de descarga. 

 

As diversas medidas de fraturamento, lineamentos, direções das drenagens e 

desenvolvimentos de grutas levam a crer que há um controle estrutural regional forte na 

área. O maior deles seria causado principalmente pelo lineamento Doresópolis-Pains com 

direções principais em torno de WNW-ESE. Entretanto em uma análise mais localizada, 
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percebem-se estruturas nas mais variadas direções, isto se dá devido ao fato de existirem 

diversos domínios estruturais, o que representam áreas com dobramentos e falhamentos de 

intensidades maiores que em outras áreas. Estes elementos criam por si só planos de 

fraqueza nas rochas, dessa forma possibilitando uma maior penetração de fluidos e 

consequentemente causando um aumento na taxa de dissolução das rochas carbonáticas.  

Cada região cárstica tem suas peculiaridades geomorfológicas, e consequentemente uma 

dinâmica e evolução própria. A evolução normal do carste no tempo é de dissolução total e 

absoluta. Trata-se de um processo dinâmico enquanto houver água, conferindo ao seu 

relevo uma fragilidade ímpar somente comparável a regiões de instabilidade tectônica. 

 



CAPÍTULO 04
HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA
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4.1 -  INTRODUÇÃO 

 

Hoje se entende que Hidrologia é a ciência que trata do estudo da água na natureza, sua 

ocorrência, circulação e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e suas reações 

com o meio-ambiente, incluindo suas relações com a vida. Devido à natureza complexa 

do ciclo hidrológico e da sua relação com o clima, tipos de solo, topografia e geologia, a 

hidrologia se interage com outras ciências que fazem parte da geografia física, tais como: 

meteorologia, geomorfologia e oceanografia. O termo Hidrogeologia tem sido usado para 

a parte subterrânea da Hidrologia (Matta 2001). 

 

Figura 4. 1 - A Bacia Hidrográfica do São Francisco e suas sub-bacias. A área de interesse do Proape situa-se 
na sub-bacia 13 - Alto São Francisco (Patrus et al. 2001). 
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A área do Projeto situa-se na bacia hidrográfica do rio São Francisco, sub-bacia Alto São 

Francisco no limite com a bacia do rio Grande e engloba basicamente as bacias dos rios 

São Miguel e dos Patos, afluentes do rio São Francisco (Fig. 4.1). 

 

A abordagem regional dos recursos hídricos da bacia do rio São Francisco e a 

caracterização hidrogeológica da porção mineira dessa bacia podem ser obtidas nos 

trabalhos de Patrus et al. (2001) e Mourão et al. (2001), respectivamente. 

 

Os trabalhos locais sobre a hidrogeologia da bacia do rio São Miguel e sobre as 

disponibilidades hídricas da região de Arcos, Pains e Doresópolis podem ser vistos nos 

artigos de Dias & Velásques (2002) e Menegasse et al. (2002), respectivamente.  

 

Estudos ainda mais específicos, na bacia do rio São Miguel, foram desenvolvidos por 

Cadamuro (2006) e Freitas (2009). 

 

O estudo de Cadamuro (2006) constou basicamente de levantamentos bibliográficos, de 

mapas, de fotos aéreas e de imagens de satélites com o objetivo de levantar as principais 

atividades antrópicas impactantes do sistema cárstico na região de Pains, a fim de 

selecionar áreas específicas para estudos de casos e, também, subsidiar os técnicos do 

Ibama/Cecav na tomada de decisões sobre os impactos ambientais.  

 

Freitas (2009) fez um estudo de intercomunicação hidráulica superficial-subterrânea no 

carste de uma área periurbana de Pains, com cerca de cinco km2, com a utilização de 

traçador Rodamina WT.  
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4.2 -  ASPECTOS REGIONAIS 

 

A bacia hidrográfica do São Francisco tem uma área de drenagem de cerca de 

634.000km2, onde o curso principal do rio São Francisco apresenta uma extensão de 

2.700km, entre as suas cabeceiras (serra da Canastra / MG) até sua foz no oceano 

Atlântico (divisa dos estados de Alagoas e Sergipe), com uma vazão média anual de 

3.360m3/s. Cerca de 37% da área total da bacia fica em Minas Gerais, equivalentes a cerca 

de 233.600km2 (Patrus et al. 2001, Fig. 4.1). 

 

Os parâmetros climatológicos encontrados para a região das cabeceiras do Alto São 

Francisco foram: temperatura média anual = 18ºC, temperatura média das máximas = 

24ºC, temperatura média das mínimas = 13ºC, umidade relativa média  = 75%, total 

médio de insolação = 1.900h, nebulosidade média anual = 5,5 a 6 décimos, índice 

pluviométrico anual máximo = 1.700mm (Patrus et al. 2001).  

 

O mapa de Hidrogeologia de Minas Gerais (1983) mostra que na região do Projeto 

ocorrem águas subterrâneas em rochas granulares, em rochas carstificadas e em rochas 

fissuradas. As águas subterrâneas em rochas granulares estão associadas às coberturas 

detrítico-lateríticas do Terciário-Quaternário, como cascalhos, areias, siltes e argilas 

aluviais e coluvionares. Essas coberturas têm espessura máxima de 70m, permeabilidade 

variável, produtividade baixa (exceto na fácies arenosa) e a infiltração é de moderada a 

alta. As águas dessas coberturas têm baixas concentrações de sólidos dissolvidos, média 

de <10 mg/l.  

 

As águas subterrâneas carstificadas estão associadas a calcários, dolomitos, margas e, 

subordinadamente, pelitos calcíferos. Essas rochas apresentam permeabilidade variável, 
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infiltração alta e vazão específica de 0,0006 a 8,0 l/s/m. Elas possuem dureza maior do 

que 200mg de CaCO3. As águas subterrâneas em rochas fissuradas estão associadas a 

ardósias, siltitos, ritmitos, folhelhos, arcóseos e metamórficas de alto grau. Elas possuem 

vazão específica média de 0,32 l/s/m, baixa infiltração e têm valor médio de sólidos 

dissolvidos de menos de 200 mg/l (Minas Gerais 1983) 

 

 

4.3 -  SISTEMAS AQÜÍFEROS 

 

Na bacia hidrográfica do São Francisco a individualização dos sistemas aqüíferos 

fundamenta-se nos aspectos litoestruturais e na natureza da porosidade e 

permeabilidade das rochas. Litotipos com permeabilidade primária, que consiste no 

armazenamento de água nos espaços intergranulares, foram reunidos na categoria 

denominadaSistema Aqüífero Granular. Rochas cujo armazenamento se dá em feições de 

dissolução tipo cavidades e diáclases foram agrupadas no Sistema Aqüífero Cárstico. Os 

pacotes rochosos onde há a alternância de frações argilo-siltosas e carbonáticas foram 

classificadas como Sistema Aqüífero Cárstico-Fissurado.  

 

As rochas cujo armazenamento de água ocorre em fissuras, fraturas ou outros planos de 

xistosidade foram agrupadas no Sistema Aqüífero Fissurado ou Fraturado. (Tabela 4.1). Os 

sistemas aqüíferos foram subdivididos de modo a contemplar as diferenças litológicas do 

pacote estratigráfico inerentes ao comportamento hidrodinâmico e dos aspectos 

morfoestruturais (Mourão et al. 2001, Fig. 4.2). 

 

O sistema aqüífero granular é representado pelas coberturas detríticas do Terciário-

Quaternário, por sedimentos lacustres e mantos de alteração do substrato rochoso e 

sedimentos aluvionares. São aqüíferos propícios à explotação por poços rasos e de 

grande diâmetro devido em porções próximas ao nível de base local (Mourão et al. 2001).  
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O sistema aqüífero fissurado, na área do Projeto, é constituído, principalmente, por 

rochas metassedimentares pelíticas do Grupo Bambuí. O sistema fraturado cárstico e o 

aqüífero cárstico são desenvolvidos nas rochas carbonáticas do Grupo Bambuí onde são 

encontradas expressivas feições de dissolução como cavernas, lagoas cársticas, dolinas e 

sumidouros. 

 

 
Figura 4. 2 - Os sistemas aquíferos da região do Alto São Francisco e da área do Projeto (modificado de 
Mourão et al. 2001) . 

 

Tabela 4. 1 - As unidades geológicas associadas aos tipos de aqüíferos na área do Projeto. 

Sistema Aqüífero Unidades Unidades Geológicas Associadas 

Granular 

 

Aqüíferos em sedimentos 

aluviais e lacustres. 

Aqüíferos Colúvio-eluviais 

Depósitos lacustres, areia, silte, argila e 

cascalho. 

Coberturas detríticas, eluviais e coluviais.  

Areias finas e médias, argila, cascalho. 

Cárstico 
Aqüíferos em rochas 

Carbonáticas 

Calcários do Grupo Bambuí (Fm. Sete 

Lagoas)  

Cárstico-fissurado 
Alternância de frações argilo-

siltosas e carbonáticas 

Intercalações de rochas calcárias e pelíticas 

do G. Bambuí 
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Sistema Aqüífero Unidades Unidades Geológicas Associadas 

Fissurado ou 

Fraturado 

Aqüíferos em rochas 

metapelíticas e gnáissicas 

Metapelitos do Grupo Bambuí e 

embasamento cristalino 

 

 

4.4 -  BALANÇO HÍDRICO 

 

O balanço hídrico tem por objetivo avaliar a variação sazonal das disponibilidades de água 

no solo. As variáveis intervenientes são, basicamente, a precipitação, que expressa a 

oferta de água da atmosfera para o solo, e a evapotranspiração, que expressa a perda de 

água do solo por evaporação, acrescida à perda de água que é transpirada pelas plantas 

(Patrus et al. 2001). 

 

O balanço hídrico nada mais é do que o inventário das entradas e saídas de água de um 

sistema. Várias escalas espaciais podem ser consideradas para se contabilizar o balanço 

hídrico. Na escala macro, o “balanço hídrico” é o próprio “ciclo hidrológico”, cujo 

resultado nos fornecerá a água disponível no sistema (no solo, rios, lagos, vegetação 

úmida e oceanos), ou seja, na biosfera (Sentelhas & Angelocci 2009). 

 

Em uma escala intermediária, representada por uma micro-bacia hidrográfica, o balanço 

hídrico resulta na vazão de água desse sistema. Para períodos em que a precipitação 

pluviométrica é menor do que a perda atmosférica por evaporação d´água, a vazão (Q) 

diminui, ao passo em que nos períodos em que a chuva supera a perda, a vazão (Q) 

aumenta (Sentelhas & Angelocci 2009). 

 



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 
 

99 

Conhecidas as precipitações mensais (P), avaliados os valores mensais de 

evapotranspiração potencial (EP) através de um modelo semi-empírico, e definida a 

capacidade de campo (CAD), que representa o volume máximo de água capilar que o solo 

pode armazenar em função de suas características e do tipo de solo existente pode-se 

calcular o balanço hídrico pelo método proposto por Thornthwaite & Mather (1955). Os 

resultados do balanço são expressos através de outras variáveis intervenientes como a 

precipitação efetiva (PE=P-EP), a evapotranspiração real (ER) e o armazenamento no solo 

(ARM), o excedente e o déficit hídrico (Patrus et al. 2001). 

 

No caso de áreas cársticas devem-se destacar dois aspectos típicos deste sistema: a 

fragilidade do mesmo frente às diversas ações antrópicas, a que está submetido, e a 

questão da sua elevada conectividade, que permite uma rápida transferência e 

percolação da água subterrânea. Esses dois aspectos estão diretamente ligados uma vez 

que, como destacou Cadamuro (2006), “a elevada conectividade no meio cárstico e sua 

alta transmissividade da água subterrânea, implica num carste muito susceptível a 

interferências externas, mesmo a longa distancias”. 

 

Equacionando-se as entradas (+) e as saídas (-) de água de um determinado sistema, tem-

se a variação de armazenamento de água no solo, que é a quantidade de água que fica 

armazenada no solo ou no lençol freático (∆ARM). Essa quantidade é igual a soma de 

todas as entradas de água menos todas as saídas de água do sistema, isto é:   ∆ARM = P + 

O + Ri + DLi + AC – ET – Ro – DLo – DP, considerando-se um determinado volume da 

superfície do solo (Fig. 4.3 de Sentelhas & Angelocci 2009), onde P = precipitação pela 

chuva, O = orvalho, Ri = escorrimento superficial que entra, DLi = escorrimento 

subsuperficial, AC = ascensão capilar, ET = evapotranspiração, Ro = escorrimento 

superficial que sai, DLo = escorrimento subsuperficial e DP =  drenagem profunda (Fig. 

4.3). 
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Figura 4. 3 – Representação esquemática do balanço hídrico, para um determinado volume de solo, 
segundo Sentelhas & Angelocci (2009). 

 

4.5 -  ASPECTOS LOCAIS 

 

Como exposto anteriormente, a área do Projeto engloba basicamente a maior parte das 

bacias dos rios São Miguel e dos Patos, afluentes do rio São Francisco. A bacia do rio São 

Miguel tem uma área de cerca de 490 km2, enquanto a bacia do ribeirão dos Patos tem 

uma área de 485 km2, na área do Projeto e entorno imediato (Fig. 4.4). Nesta figura 

observa-se que a área do Projeto abarca parte de outras pequenas bacias como: bacia do 

córrego dos Arcos (NE da quadrícula A04), bacia do rio Grande (quadrículas P22, P23, P24, 

A16, A20 e A24), córrego do Atalho (quadrículas L01 e A01), ribeirão das Araras (P09 e 

P22, e entre as quadrículas P13/P14 e P17/P18), ribeirão Sujo (quadrículas R02, P13, P17 

e P21), rio Ajudas (quadrícula R01, principalmente). 
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As áreas e perímetros destas bacias na área do Projeto e de seu entorno próximo estão 

especificadas na tabela 4.2. 

 

Tabela 4. 2 - Áreas e perímetros das bacias hidrográficas que ocorrem na área do projeto. 

Bacias Área (km²) Perímetro (km) 

Rio São Miguel 490 103 

Rio São Francisco 166 63 

Rio Ajudas 128 58 

Ribeirão das Araras 75 56 

Ribeirão Sujo 233 66 

Ribeirão dos Patos 484 123 

Córrego do Atalho 123 48 

Córrego dos Arcos 109 50 

Rio Grande 330 121 
 

 

Uma das características do carste é o predomínio da drenagem subterrânea sobre a 

superficial, sendo que, nas partes mais carstificadas quase não se vêm fluxos aquosos 

superficiais. No entanto, não é o que se observa nas bacias do rio São Miguel e do córrego 

dos Patos, onde o fluxo superficial predomina sobre o subterrâneo.  

 

A figura 4.4 mostra o mapa de drenagem superficial dessas bacias onde nota-se que, 

somente na porção sudeste da área, a mais carstificada (quadrículas A15, A16, A19 e 

A20), é onde a drenagem superficial praticamente desaparece para dar lugar ao 

escoamento subterrâneo. Esta característica do carste dessa região se deve, 

provavelmente, ao fato de se tratar de um carste “jovem”, ainda em processo de 

exumação. 



 

 
 

102 

Figura 4. 4 - Mapa das bacias dos afluentes do rio São Francisco, na área do Projeto.
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4.6 -  HIDROLOGIA DA BACIA DO RIO SÃO MIGUEL 

 

O balanço hídrico-climático da Bacia do Rio São Miguel foi feito por Menegasse et al. 

(2002 apud Dias e Velásques 2002), a partir de dados de temperatura e pressão das 

estações pluviométricas de Iguatama, Arcos e Fazenda Olhos D’água. Os resultados 

indicam a existência de dois períodos distintos: um com excedente hídrico, de novembro 

a abril, e outro com deficiência hídrica, de maio a setembro, com reposição no mês de 

outubro (tabelas 4.3 e 4.4). 

 

Tabela 4. 3 - Valores médios de temperatura, precipitação e descarga para a Bacia do Rio São Miguel, entre 
1975 e 1989 (Menegasse et al. 2000). 

Mês 
Temperatura 

(°C) 

Precipitação 

(mm) 

Descarga 

(m³/s) 

Janeiro 22,5 234,7 11,04 

Fevereiro 22,6 151,8 9,14 

Março 22,1 132,8 6,10 

Abril 20,4 81,9 3,44 

Maio  18,3 45,8 2,00 

Junho 16,8 18,6 1,72 

Julho 16,4 22,6 1,05 

Agosto 17,9 20,5 0,81 

Setembro 19,9 59,4 0,85 

Outubro 21,1 107,9 1,09 

Novembro 21,5 173,1 2,27 

Dezembro 21,8 271,0 9,70 

MÉDIA ANUAL 20,1 1319,0 4,10 
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Tabela 4. 4 - Balanço hídrico-climático da Bacia do Rio São Miguel (Menegasse et al. 2002). 

Precipitação 1325 mm/ano 

Evapotranspiração Potencial 937 mm/ano 

Evapotranspiração Real 834 mm/ano 

Deficiência Hídrica 104 mm/ano 

Excedente Hídrico 491 mm/ano 

 

A Bacia do Rio São Miguel, com uma vazão média de 7,6 m3/s, conta com uma 

contribuição subterrânea de 68,5% do escoamento total e 23% da precipitação. A 

contribuição subterrânea (cerca de 0,166 km3/ano) predomina sobre a superficial durante 

todo o ano, sendo mais preponderante nos meses mais secos, entre abril e outubro, 

chegando a 95% em julho e 54% em dezembro (parâmetros hidrológicos na tabela 4.5).  

 

Tabela 4. 5 - Parâmetros hidrológicos da Bacia do Rio São Miguel.  

BACIA DO RIO SÃO MIGUEL Média Mínima Máxima 

Escoamento Total (mm) 465 171 1075 

Vazão Específica (x10-3) (m³/s/km²) 10,1 4,2 23,6 

Excedente Hídrico (mm) 491 165 926 

Precipitação Média (mm) 1325 987 1835 

Escoamento Subterrâneo (% do Total) 68,5 56,8 79,9 

Escoamento Subterrâneo (% da Precipitação) 23,3 13,3 40,6 

 

Dois diferentes aqüíferos foram identificados na área abrangida pela bacia do rio São 

Miguel: um aqüífero cárstico e um aqüífero granular. 

 

Os pontos de recarga deste aqüífero cárstico ocorrem dispersos por toda a área, na forma 

de sumidouros e dolinas, que transportam a água da superfície para o aqüífero. Dolinas 

de formação recente podem ser vistas em vários pontos, às vezes inseridas em dolinas 
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maiores, mostrando que o processo de carstificação está em plena atividade. A maior 

concentração de dolinas e sumidouros está na porção sudeste da área (Dias e Velásques 

2002). 

 

As feições mais importantes de descarga deste aqüífero são as surgências que alimentam 

os cursos d’água.  Algumas descargas ocorrem diretamente no rio São Miguel, nível de 

base do aqüífero da área em questão. A importância das surgências pode ser 

demonstrada pelo fato de que a Cidade de Pains é, em sua maior parte, abastecida por 

uma captação em uma surgência junto à margem esquerda do referido rio (Dias e 

Velásques 2002). 

 

O escoamento subterrâneo é de cerca de 166 milhões de m3/ano (318 mm/ano). Este 

fluxo sofre um súbito aumento entre novembro e dezembro, indicando haver boas 

condições de recarga (Menegasse et al. 2002, apud Dias e Velásques 2002).  

 

Felix & Freitas Jr. (2000, apud Dias e Velásques 2002) fizeram estudos do fluxo 

subterrâneo com aplicação de traçador (rodamina) nas proximidades da Cidade de Pains, 

a oeste do rio São Miguel, onde foram identificadas duas direções de fluxo: N50E e N85E. 

As velocidades de fluxo encontradas foram de 480 m/dia para a primeira direção e 221 

m/dia para a segunda.  

 

Os resultados do estudo de Freitas (2009) evidenciaram uma conexão entre o sumidouro 

onde foi injetado a rodamina e todas as surgências monitoradas, e a contribuição 

volumétrica para cada uma delas, evidenciando a fragilidade da área do ponto de vista 

hidrológico frente às pressões antrópicas. Este estudo caracterizou, ainda, que as três 

direções de condutos da água subterrânea estão associadas aos fraturamentos medidos. 

Foi elaborado um mapa potenciométrico da área, através das cotas dos níveis estáticos 

dos poços cadastrados, obtidas dos relatórios das empresas perfuradoras, mostrado na 
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figura 4.5, onde se observa que o fluxo subterrâneo se direciona para o Rio São Miguel, 

nível de base local (Dias e Velásques 2002).  

 

 
Figura 4. 5 - Mapa potenciométrico da bacia do rio São Miguel (Dias e Velásques 2002) em relação à área do 
Projeto. 

 

Segundo Dias e Velásques (2002) o fluxo subterrâneo que é de cerca de 166 milhões de 

m3/ano (Menegasse et al. 2002), sofre um súbito aumento entre novembro e dezembro, 

indicando boas condições de recarga. Segundo eles, o estudo das feições 

morfoestruturais indica que houve uma mudança nas principais direções do fluxo 

subterrâneo, que passaram de NNW e ENE num passado geológico recente, para N50-

60W, E-W, N30-40W e N50-60E, no presente. Tal mudança, indicada pelas diferenças 

direcionais entre os dutos de dissolução e os alinhamentos e alongamentos de pequenas 

dolinas, ocorreu, provavelmente, pela ação do neotectonismo que atuou na área.  

 

Cadamuro (2006) destacou as principais ações antrópicas que esta área da bacia está 

sujeita: extração de rocha calcaria, industria cimenteira e de cal, ocupação urbana, 
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ocupação rural, explotação de água subterrânea para uso industrial e urbano, ampliação 

da área de pastagem e de agricultura e aumento das áreas de deposição de dejetos. 

 

 

4.7 -  PRINCIPAIS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS DA REGIÃO 

 

Menegasse et al. (2002) quantificaram as disponibilidades hídricas da bacia rio São 

Miguel, baseado em dados fluviométricos, e verificaram que existe ótima correlação 

estatística entre o escoamento total medido na estação e o excedente hídrico estimado 

por Thornthwaite-Mather, (r2=0,72;P=0,00004), permitindo aplicá-lo na bacia ribeirão dos 

Patos (sem dados fluviométricos), adotando-se os índices subterrâneo e superficial 

anteriormente obtidos, justificado pela similaridade, morfológica e geológica das bacias. 

Estimou-se uma contribuição de água subterrânea de 355Mim3/ano, (68,5% do 

escoamento; 25% da precipitação), da qual apenas 1% é aproveitado, no abastecimento 

expansão de setores econômicos relevantes, como a agropecuária a indústria e o turismo.  

 

Os cursos do ribeirão dos Patos e do rio São Miguel nascem nas cotas 860 e 875 metros, 

desaguando nas cotas 632 e 630, respectivamente. As maiores altitudes da área 

encontram-se no extremo sudoeste, na serra da Pimenta, à 1.200 metros, cujo relevo foi 

esculpido sobre rochas quartzíticas. O clima tropical local é responsável pela sazonalidade 

da dinâmica hídrica regional, modificando significativamente as paisagens e seus atrativos 

turísticos entre as estações úmida e seca. Na estação úmida, os grandes volumes hídricos 

permitem o surgimento de belos cenários em dolinas, ressurgências, sumidouros, 

ativação de vales secos (Menegasse et al. 2002). 

 

O balanço hídrico climático por calculado pelo método de Thornthwaite-Mather, para a 

área total das bacias hidrográficas, mostra dois períodos distintos. Um deles com 
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excedente hídrico, de novembro a abril e o outro com deficiência hídrica, de maio a 

setembro, com a reposição no mês de outubro. Estes períodos coincidem, 

respectivamente, com os meses úmidos, de outubro a março (81% da precipitação anual), 

e com os meses secos, de abril a setembro. As disponibilidades hídricas subterrâneas e 

superficiais foram determinadas individualmente para cada uma das bacias hidrográficas.  

Na bacia do rio São Miguel, a existência da estação fluviométrica de Calciolândia (277km2) 

permitiu um maior grau de confiabilidade nesta determinação, servindo de base para os 

cálculos na bacia do rio dos Patos (Menegasse et al. 2002). 

 

 
Figura 4. 6 - Estimativa média mensal dos escoamentos subterrâneo e superficial na bacia do rio São 
Miguel- estação fluviométrica de Calciolândia (1975-1989) (Menegasse et al. 2002). 

 

As descargas médias anuais são: totais = 465mm, subterrâneas =  318mm e superficiais = 

146mm, calculadas a partir dos dados da estação de Calciolândia. Da vazão média anual 

da bacia do rio São Miguel, 7,6m3/s (242Mim3/ano), resulta uma contribuição 

subterrânea de 68,5% do escoamento total e 24% da precipitação, isto é, 166 milhões de 

m3/ano. Há um predomínio da contribuição subterrânea em relação à superficial em 

todos os meses do ano, sendo mais significativo nos meses secos, de abril a outubro (Fig. 

4.6), alcançando em média 95% no mês de julho e 54% em dezembro.  
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Ainda nesta figura, verifica-se um súbito acréscimo do escoamento subterrâneo entre os 

meses de novembro e dezembro. Estes fatores indicam haver boas condições de recarga 

(fraturas e feições de absorção cárstica) e capacidade de renovação das águas 

subterrâneas, além de um bom grau de interconexão entre o sistema aquífero e o 

superficial. Na tabela 4.6 encontram-se os resultados do balanço hídrico climático 

(Menegasse et al. 2002). 

 

Tabela 4. 6 - Balanço hídrico climático pelo método de Thorthwaite-Mater, em mm/ano (1975-
1989)(Menegasse et al. 2002). 

Bacia Precipitação 
Evapotranspiração 

Potencial 

Evapotranspiração 

Real 

Deficiência 

hídrica 

Excedente 

hídrico 

Rio São 

Miguel 
1325 937 834 104 491 

Rib. dos 

Patos 
1383 937 835 102 529 

 

 

Figura 4. 7 - Comparação entre as descargas de Calciolandia e o excedente hídrico estimado por 
Thorthwaite-Mater para a bacia do rio São Miguel (Menegasse et al. 2002). 
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Os valores estimados dos excedentes hídricos anuais comparados ao escoamento medido 

na estação de Calciolândia, mostram a grande proximidade entre eles (Fig. 4.7), com uma 

diferença de apenas 5,7%. Quando são correlacionados estatisticamente, obtém-se um 

elevado coeficiente de determinação (R2=0,74 e P=0,00004) entre eles (Fig. 4.8). Na figura 

4.9 constata-se a ausência de qualquer tendência gerada da equação de regressão 

(Menegasse et al. 2002). 

 

 
Figura 4. 8 - Correlação linear entre os escoamentos medido e estimado na bacia do rio São Miguel 
(Menegasse et al. 2002). 

 

Verifica-se que o valor do escoamento total, estimado pela equação de regressão na 

bacia do rio São Miguel (média de 15 anos), coincide com o valor medido na estação (465 

mm), apresentando um valor muito baixo da média de erro entre o valor medido e o 

estimado pela equação (-0,0019). Isto confirma o ótimo grau de precisão do método de 

Thorthwaite-Mather, para uma longa série de anos, para obtenção do escoamento total 

(Menegasse et al. 2002). 
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Figura 4. 9 - Análise dos resíduos a partir da equação para predição do escoamento total (Menegasse et al. 
2002). 

 

Na bacia do ribeirão dos Patos os escoamentos total, subterrâneo e superficial foram 

estimados de modo indireto devido à ausência de uma estação fluviométrica na mesma. 

Assim, tal estimativa pôde ser realizada segundo três métodos, baseados na semelhança 

física e geológica das duas bacias (Menegasse et al. 2002): 

 

I. diretamente, pela estimativa do excedente hídrico na bacia do ribeirão dos Patos, 

 

 e adotando-se os mesmos coeficientes do escoamentos subterrâneo e superficial 

da bacia do rio São Miguel; 

II. aplicando-se a equação de regressão para cálculo do escoamento total na bacia 

do rio São Miguel e admitindo-se os mesmos coeficientes dos escoamentos 

subterrâneo e superficial supracitados; 

III. adotando-se os mesmos valores da vazão específica da bacia do rio São Miguel. 
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Tabela 4. 7 - Síntese dos escoamentos total e subterrâneo anuais (Menegasse et al. 2002). 

Bacia 
Vazão média (m³/s) Escoamento (mm) Volume (Mim³) 

Total Subterrânea Total Subterrâneo Total Subterrâneo 

São Miguel 7,6 5,2 465 319 242 166 

Rib. 

Patos 

Método I 8,9 6,1 529 362 280 192 

Método II 8,7 6,0 506 347 268 189 

Método III 7,8 5,3 465 318 245 167 
 

 

 

Figura 4. 10 - Balanço hídrico geral da área de estudos (Menegasse et al. 2002). 

 

Entre as três alternativas acima mencionadas (Tabela 4.7) as duas primeiras 

apresentaram valores muito próximos entre si e um pouco mais elevados do que pelo 

método III, mostrando maior coerência com as condições desta bacia. Estas são: maior 

precipitação (3% a mais na precipitação média anual provocou um acréscimo de 7% no 

excedente hídrico) e maior extensão em área (10 km2). De uma forma geral, entretanto, 

os parâmetros do balanço hídrico não diferem muito de uma bacia para outra em termos 

quantitativos, devido à similaridade entre ambas. A figura 4.10 ilustra a relação entre os 
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componentes principais do balanço hidrológico na área total, admitindo-se os dados do 

método II para a bacia do ribeirão dos Patos (Menegasse et al. 2002). 

 

A contribuição de água subterrânea na área é de 355 milhões de m3/ano. Apesar da sua 

grande utilização na área para o consumo humano, mineração e indústria do calcário (a 

agricultura predominante é a não irrigada), o consumo deste recurso na área é ínfimo, 

não ultrapassando 1% desta reserva (100 poços com vazão média de 8,0 m3/h e 12h/dia 

de bombeamento). Portanto, há um aproveitamento de apenas 3,5 milhões de m3/ano 

(Menegasse et al. 2002). 

 

 

4.8 -  TRABALHOS REALIZADOS 

 

A paisagem cárstica apresenta, sem dúvida alguma, características especiais do ponto de 

vista geomorfológico e hidrogeológico. Podem-se destacar, nesta paisagem, a presença 

de regiões sem correntes de águas superficiais, a ocorrência de dolinas cuja drenagem é 

subterrânea, a existência de cavidades no subsolo por onde circulam complexas correntes 

de água subterrâneas e a intensa rapidez da infiltração das águas meteóricas. Além disso, 

são comuns as anomalias na direção do fluxo de água, com relação ao gradiente 

hidráulico regional, e a grande diferença entre os valores de permeabilidade, do 

coeficiente de armazenamento e da transmissividade, em um mesmo aquífero cárstico. 

(Lladó 1970, Silva 2005 apud Freitas 2009). 

 

Devido à especificidade dos trabalhos de hidrologia e hidrogeologia, que fogem aos 

objetivos do Projeto, os trabalhos por ora realizados constaram, simplesmente, no 

cadastramento dos elementos cársticos afins, tais como: dolinas, sumidouros e 
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surgências. Muitas dessas feições, principalmente as surgências e sumidouros, estão 

diretamente associadas às cavidades da região. 

 

Desta maneira, foram cadastradas 250 dolinas, 293 cavidades com sumidouros e 52 

cavidades com surgências. 

 

4.8.1 -  Dolinas 

O mapa com as 250 dolinas cadastradas encontra-se representado na Figura 4.11, 

juntamente com 307 dolinas do cadastro fornecido pelo Ibama. Observa-se que a maioria 

delas encontra-se situada na bacia do rio São Miguel, seguindo-se pela bacia do ribeirão 

dos Patos e depois pela bacia do córrego do Atalho. As dolinas cadastradas pelo Projeto 

encontram-se plotadas na cor vermelha, enquanto as do cadastro do Ibama estão 

plotadas em preto. 

 

A observação feita por Dias & Velásques (2002) sobre a maior concentração de dolinas se 

situar na porção sudeste da área atualmente não procede quando se observa o mapa da 

figura 4.11. Verifica-se que esta concentração, sugerida por eles, reflete apenas aquelas 

do cadastro do Ibama. No geral a distribuição é aleatória. Logicamente observa-se uma 

maior concentração nas áreas de recarga, entre os vales das drenagens. 
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Figura 4. 11 - Mapa das dolinas total. As dolinas cadastradas pelo Projeto estão plotadas em vermelho e as do cadastro do Ibama, em preto.
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Nas quadrículas A15 e A19 e entorno, onde o sistema de drenagens é 

predominantemente criptorréico (subterrâneo), observam-se alinhamentos de dolinas 

nas direções NW-SE e ENE-WSE. Na quadrícula A11 é nítido também uma alinhamento na 

direção NNW-SSE. Outras tendências de alinhamentos na direção NW-SE podem ser 

observadas nas quadrículas A01, A05 e A06. 

 

As dolinas podem ser inundadas nas épocas das cheias. Dependendo da intensidade de 

queda pluviométrica este nível de inundação pode atingir até cerca de 10 metros acima 

do nível normal. Nesses locais, à medida que as águas abaixam, a matéria orgânica em 

decomposição produz um cheiro fétido desagradável e a proliferação de mosquitos é 

intensa (Fig. 4.12a). A figura 4.12b mostra um exemplo de alinhamento de dolinas na 

direção NW, que ocorre no ponto Y034, quadrícula A16.  

 

 

  
(a) (b) 

Figura 4. 12 - a) Dolina parcialmente inundada mostrando onde o nível de água atingiu a cota máxima após 
a inundação de janeiro de 2012, ponto R238/A22, com vista para NNW; b) Alinhamento de dolinas no ponto 
Y034/A16, vista para NW. 
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4.8.2 -  Sumidouros e Surgências 

 

De maneira semelhante às ocorrências das dolinas, as cavidades com sumidouros e 

surgências encontram-se na maioria situadas na bacia do rio São Miguel, seguido pela 

bacia do ribeirão dos Patos (Fig. 4.13).  Os sumidouros e surgências mais notáveis da 

região se situam nas nascentes  e no curso do rio São Miguel (quadrículas A19 e A20), nos 

cursos do ribeirão dos Patos (quadrículas P16 e P20) e córrego dos Cavalos (quadrículas 

P06 e P11).  
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Figura 4. 13 - Mapa das cavidades com sumidouros (em vermelho) e com surgências (em azul).
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Nas nascentes do rio São Miguel (quadrículas A19 e A20) destaca-se a sequência de 

sumidouros e surgências com início no sumidouro da gruta da Lagoa do Retiro (ponto A153) 

e termina na surgência do José Serafim (Fazenda Timburé, ponto S051). Neste percurso a 

drenagem subterrânea, de direção WNW-ESSE, passa pela gruta do Abismo Narigudo (ponto 

W248), Loca Feia (ponto T039), gruta do Mastodonte ou do Angá (ponto T040), Loca da 

Bomba (ponto T041) e Gruta do Obede (ponto Q128). No curso do rio São Miguel destaca-se 

o sumidouro e a surgência da Gruta Jardins do Éden (ponto Q138), onde o rio são Miguel 

tem um significativo percurso subterrâneo. 

 

No curso do ribeirão dos Patos (quadrículas P16 e P20) destacam-se as surgências e 

sumidouros das grutas Santuário (ponto Q129) e Zé Brega (ponto S064). Mais para jusante 

tem-se o sumidouro e a surgência deste ribeirão, nas proximidades da Gruta do Sumidouro 

(ponto N064), interseção com a estrada de Vila Costina para Pimenta. 

 

 

  
(a) (b) 

Figura 4. 14 - Córrego dos Cavalos: (a) Surgência da Gruta Loca Grande (ponto T254) e (b) sumidouro do ponto 
S040. 

 

No curso do córrego dos Cavalos (quadrículas P06 e P11) destaca-se uma sequência de 

sumidouros e surgências iniciando com a surgência (ponto T254, Fig. 4.14a) da Gruta Loca 

Grande (ponto T255), passando pelo sumidouro da Gruta dos Milagres (ponto S039), 

surgência e sumidouro do ponto S040 (Fig. 4.14b) e sumidouro da Gruta do Pote (ponto 

S052). 



CAPÍTULO 05
MEIO BIÓTICO
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5.1 -   METODOLOGIA 

Para melhor visualizar os aspectos florísticos e faunísticos da região e apresenta-los de 

forma prática e didática, a articulação do PROAPE (Projeto Arcos Pains de espeleologia) 

foi dividida em três grandes domínios biológicos: Domínio Biológico do São Francisco, 

Domínio Biológico Central e Domínio Biológico Rio São Miguel (Fig.5.1). 

 

Esta divisão foi baseada no levantamento e cruzamento de informações sobre temas 

bióticos e abióticos. Para o levantamento biótico foram abordados os seguintes aspectos: 

Mamíferos, Aves, Répteis, Anfíbios, Peixes, Invertebrados e Flora. Para os aspectos 

abióticos foram abordados os Fatores Indicadores, Unidades de Conservação e Uso e 

Ocupação do Solo. 

 

 
Figura 5. 1 - Vista dos Domínios Biológicos adotados para a área do PROAPE. 
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Para cada área foram analisados os estados de conservação, as lacunas de informação e o 

grau de conservação dos grupos biológicos considerados, sendo abordados os seguintes 

elementos diagnósticos: áreas consideradas prioritárias para conservação em Minas 

Gerais; áreas com forte pressão antrópica, áreas com maior quantidade de vegetação 

nativa remanescente, áreas sensíveis á espeleologia levantadas em campo, definindo 

assim regiões sensíveis e prioritárias a conservação. 

 

Para o grupo de Fatores Abióticos buscou-se identificar, em escala local, os ambientes 

espeleológicos raros, propícios a ocorrência de espécimes endêmicas e/ou troglóbias, 

ambientes geográficos relevantes para a conservação de ecossistemas aquáticos e 

terrestres bem como ambientes geográficos com elevada altitude, como a serra de 

Pimenta.  

 

Para cada grupo biológico foram elaboradas planilhas de identificação contendo dados 

sobre a fauna e flora e respectivos graus de ameaça de acordo com a literatura 

disponível. Para o levantamento biológico foram compilados dados considerados 

relevantes dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) das minerações de calcário da região. 

Os Estudos de impacto Ambiental das mesmas foram obtidos através da FEAM e IBAMA 

de Minas Gerais.  

 

A grande concentração destes estudos ocorre no Domínio do Rio São Miguel (Fig. 5.2), 

área com forte pressão antrópica, e fortemente afetada por minerações e derrubada da 

vegetação nativa em prol da agropecuária. Sendo os outros domínios pouco 

representados pelos os estudos.  

 

Vale ressaltar que o número insatisfatório de estudos (EIA) recebidos e a má distribuição 

dos mesmos na área do projeto deixaram várias lacunas quanto a ocorrência de espécies 

em algumas regiões periféricas do projeto.  
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Figura 5. 2 - Vista da má distribuição dos estudos analisados sobre a área do projeto. 

 

Outro ponto importante é a deficiência e má qualidade dos dados obtidos nos Estudos e 

Relatórios de Impacto Ambiental (EIA - RIMA) apresentados, principalmente para os 

grupos faunísticos: Répteis, Anfíbios, Peixes e Invertebrados. Grande parte destes sequer 

apresenta estudos sobre estes grupos biológicos. Esse fato pode ser reflexo do número 

insatisfatório de profissionais destas áreas. Estudos destes grupos são raros, 

fragmentados e/ou pontuais, impedindo um conhecimento mais apurado da 

biodiversidade. A deficiência de dados gera dificuldades tais como: identificar áreas 

prioritárias para conservação, definir listas espécies ameaçadas de extinção, endêmicas, 

raras e a riqueza de espécies nas diferentes regiões da área em estudo.  

 

Buscando diminuir as lacunas encontradas foram consultadas referências de caráter 

cientifico. Para a biospeleologia de artrópodes foram tomados como referência Zampaulo 
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(2010) e para os demais grupos carentes de dados, foi consultado o Atlas Para a 

Conservação da Biodiversidade em Minas Gerais (Drummont et al. 2005).  

 

Com intuito de melhor visualizar e apresentar os dados relacionados ao meio biótico da 

região do PROAPE, os três grandes domínios biológicos supracitados foram novamente 

divididos em subdomínios (Fig. 5.3).  

 

Domínio Biológico do São Francisco foi dividido em três subdomínios, o Subdomínio São 

Francisco o Subdomínio Serra de Pimenta e o Subdomínio Córrego do Cavalo. 

 

 

Figura 5. 3 - Vista dos subdomínios biológicos adotados para a área do PROAPE. 

 

O Domínio Biológico Central foi dividido em dois subdomínios, o Subdomínio Centro-

Norte, Subdomínio Zé Brega.  
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O Domínio Biológico São Miguel foi dividido em dois subdomínios, o Subdomínio de Pains 

e o Subdomínio da Lagoa do Retiro.  

 

 

5.2 -  FLORA 

O Brasil apresenta uma geografia com grande diversidade, que associada a elementos de 

paisagem como clima, relevo, vegetação, hidrologia, fauna e solo permitem a existência 

dos chamados domínios geoecológicos. A formação de uma paisagem natural é 

determinada principalmente pelo clima e relevo, que são capazes de interferir nos demais 

elementos. A cobertura vegetal que marca o aspecto visual de uma paisagem é o 

elemento natural com maior dependência dos demais, sofrendo alterações ao longo dos 

anos (Ab’Sáber 1977).  

 

A presença de rochas carbonáticas, independentemente do domínio morfoclimático, 

delimita um tipo particular de relevo, o carste, que difere das paisagens dominantes, 

devido a sua geomorfologia e hidrologia específica. A paisagem cárstica é também 

caracterizada pela cobertura vegetal, presente na forma de um mosaico fitofisionômico, 

com áreas abertas e florestadas (Mello 2008). 

 

No entorno e sobre estas rochas carbonáticas cresce uma vegetação na forma de 

disjunções florestais, onde se encontra o biótipo da Floresta Estacional Decidual ou mata 

mesófila (mata seca), cuja característica marcante é a perda sazonal, parcial ou total, das 

folhas. Este tipo de vegetação apresenta grandes áreas descontínuas, do sul ao norte do 

país, onde o caráter decíduo da vegetação é acentuado pela disponibilidade hídrica do 

substrato.  

 

No Brasil, as matas secas acham-se distribuídas pela área central dos cerrados, nos 

estados de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Bahia. Encontram-se sob 
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o mesmo clima em forma de manchas, devendo, haver alguma condição edáfica que 

separa as duas formações (Rizzini 1979).  

 

Áreas de vegetação sujeitas à secas sazonais (Fig. 5.4) são consideradas áreas portadoras 

de expressiva taxa de diversidade biológica (Gentry 1995) e elevada diversidade de 

formas de vida (Medina 1995). No entanto, são poucos os estudos sobre a flora deste tipo 

vegetacional em Minas Gerais, podendo citar principalmente os realizados por Warming 

(1973), Azevedo (1966), Brandão & Magalhães (1991), Mendonça et a. (2000), Pedersoli & 

Martins (1972), Pedralli (1997), Ratter et al., (1978) e Melo (2008).  

 

 
Figura 5. 4 - Mapa de distribuição das regiões de mata seca pelos biomas brasileiros (Modificado de IBGE-
1992). 
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O Estado de Minas Gerais abrange uma grande variedade de formações vegetais (Fig. 

5.5), devido principalmente a sua vasta extensão territorial e, conseqüentemente, as 

diversas condições topográficas, geológicas e climáticas (Mello-Barreto 1942). Entre estas 

formações, estão presentes o cerrado e a caatinga com suas várias fitofisionomias (Sano 

& Almeida 1998).  

 

 
Figura 5. 5 - Mapa apresentando os biomas brasileiros ocorrentes na área do PROAPE. 

 

Apenas 3% do território mineiro apresentam rochas carbonáticas: calcário e dolomitos, 

que propiciam a formação do relevo cárstico, com drenagens predominantemente 

subterrâneas e apresenta evolução e dinâmica complexa formando paisagens típicas 

como dolinas, cavernas, maciços residuais, lapiás entre outros (Karmann 1994).  

 

A região centro-oeste de Minas Gerais apresenta uma área extensa ocupada por rochas 

carbonáticas onde se insere a Província Cárstica do Alto São Francisco, também conhecida 
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como “Mata de Pains”, que se estende pelos municípios de Arcos, Pains, Doresópolis e 

partes dos municípios de Iguatama, Bambuí, Piumhi, Córrego Fundo e Formiga (Rolff 

1971, Barbosa 1961). E é nesta região que foi desenvolvido o Projeto Arcos-Pains de 

Espeleologia - PROAPE, com a finalidade de conhecer um pouco mais o sistema cárstico 

mineiro. 

 

Na região do PROAPE, encontram-se as fitofisionomias do cerrado e também áreas com 

formação de florestas estacionais deciduais - FEDs, também conhecida como “Mata Seca” 

ou “Mata de Pains” (Fig. 5.6a), caracterizada por apresentar o estrato 

predominantemente caducifólio com mais de 50% dos indivíduos despidos de folhagem 

na estação desfavorável (Fig. 5.6b), seguindo um padrão estacional bem definido.  

 

As formações florestais, na região do projeto Arcos - Pains de Espeleologia, basicamente 

estão restritas as áreas de maciços rochosos e por uma pequena porção ao seu entorno, 

assim como ao longo dos cursos d'água, caracterizando uma pequena faixa de mata ciliar. 

Observa-se que grande parte do entorno destes maciços e das matas ciliares foram 

totalmente modificados, em especial, pelas atividades agropecuárias, como criação de 

gado, formação de pastagens, cultivo de capim, cana e milho. 

 

  
(a) (b) 

Figura 5. 6 – (a) Vista de Maciço Calcário com vegetação associada; (b) Manchas de mata seca com 
caducifólia. 
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Para o estudo florístico da região que engloba os municípios do PROAPE foram 

compilados dados de Estudos Ambientais tais como: EIA-RIMA, PCA, RCA, entre outros 

(Apêndice 5.1). O levantamento contou com a compilação de 53 (cinquenta e três) 

estudos ambientais realizados na área, entre os anos de 1946 a 2005, de diversas 

poligonais do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral - DNPM. No total, foram 

catalogadas 690 (seiscentos e noventa) espécies de plantas, pertencentes a 400 

(quatrocentos) gêneros de 102 (cento e duas) famílias botânicas (Apêndice 5.2). 

Resultado expressivo, mas que requer estudos botânicos mais representativos com 

coletas e deposição do material coletado em herbários para a certificação dos dados.  

 

Os levantamentos observados nos estudos de impacto ambiental, em alguns casos, foram 

realizados de forma incorreta, não mencionando o depósito de material botânico 

herborizado em herbários da região, apenas em alguns trabalhos houve a deposição de 

parte do material fértil herborizado, em herbários como o da Universidade Federal de 

Viçosa (Herbário VIC), da Universidade Federal de Minas Gerais (Herbário BHCB), da 

Universidade Federal de Lavras (Herbário ESAL), da Universidade Federal de Ouro Preto 

(Herbário OUPR) e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Herbário RB). 

 

Alguns trabalhos científicos, específicos para a área, foram elaborados por Melo & 

Lombardi (2004), Melo et. al., (2005), Melo & Carvalho (2007) e Melo (2008). Em seu 

estudo sobre a flora vascular relacionada aos afloramentos de rocha carbonática no 

interior do Brasil, Melo (2008), registrou a ocorrência de 400 espécies vegetais 

distribuídas em 270 gêneros pertencentes a 78 famílias associadas aos afloramentos 

calcários presentes nos municípios de Arcos, Doresópolis, Iguatama e Pains (Tab. 5.1).  

 

Em geral, é grande a necessidade de estudos botânicos representativos para a área, em 

virtude da alta possibilidade de ocorrência de espécies endêmicas associadas aos 

afloramentos de calcário. Regiões cársticas são consideradas áreas de pico de 
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biodiversidade e endemismo botânico, no entanto, a expansão das atividades minerárias 

e agropecuárias na região poderão ocasionar impactos significativos sobre a flora local, 

colocando diversas espécies em estado de ameaça. 

 

Tabela 5. 1 - Riqueza de espécies, famílias e gêneros de plantas vasculares coletadas em afloramentos de 
rocha carbonática na região de Arcos, Doresópolis, Iguatama e Pains. Adaptado de Melo (2008). 

Localidade Espécies Famílias Gêneros 

Arcos - Iguatama 417 79 270 

Pains 347 73 228 

Doresópolis 94 36 66 

 

De acordo com o Atlas de Biodiversidade de Minas Gerais (Fundação Biodiversitas 2005), 

existem três áreas prioritárias para a conservação no município de Pains (Tab. 5.2). Estas 

áreas teriam como função, minimizar os impactos provenientes da expansão 

agropecuária e da mineração, sobre a fauna e flora local (Fig. 5.7). 

 

Tabela 5. 2 - Áreas prioritárias para a conservação registradas para o município de Pains/MG, apresentando 
a categoria e ação recomendada. Adaptado de Biodiversitas (2005). 

Nome Categoria Ação Recomendada 

Alto São Francisco Muito Alta Investigação Científica 

Caverna do Peixe Alta Criação de UC* 

Carste Pains / Arcos Extrema Criação de UC 

                                                                                       *UC = Unidade de conservação 

 

Ainda segundo a Fundação Biodiversitas (2005), a ação recomendada para as áreas 

Caverna do Peixe e Carste Arcos / Pains é a criação de unidade de conservação, em 

função da singularidade da formação vegetal existente na região e também devido às 

fortes pressões antrópicas causadas principalmente pela pecuária e mineração.  
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Figura 5. 7 - Localização das três áreas prioritárias para a conservação segundo a Fundação Biodiversitas 
(2005), na região do PROAPE. 

 

 

5.3 -  CARACTERIZAÇÃO DA FLORA REGIONAL 

5.3.1 - O Bioma Cerrado 

 

O Bioma Cerrado cobre aproximadamente 22% do território nacional, caracterizando-se 

como um dos maiores biomas brasileiros. O Cerrado ocupa grande área do Brasil Central, 

exercendo fronteiras com diversos outros biomas como a Amazônia, Caatinga, Pantanal e 

Mata Atlântica. Existem ainda grandes extensões de vegetação de Cerrado em outros 

domínios de vegetação, como as áreas de Cerrado no estado de Roraima, Amapá, 

Amazonas, Rondônia, Pará, Bahia e no sul do estado de São Paulo e Paraná (Fig. 5.8). A 
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fauna e flora do Cerrado apresenta grande diversidade, e a sua vegetação nativa, em 

graus variados de conservação, ainda cobre 60,42% do bioma no Brasil. 

 

 
Figura 5. 8 - Abrangência geográfica das áreas contínuas e isoladas do Cerrado no Brasil, antes do processo 
de ocupação antrópica. 

 

O bioma Cerrado abriga mais de 11.000 espécies vegetais, das quais 4.400 são endêmicas, 

além de uma grande variedade de vertebrados terrestres e aquáticos e elevado número 

de invertebrados. Os ambientes do Cerrado variam significativamente no sentido 

horizontal, sendo que áreas campestres, florestais e brejosas podem existir em uma 
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mesma região. Essa enorme biodiversidade qualifica o Cerrado como a savana mais rica 

do mundo.  

 

A vegetação encontrado no Cerrado apresenta características típicas com troncos 

tortuosos, baixo porte, ramos retorcidos, cascas espessas e folhas grossas decorrentes de 

uma série de fatores edáficos, como o desequilíbrio no teor de micronutrientes, 

ressaltando o teor de alumínio e ferro.  

 

O Cerrado apresenta-se como uma vasta associação fitofisionômica, o que explicaria o 

grande número de espécies viventes encontradas no bioma. Entretanto, a pressão 

crescente para o desmatamento de novas áreas para expansão agropecuária, a extração 

predatória para produção de carvão, a exploração mineral está provocando uma exaustão 

progressiva dos recursos naturais da região. Estes fatores vem transformando este bioma 

em pequenas manchas consideradas hot spot de biodiversidade, a qual desperta especial 

atenção para a conservação dos seus recursos naturais ali existentes, uma vez que, as 

peculiaridades do Cerrado tornam muitas áreas do seu domínio como espaços únicos e 

insubstituíveis, o que remete a necessidade de grande esforço para ampliar o nosso 

conhecimento sobre a riqueza biológica que esse bioma abriga, e assim superar as lacunas 

nas estratégias de conservação.  

 

 

5.3.2 - Formações Fitofissinômicas do Cerrado 

 

Segundo Ribeiro & Walter (1998), são descritas três formações para o cerrado, divididas 

em 11 tipos fitofisionômicos gerais, enquadrados em formações florestais (Mata Ciliar, 

Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), formações típicas (Cerrado sentido restrito, 

Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda) e campestres (Campo Sujo, Campo Ruspestre e 

Campo Limpo). 
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Formações Florestais do Cerrado 

 

As formações florestais do Cerrado englobam os tipos de vegetação com predominância 

de espécies arbóreas e formação de dossel (Ribeiro & Walter 1998). São elas: 

 

a) Mata Ciliar – vegetação florestal que acompanha os rios de médio e grande porte 

da região do Cerrado, em que a vegetação arbórea não forma galerias, com 

vegetação estreita em ambas as margens, dificilmente ultrapassando os cem 

metros de largura em cada margem. Geralmente, esse tipo de formação ocorre 

sobre terrenos acidentados, podendo haver transição nem sempre evidente para 

outras fisionomias florestais como a Mata Seca e o Cerradão. 

 

As espécies típicas são predominantemente caducifólias, com algumas sempre-

verdes, conferindo à Mata Ciliar um aspecto semidecíduo. Como espécies arbóreas 

freqüentes podem ser citadas: Anadenanthera spp. (angicos), Apeiba tiboubou 

(pau-de-jangada, pente-de-macaco), Aspidosperma spp. (perobas), Celtis iguanaea 

(grão-de-galo), Enterolobium contortisiliquum (tamboril), Inga spp. (ingás), 

Myracrodruon urundeuva (aroeira), Sterculia striata (chichá) e Tabebuia spp. 

(ipês).  

 

b) Mata de Galeria – formação florestal que acompanha os rios de pequeno porte e 

córregos dos planaltos do Brasil Central, formando corredores fechados (galerias) 

sobre o curso d’água. Localizam-se nos fundos de vales ou nas cabeceiras de 

drenagem onde os cursos d’água ainda não escavaram um canal definitivo. Sua 

fisionomia é perenifólia, não apresentando caducifólia durante a estação seca.  
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As espécies vegetais freqüentes nesta área podem ser citadas: Apocynaceae 

(Aspidosperma spp.), Lauraceae (Nectandra spp., Ocotea spp.), Leguminosae 

(Apuleia leiocarpa, Copaifera langsdorffii, Hymenaea courbaril, Ormosia spp., 

Tachigali spp.), Myrtaceae (Myrcia fenzliana, Myrcia spp.), Rubiaceae (Alibertia 

spp., Amaioua spp., Ixora spp., Guettarda viburnoides), Bauhinia rufa (pata-de-

vaca), Callisthene major (tapicuru), Cardiopetalum calophyllum, Cariniana rubra 

(jequitibá), Cheiloclinium cognatum, Guarea guidonia (marineiro), Guarea 

kunthiana (marinheiro), Guatteria sellowiana, Piptocarpha macropoda (coração-

de-negro), Vochysia pyramidalis, Vochysia tucanorum (pau-de-tucano) e Xylopia 

sericea (pindaíba- vermelha).  

 

c) Mata Seca – são as formações florestais caracterizadas por diversos níveis de 

caducifólia durante a estação seca, dependendo principalmente, da profundidade 

do solo. A Mata Seca não possui associação com cursos de água, ocorrendo nos 

interflúvios em solos geralmente mais ricos em nutrientes. Neste tipo de formação 

florestal, a queda de folhas contribui para o aumento da matéria orgânica no solo 

enquanto o dossel fechado na época chuvosa desfavorece a presença de muitas 

plantas arbustivas, enquanto a diminuição da cobertura na época seca não 

possibilita a presença de muitas espécies epífitas. 

 

Entre as espécies arbóreas características desta área encontram-se: Amburana 

cearensis (imburana), Anadenanthera colubrina (angico), Cariniana estrellensis 

(bingueiro, jequitibá), Cassia ferruginea (canafístula-preta), Cedrela fissilis (cedro), 

Centrolobium tomentosum (araribá), Chloroleucon tenuiflorum (jurema), 

Dilodendron bipinnatum (maria-pobre), Guazuma ulmifolia (mutamba), Jacaranda 

caroba (caroba), Myracrodruon urundeuva (aroeira), Platycyamus regnellii (pau-

pereira), Tabebuia spp. (ipês), Terminalia spp. (capitão), Trichilia elegans, 

Zanthoxylum rhoifolium (maminha-de-porca) e Cavanillesia umbellata (barriguda).  
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d) Cerradão – é uma formação florestal com aspectos xeromórficos, caracterizado 

pela presença de espécies que ocorrem no Cerrado sentido restrito e também por 

espécies de mata. Apresenta dossel predominantemente contínuo e cobertura 

arbórea que pode oscilar em torno dos 70%, propiciando condições de 

luminosidade que favorecem a formação de estratos arbustivo e herbáceo 

diferenciados, com espécies de epífitas reduzidas. 

 

As espécies arbóreas mais freqüentes no Cerradão são: Callisthene fasciculata 

(jacaré), Caryocar brasiliense (pequi), Copaifera langsdorffii (pau-d’óleo), 

Emmotum nitens (sobre), Hirtella glandulosa (oiti), Lafoensia pacari (mangaba-

brava, pacari), Magonia pubescens. 

 

 

Formações Típicas de Cerrado 

 

As formações típicas de cerrado englobam quatro tipos fisionômicos, que podem 

apresentar subdivisões segundo a densidade arbóreo-arbustiva ou em função do 

ambiente em que se encontram. 

 

a) Cerrado sentido restrito – caracteriza-se pela presença de árvores baixas, 

inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, geralmente com 

evidências de queimadas. Os arbustos e subarbustos encontram-se espalhados, 

com algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), 

que permitem a rebrota após queima ou corte. Na época chuvosa os estratos 

subarbustivo e herbáceo tornam- se exuberantes devido ao seu rápido 

crescimento. Os troncos das espécies lenhosas em geral possuem cascas com 

cortiça grossa, fendida ou sulcada, e as gemas apiciais de muitas espécies são 
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protegidas por densa pilosidade. As folhas em geral são rígidas e coriáceas (Ribeiro 

& Walter 1998).  

 

Quanto à ocorrência de espécies, Rizzini (1979), Ratter & Dargie (1992), Castro 

(1994), Ratter et al. (1996 apud Ribeiro & Walter 1998), compararam vários 

trabalhos sobre a vegetação do Cerrado. Especificamente quanto ao Cerrado 

sentido restrito, listaram as espécies arbóreas que mais caracteriza esse ambiente. 

Sendo: Annona crassiflora (araticum), Astronium fraxinifolium (gonçalo-alves), 

Brosimum gaudichaudii, Bowdichia virgilioides (sucupira preta), Byrsonima 

coccolobifolia (murici), Byrsonima verbascifolia (murici), Caryocar brasiliense 

(pequi), Connarus suberosus, Curatella americana (lixeira), Dimorphandra mollis 

(faveira), Erythroxylum suberosum, Hancornia speciosa (mangaba), Hymenaea 

stigonocarpa (jatobá-do-cerrado), Kielmeyera coriacea, Lafoensia pacari, 

Machaerium acutifolium (jacarandá), Pouteria ramiflora (currioloa), Qualea 

grandiflora (pau-terra), Qualea multiflora (pau-terra- liso), Qualea parviflora (pau-

terra-roxo), Roupala Montana (carne-de-vaca), Salvertia convallariodora (bate-

caixa), Tabebuia aurea (ipê), Handroanthus ochraceus (ipê amarelo), Tocoyena 

formosa (jenipapo-do-cerrado).  

 

Fatores como pH, condições edáficas, alumínio, fertilidade, condições hídricas, 

profundidade, queimadas e ações antrópicas podem influenciar na densidade 

arbórea do Cerrado sentido restrito, refletindo na sua composição florística e 

estrutura. Decorrente dessa complexidade pode-se perceber subdivisões 

fisionômicas distintas no Cerrado sentido restrito: Cerrado Denso, Cerrado Típico, 

Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre. 

 

Cerrado Denso é um subtipo de vegetação predominantemente arbóreo, com 

cobertura de 50% a 70% e altura média de cinco a oito metros. Representa a forma 

mais densa e alta de Cerrado sentido restrito. Os estratos, arbustivo e herbáceo, 

são mais ralos, provavelmente devido ao sombreamento resultante da maior 
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densidade de árvores. Ocorre principalmente nos Latossolos Roxo, Vermelho-

Escuro, Vermelho-Amarelo e nos Cambissolos.  

 

Cerrado Típico é um subtipo de vegetação predominantemente arbóreo-arbustiva, 

com cobertura arbórea variando de 20% a 50% e altura média de três a seis 

metros. Trata-se de uma forma comum e intermediária entre os subtipos Cerrado 

Denso e o Cerrado Ralo. Ocorre em Latossolos Vermelho-Escuro, Vermelho-

Amarelo, Cambissolos, Areias Quartizosa e Neossolos. 

 

Cerrado Ralo é um subtipo de vegetação arbóreo-arbustiva, com cobertura 

arbórea variando entre 5% a 20% e altura média de dois a três metros. Representa 

a forma mais baixa e menos densa de Cerrado sentido restrito. Ocorre 

principalmente sobre Latossolo Vermelho-Amarelo, Cambissolos, Areias 

Quartzosas, e Neossolos. 

 

Cerrado Rupestre é um subtipo de vegetação arbóreo-arbustiva que ocorre em 

ambientes rupestres. Possui cobertura arbórea variável entre 5% a 20% e altura 

média de dois a quatro metros, com estrato arbustivo-herbáceo também 

destacado. Pode ocorrer em trechos contínuos, mas geralmente aparece em 

mosaicos, inserido em outros tipos de vegetação. Ocorre, geralmente, sobre 

Neossolos, comportando pouco solo entre os afloramentos de rochas, quartzitos e 

arenitos, pobres em nutrientes, ácidos e com baixos teores de matéria orgânica. 

Nesse subtipo, os indivíduos arbóreos concentram-se nas fendas entre as rochas, e 

a densidade é variável e depende do volume de solo.  

 

b) Parque de Cerrado – é uma formação típica de Cerrado caracterizada pela 

presença de árvores agrupadas em pequenas elevações do terreno. As árvores 

possuem altura média de três a seis metros e formam uma cobertura arbórea 

variável de 5% a 20%. Os solos são hidromórficos, sendo melhores drenados nos 

murundus que nas áreas planas adjacentes. A flora que ocorre neste ambiente é 
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similar à que ocorre no Cerrado sentido restrito, porém com espécies que 

provavelmente apresentam maior tolerância à saturação hídrica do perfil do solo. 

As espécies arbóreas mais freqüentes são: Alibertia edulis, Andira cujabensis, 

Caryocar brasiliense, Curatella americana, Dipteryx alata, Eriotheca gracilipes, 

Maprounea guianensis, Qualea grandiflora e Qualea parviflora. 

 

c) Palmeiral – é uma formação típica de cerrado caracterizada pela presença 

marcante de uma única espécie de palmeira arbórea., no bioma Cerrado podem 

ser encontrados diferentes subtipos de palmeirais, que variam sua estrutura de 

acordo com a espécie dominante. Geralmente, os Palmeirais do Cerrado são 

encontrados em terrenos bem drenados onde pode haver a formação de galerias 

acompanhando as linhas de drenagem. Segundo Eiten (1983, 1993) as espécies 

predominantes dos palmeirais são: Acrocomia aculeata (macaúba), Syagrus 

oleracea (gueroba, guariroba), Attalea speciosa (babaçu), Mauritia flexuosa (buriti) 

e Mauritiella armata (buritirama).  

 

d)  Vereda – Segundo Ribeiro & Walter (1998), é a fitofisionomia com palmeira 

arbórea Mauritia flexuosa emergente, em meio a agrupamentos mais ou menos 

densos de espécies arbustivo-herbáceas. As Veredas são circundadas por Campo 

Limpo, geralmente úmido, e os buritis não formam dossel como ocorre no 

Buritizal, caracterizando-se por altura média de doze a quinze metros. 

 

São encontradas em solos hidromórficos, saturados durante a maior parte do ano. 

Geralmente ocupam os vales ou áreas planas acompanhando linhas de drenagem. 

A ocorrência das Veredas condiciona-se ao afloramento do lençol freático, 

decorrente de camadas de permeabilidade diferentes em áreas sedimentares do 

Cretáceo e Triássico (Azevedo, 1966 apud Ribeiro; Walter, 1998).  
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Segundo Warming (1908) as famílias de plantas freqüentemente encontradas nas 

áreas mais úmidas da Vereda são Poaceae, destacando os gêneros Andropogon, 

Aristida, Paspalum e Trachypogom. Além dessas, encontra-se Cyperaceae, gêneros 

Bulbostylis e Rhynchospora; Eriocaulaceae, gêneros Paepalanthus e Syngonanthus; 

Melastomataceae, gêneros Leandra, Trembleya e Lavoisiera, ocorrendo como 

arbustos ou arvoretas. Em estágios mais avançados de formação de Mata, podem 

ser encontradas espécies arbóreas como Richeria grandis, Symplocos nitens e 

Virola sebifera. 

 

Formações Campestres 

 

As Formações Campestres do Cerrado englobam três tipos fitofisionômicos principais: o 

Campo Sujo, o Campo Rupestre e o Campo Limpo. 

 

a) Campo Sujo – é um tipo fisionômico exclusivamente herbáceo-arbustivo, com 

arbustos e subarbustos esparsos cujas plantas, muitas vezes, são constituídas por 

indivíduos menos desenvolvidos das espécies do Cerrado sentido restrito. É 

encontrado em solos rasos como os neossolos, cambissolos ou plintossolos 

pétricos ou ainda em solos profundos e de baixa fertilidade como os latossolos de 

textura média e as areias quartizosa. 

 

Quanto à vegetação, a família mais freqüente é a Poaceae (Gramineae), 

destacando-se os gêneros Aristida, Axonopus, Echinolaena, Ichnanthus, Panicum, 

Paspalum, Trachypogon e Tristachya. Outra família importante é a Cyperaceae 

com os gêneros Bulbostylis e Rhynchospora. Diversas espécies de outras famílias 

destacam-se pela floração exuberante na época chuvosa ou mesmo logo após 

queimadas que venham a ocorrer, como Alstroemeria spp., Gomphrena spp., 

Griffinia spp., Hippeastrum spp. e Paepalanthus spp.. Também são comuns as 



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 
 

141 

espécies dos gêneros Andira, Aspilia, Baccharis, Crumenaria, Cuphea, Deianira, 

Diplusodon, Eryngium, Habenaria, Hyptis, Lippia, Mimosa, Polygala, Piriqueta, 

Syagrus, Vernonia e Xyris 

 

b) Campo Rupestre – é um tipo fitofisionômico predominantemente herbáceo-

arbustivo, com presença eventual de arvoretas pouco desenvolvidas de até dois 

metros de altura. Abrange um complexo de vegetação que agrupa paisagens em 

microrelevos com espécies típicas, ocupando trechos de afloramentos rochosos. 

Ocorre, geralmente, em altitudes superiores a 900 metros, em áreas onde 

ocorrem ventos constantes com dias quentes e noites frias. São encontrados em 

solos litólicos ou nas frestas dos afloramentos. São solos ácidos, pobres em 

nutrientes e a disponibilidade de água é restrita, visto que as águas pluviais 

escoam rapidamente para os cursos, devido a pouca profundidade e reduzida 

capacidade de retenção pelo solo. A composição florística, nessa fisionomia, pode 

variar em poucos metros de distância, e a densidade das espécies depende do 

substrato. Nos afloramentos rochosos, os indivíduos lenhosos concentram-se nas 

fendas das rochas, onde a densidade pode ser muito variável (Ribeiro et al.1983). 

 

Algumas espécies podem crescer diretamente sobre as rochas, sem que haja a 

presença de solo, como no caso de algumas Aráceas e Orquidáceas. A flora é típica 

e dependente das condições edáficas restritivas e do clima peculiar. Entre as 

espécies comuns existem inúmeras características xeromórficas como folhas 

pequenas, espessadas e coriáceas, além de folhas densamente opostas cruzadas, 

determinando uma coluna quadrangular (Eiten 1978). As espécies mais freqüentes 

que compõem o Campo Rupestre pertencem às seguintes famílias e gêneros: 

Asteraceae (Baccharis, Lychnophora, Vernonia), Bromeliaceae (Dyckia, Tillandsia), 

Cactaceae (Melocactus, Pilosocereus), Cyperaceae (Bulbostylis, Rhynchospora), 

Eriocaulaceae (Eriocaulon, Paepalanthus, Syngonanthus), Iridaceae (Sisyrinchium, 
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Trimezia), Labiatae (Hyptis), Leguminosae (Calliandra, Chamaecrista, Galactia, 

Mimosa), Lentibulariaceae (Utricularia), Lythraceae (Cuphea, Diplusodon), 

Melastomataceae (Miconia, Microlicia), Myrtaceae (Myrcia), Orchidaceae 

(Cyrtopodium, Epidendrum, Habenaria, Koellensteinia, Pelexia), Poaceae (Panicum, 

Mesosetu, Trachypogon), Rubiaceae (Chiococca, Declieuxia), Velloziaceae 

(Vellozia), Vochysiaceae (Qualea) e Xyridaceae (Xyris).  

 

c) Campo Limpo – é uma fitofisionomia predominantemente herbácea, com raros 

arbustos e ausência completa de árvores. Pode ser encontrado em diversas 

posições topográficas, com diferentes variações no grau de umidade, 

profundidade e fertilidade do solo. Contudo, é encontrado com mais freqüência 

nas encostas, nas chapadas, nos olhos d’água, circundando as Veredas e na borda 

das Matas de Galeria, geralmente em solos Neossolos, Cambissolos ou Plintossolos 

Pétricos. Quando ocorrem em áreas planas, relativamente extensas, contíguas aos 

rios e inundadas periodicamente, também é chamado de “Campo de Várzea” ou 

“Brejo”, sendo os solos do tipo hidromórfico, aluvial, plintossolos ou solos 

orgânicos. As espécies comuns encontradas pertencem as seguintes famílias e 

gêneros: Burmanniaceae (Burmannia), Cyperaceae (Rhynchospora), Droseraceae 

(Drosera), Iridaceae (Cipura, Sisyrinchium), Lentibulariaceae (Utricularia), 

Lythraceae (Cuphea), Orchidaceae (Cleistes, Habenaria, Sarcoglottis) e Poaceae 

(Aristida, Axonopus, Panicum, Mesosetum, Paspalum, Trachypogon). 

 

Mendonça et al. (1998) realizando estudos na região do cerrado apresentaram 

uma listagem com 6.671 Taxa nativos, demonstrando a importância desse bioma. 

Essa listagem se deu em decorrência da compilação de listas pré-existente como 

as de Rizzini (1963b), Warming (1908), Heringer et al. (1977), Eiten (1993), Castro 

et al. (1992, 1994), Filgueiras & Pereira (1993), dentre vários outros estudiosos, e 

através de trabalhos realizados pelos estudiosos da EMBRAPA Recursos Genéticos 
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e Biotecnologia, Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de 

Brasília e Reserva Ecológica do IBGE, em Brasília (DF). 

 

A fitofisionomia da paisagem do cerrado, com diferentes formas e tipos, mostra a 

grande diversidade florística existente no bioma que, segundo Eiten (1994), só é 

superado em riqueza no mundo pela floresta pluvial tropical, demonstrando que o 

cerrado merece ser mais valorizado. 

 

 

5.4 -  CARACTERIZAÇÃO DA FLORA LOCAL 

 

Na região fisiográfica do Alto São Francisco encontra-se a formação fisionômica da 

Floresta Estacional Decidual Montana (Vellozo 1991), denominada de mata mesófila ou 

“mata seca” e também conhecida como “Mata Seca de Pains”, que ocorre no ambiente 

cárstico peculiar do Município de Pains / MG. Segundo Rizzini (1979), as matas secas 

acham-se disseminadas abundantemente em forma de manchas, dentro da área central 

do Cerrado.  

 

A Floresta Estacional Decidual, ou “Mata Seca”, é caracterizada por apresentar o estrato 

dominante predominantemente caducifólio com mais de 50% dos indivíduos despidos de 

folhagem na estação desfavorável, seguindo um padrão estacional bem definido. Seu 

ritmo estacional se traduz no avançado grau de caducifólia durante a seca e dependendo 

da severidade desta e da quantidade de água armazenada no solo, sendo que raramente 

chega a haver caducidade completa. As matas secas apresentam estrutura e composição 

florística muito variadas, sendo mais abertas e iluminadas que as matas pluviais, bem 

distintos. As matas secas possuem três estratos, sendo o superior descontínuo, o sub-

bosque bastante denso e o estrato herbáceo muito pobre (Veloso 1991, Rizzini 1979).  
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A Floresta Estacional Decidual recobre os maciços calcários presentes na área (Fig. 5.9). 

Em alguns pontos esta formação encontra-se bastante alterada, apresentando 

dominância do estrato arbóreo por Myracrodruon urundeuva (Aroeira) e existindo 

também alguns indivíduos de Anadenanthera peregrina (Angico); o sub-bosque destes 

lugares é dominado pelo arbusto Lantana fucata e muitas espécies de gramíneas. 

 

 

Figura 5. 9 - Fragmento de Floresta Estacional Decidual recobrindo o maciço calcário. 

 

Já em outros locais, principalmente os de mais fácil acesso, ainda encontra-se uma 

vegetação natural. Dentre as espécies vegetacionais frequentes nestas áreas de floresta 

decidual, citam-se Myracrodruon urundeuva (aoeira), Pseudobombax campestre 

(embiruçlu), Anadenanthera peregrina (angico), Aspidosperma macrocarpon  (peroba), 

Aspidosperma ramiflorum  (peroba), Cedrela odorata  (cedro-fedorento), Centrolobium 

tomentosum  (araribá), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Maclura tinctoria  (amoreira), 

Trichilia catigua (catiguá), Tabebuia serratifolia  (ipê amarelo), Cereus jamacaru  

(mandacaru) e Eugenia ligustrina  (pitaguinha). 
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No Atlas da Biodiversidade para Minas Gerais, Drummond et al. (2005), ressalta entre as 

áreas prioritárias para a conservação da flora do estado de Minas Gerais, a área do Carste 

Arcos/Pains, de importância biológica “Muito Alta", devido a ocorrência de floresta 

estacional decidual sobre afloramento calcário e floresta estacional semidecidual, ambas 

com alta riqueza de espécies em geral e espécies de distribuição restrita á área (Fig. 5.10). 

Destacando ainda, que a área sofre alto grau de ameaça devido a extração de calcário e a 

atividade agropecuária. Sugere-se a criação urgente de unidades de conservação para 

estas áreas. 

 
Figura 5. 10 - Mapa da área prioritária para a conservação da flora no Carste Arcos/Pains (Biodiversitas 
2005). 

 

Vale ressaltar que o estudo da vegetação através de levantamentos florísticos e 

fitossociológicos será sempre básico para o conhecimento dos recursos naturais de uma 

região, bem como para subsidiar pesquisas em diversas outras áreas correlatas, uma vez 
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que a vegetação é parte fundamental da paisagem (Matteucci & Colma 1982)  Áreas de 

vegetação sujeitas a secas sazonais, são consideradas áreas portadoras de expressiva taxa 

de diversidade biológica (Gentry 1995) e elevada diversidade de formas de vida (Medina 

1995). São poucos os estudos sobre a flora deste tipo vegetacional em Minas Gerais 

(Warming 1973, Azevedo 1966, Brandão & Magalhães 1991, Mendonça et al. 2000, 

Pedersoli & Martins 1972, Pedralli 1997, Ratter et al. 1978).  

 

A mata mesófila encontrada na região de Arcos/Pains limita-se às altitudes de 500-800 

metros, revestindo os terrenos calcários ou as formações de rocha calcária aflorante 

(RADAMBRASIL 1983) limitada sempre pelos campos de pastagem. É uma vegetação 

condicionada pela dupla estacionalidade climática, com um verão de intensas chuvas 

seguido por um período de estiagem acentuada (120 dias por ano). Como consequência 

desta drástica diferenciação climática, a cobertura florestal apresenta uma característica 

sempre verde nos meses chuvosos e completamente seca nos meses de estiagem (junho 

a outubro).  

 

 
 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 5. 11 - (a) Vegetação ao redor do paredão calcário; (b) Vista do interior da "Mata Seca" apresentando 
caducifólia. 
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Face à ocupação histórica da terra pela pecuária extensiva e os cultivos, esta formação 

vegetacional, salvo algumas reservas particulares, apresenta-se resumida aos maciços 

rochosos e seu entorno (Fig. 5.11a e 5.11b), na forma de capoeiras de porte baixo a 

médio. Atualmente essa formação, que já sofreu com a expansão agropecuária e o abate 

seletivo de madeiras mais nobres, tem sido danificada pela exploração desordenada do 

calcário quando executada por atividades garimpeiras clandestinas ou mesmo por 

empresas mineradoras e de calcinação instaladas na região que não respeitam os limites 

impostos pela legislação ambiental.  

 

Esses remanescentes, da chamada “Mata de Pains” que cobria toda a região, ocorrem 

como capoeira restrita a uma faixa com largura variável entre 5 a 15 metros (às vezes 

mais) da borda dos afloramentos rochosos. Grande parte dos elementos desta formação 

está situada quase sempre sobre terrenos pedregosos e por entre as fendas e frestas das 

rochas, aproveitando-se do solo humoso que se forma nesses locais. Nos campos 

compreendidos entre os afloramentos, em solo mais profundo e onde não há rocha 

exposta, as terras são ocupadas por pastagens mal conservadas formadas com a 

braquiária e o capim jaraguá ou por culturas de milho (AMMA 2004).  

 

É comum nesses remanescentes florestais observar tocos de árvores mais nobres, 

indicando que o abate seletivo de essências ainda se faz presente nos dias atuais, 

restando nas matas somente espécies de rendimento lenheiro e valor econômico baixos. 

Consequentemente, a regeneração natural de algumas destas espécies, por serem mais 

agressivas em relação à outras de capacidade reprodutiva restrita e tendem a formar 

capoeiras com baixa diversidade florística, como os "capoeirões" e os "aroeirais". 

 

Com relação aos biótopos ou fisionomias vegetacionais observados na região, este 

ocorrem segundo condicionantes como profundidade do solo, disponibilidade de água, 
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relevo e perturbação antrópica, destacando-se para a região os seguintes (AMMA 2004).  

 

• Afloramentos de rocha calcária - ambiente ou biótopo peculiar da região cárstica de 

Pains e de outras regiões do Estado de Minas Gerais. Consiste em um complexo de rochas 

calcárias nuas, fraturadas, diaclasadas ou escarpadas, em cujas fendas e depressões 

desenvolve-se um solo incipiente e uma vegetação típica que pode atingir bom 

desenvolvimento vertical (Fig. 5.12). Nos afloramentos podem ser encontradas 

fisionomias que vão desde formas rupestres dominadas por espécies de folhagem 

suculenta e aculeadas até a mata mesofítica, formação florestal constituída de espécies 

arbustivo-arbóreas intensamente caducifólias e adaptadas a ambientes de extrema 

dessecação, denominada de “mata seca” ou mata mesófila.  

  

 
Figura 5. 12 - Afloramento de rocha calcária com vegetação associada. 

 

• Campos de Pastagem e de Cultivo - ambiente que domina na paisagem regional, 

formado pelos campos abertos interrompidos pelos afloramentos calcários. São 

originários da ocupação da terra para cultivos anuais ou para a formação de pastagens 

objetivando a pecuária intensiva (Fig. 5.13). Podem apresentar pequenos agrupamentos 
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ou elementos isolados da floresta primitiva, mas geralmente são mal conservados e 

exibem frequentemente espécies consideradas invasoras. 

 

 
Figura 5. 13 - Área de pastagem com predominância de braquiária. 

 

 
Figura 5. 14 - Vegetação secundária ao redor do paredão calcário. 

 

 • Formações secundárias da mata seca - correspondem a todas as porções de porte 

florestal remanescentes da mata mesófila encontradas de forma quase contínua no sopé 
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dos maciços calcários, constituindo-se em zonas intermediárias que limitam as matas 

mesófilas localizadas no topo dos afloramentos e mais abaixo, com as pastagens (Fig. 

5.14). Podem ocorrer também de forma isolada nos campos onde o solo é mais profundo. 

Geralmente aparecem como matas secundárias (capoeiras em diversos estágios 

sucessionais) presentes nos terrenos rochosos dos afloramentos, recebendo todo o 

impacto das atividades antrópicas (corte de madeira, roçadas, trilha de gado).  

 

• Formações secundárias de mata de galeria e ciliares - são as formas florestais que 

acompanham os cursos d'água superficiais ou aparecem rodeando algumas dolinas com 

água (Fig. 5.15). Apresentam-se geralmente estreitas e muito impactadas pela supressão 

arbórea.   

 

 
Figura 5. 15 - Mata ciliar ao entorno do ribeirão Sujo. 

 

• Áreas brejosas - vegetação higrófila ocorrente nos ambientes lacustres úmidos 

observados no entorno de nascentes, sumidouros ou nas lagoas carsticas naturais (Fig 

5.16), sempre dependentes da presença de lâmina d’água durante parte ou todo o ano. 

 



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 
 

151 

 
Figura 5. 16 - Área brejosa no sopé de maciço calcário. 

  

A constituição e a fisionomia das matas associadas a afloramentos calcários é variável em 

função da topografia local. Warming (1973) diferenciou a vegetação das matas ao redor 

da base das rochas calcarias, daquelas assentadas sobre os afloramentos, atribuindo à 

umidade a diferença que existia entre ambas. Nos afloramentos maiores contendo 

depressões onde se acumula solo, a mata “pode atingir bom desenvolvimento a até 

mesmo tornar-se perenifólia nos vales e córregos”; algumas vezes, essas matas 

apresentam dominância de algumas espécies como ‘angicos’ e ‘aroeiras’ (Rizzini 1986).  

 

 

5.4.1 - Domínio Biológico do São Francisco  

 

Formado pelas articulações P01, P02, P03, P05, P06, P07, P09, P10, P11, P13, P14, P15, 

P17, P18, P19, P21, P22, P23, R01 e R02, constitui a área que engloba parte das margens 

do Rio São Francisco com alguns dos seus afluentes como o Ribeirão Sujo e Ribeirão das 

Araras, a Serra de Pimenta e as inúmeras drenagens que formam o Córrego dos Cavalos. 
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Atualmente, a cobertura vegetal nativa da área está representada por fragmentos de 

floresta estacional decidual, campos de várzea ao longo das drenagens e campos de 

cerrado. 

 

A Bacia do São Francisco contempla fragmentos dos biomas: Floresta Atlântica, Cerrado e 

Caatinga. Destes biomas, na região do PROAPE quase toda área é recoberta pelo cerrado. 

A mata atlântica foi praticamente devastada pelo uso agrícola, sendo transformada em 

extensas áreas de pastagens, restando apenas pequenos fragmentos de mata. Em regiões 

onde a umidade é mais elevada, observa-se a formação de Mata Seca. 

 

No geral, uma bacia hidrográfica é uma unidade fisiográfica, limitada por divisores 

topográficos, responsável por recolher a precipitação, abastecendo o lençol freático e a 

calha principal do rio. Por estas características, uma bacia hidrográfica exerce grande 

importância nas mudanças ocorrentes na forma da paisagem, desempenhando uma série 

de funções ecológicas que auxiliam na manutenção da qualidade ambiental dos habitats 

(Gomide et. al. 2006). Nesses locais, uma grande riqueza de espécies pode ser 

encontrada, permeada por diferentes tipos fisionômicos relacionados a fatores 

ambientais e físicos, como é a área da bacia do rio São Francisco (Gomide et. al. 2006).  

 

Áreas ciliares estão sujeitas a distúrbios naturais e humanos. Na área compreendida pelo 

Subdomínio biológico do São Francisco, os distúrbios humanos que mais afetam as 

condições ecológicas são representados, em maior parte, pelo desmatamento, pela 

expansão de áreas agrícolas (plantação e pastagem), extração de minerais e a 

especulação imobiliária. Estes distúrbios promovem impactos negativos sobre a riqueza 

de espécies, diminuindo o potencial de imigração e de recolonização de populações, 

criando “ilhas” de isolamento genético (Hanson et al. 1990).  

 

A fragmentação florestal é um dos fenômenos mais marcantes e graves do processo de 
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expansão da fronteira agrícola no Brasil. Os fragmentos florestais, resultantes da 

degradação da vegetação, constituem hoje um dos maiores desafios para a conservação, 

já que apresentam elevada diversidade de espécies, representando um enorme desafio a 

ser quantificado e mencionado (Hanson et al. 1990). 

 

A área enfocada neste domínio recebe uma segunda divisão em três subdomínios, o 

Subdomínio do Rio São Francisco, o Subdomínio da Serra de Pimenta e o Subdomínio 

Córrego dos Cavalos, que são constituídos por um conjunto de fragmentos de mata 

nativa, preservada ou em estado acentuado de regeneração de mata mesófila ou floresta 

estacional decidual e por mata ciliar, normalmente associada a afloramentos rochosos, 

expressando grande importância na preservação da diversidade florística na região.    

 

Subdomínio do Rio São Francisco 

 

  
(a) (b) 

Figura 5. 17 - (a) e (b) Mata ciliar presente nas margens do rio São Francisco. Ponto na articulação P01. 

 

Compreende a região noroeste do Domínio Biológico do São Francisco, formado por 

partes das quadrículas P01, P02 P05, P06, P09, P10, P13, P14, R01 e R02. Inclui áreas com 

grande expressividade vegetal, no qual, as formações florestais estão restritas, a quase 
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que exclusivamente, ao longo de cursos freáticos nas matas ciliares (Fig. 5.17a e 5.17 b), 

do rio São Francisco e de seus afluentes nesta região, como o ribeirão Sujo, o ribeirão 

Araras e o córrego do Barreado, ou sobre afloramentos calcários, assim como em suas 

bordas.   

 

  
(a) (b) 

Figura 5. 18 - Fragmentos de vegetação associada a afloramentos calcários. Em (a) Afloramento na 
quadrícula P02 e (b) Fragmento de mata com Lagoa carstica no entorno, na quadrícula P10. 

 

Nas quadriculas P02, P06, P10, P13 e P14, a vegetação remanescente está associada aos 

maciços calcários em forma de pequenos fragmentos de mata (Fig. 5.18a e 5.18b) e com 

exceção destes locais que apresentam afloramentos de rocha, a maior parte das áreas 

com cobertura vegetal nativa foi substituída por pastagens ou plantações florestais. Neste 

ambiente, os remanescentes vegetacionais sofrem impactos decorrentes da ação 

antrópica, principalmente pela retirada de madeira e pela expansão agropecuária.  

 

Estes fragmentos florestais que ocorrem nos locais de afloramento de rocha são 

representados na forma de capões de mata isolados, de tamanhos variados e em 

diferentes estágios de conservação, normalmente cercados por pastagens. 
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A vegetação sobre os afloramentos de calcário encontra-se em melhor estado de  

conservação, devido ao difícil acesso ao topo destes maciços, enquanto, a vegetação que 

circunda estes afloramentos encontra-se, em sua maioria, como sendo secundaria em 

função do pisoteio do gado e pela extração das árvores de maior porte. 

 

As articulações P01, P05, P09, R01 e R02, apresentam vegetação persistente na forma de 

mata ciliar ao longo dos córregos, ribeirões e do próprio rio São Francisco, criando um 

corredor ecológico tanto para a flora como a fauna, permitindo a disseminação de 

espécies ao longo de suas margens e criando uma proteção para o leito destes corpos 

d'água.  

 

 
Figura 5. 19 - Campos de várzea, com predominância de plantas herbáceas. 

 

Ao redor desta mata ciliar é comum a formação de campos de várzea (Fig. 5.19), com a 

formação de lagoas temporárias ou áreas encharcadas, com predominância de plantas 

herbáceas, caracterizada pela ocorrência de solos hidromórficos onde se desenvolve uma 

comunidade de plantas resistentes a épocas de alagamentos.  
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Subdomínio da Serra de Pimenta 

 

Incluída na a região ao sul do Domínio Biológico do São Francisco, formado por partes das 

quadrículas P13, P14, P17, P18, P21 e P22. Nesta região está localizada a serra de 

Pimenta, um dos pontos mais elevado da região, exercendo uma forma de barreira 

geográfica natural para a dispersão de espécies.  

 

 
Figura 5. 20 - Vista panorâmica da serra de Pimenta – Município de Pimenta. Ponto na articulação P18. 

 

A serra da Pimenta (Fig. 5.20) é uma das ramificações da serra da Canastra, e apresenta 

uma vegetação variada de cerrado, que inclui campos rupestres e florestais, com 

variações chamadas de campo de cerrado, campo sujo e campo limpo. Apresenta 

normalmente árvores de pequeno e médio porte, adaptadas ao solo pobre e resistentes a 

seca e ao fogo. Nas áreas mais baixas e úmidas formam-se capões com exuberante 

vegetação atlântica.  

 

A região do Subdomínio da Serra de Pimenta quase não apresenta afloramentos calcários 

caracterizada principalmente por apresentar relevo suavizado de topo aplanado com 
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ravinamentos sem afloramentos calcários. Nestes ravinamentos ocorre a formação de 

estruturas parecidas com vales com grande declividade, permitindo o desenvolvimento 

de uma vegetação de porte maior, com características de cerrado de campo sujo e matas 

de galeria. No entanto, os topos dos morros estão sofrendo imensa pressão antrópica, 

onde a vegetação nativa é retirada dando lugar ao plantio principalmente de café (Fig. 

5.21). 

 

 

 
Figura 5. 21 - Áreas de campo de cerrado com plantios de café ao fundo. 

 

Na região da serra de Pimenta não foram encontrados registro de estudos botânicos, mas 

como a serra está interligada geograficamente a região do Parque Nacional da Serra da 

Canastra (Fig. 5.22), é possível que a diversidade de espécies para a flora se assemelhe a 

já encontrada na serra da Canastra, o que torna necessário um inventário botânico mais 

detalhado para a área.  
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Figura 5. 22 - Mapa de localização da serra da Canastra e serra de Pimenta. 

 

 

Subdomínio do Córrego do Cavalo  

 

Situado na porção leste do Domínio Biológico São Francisco, abrange partes das 

quadrículas P03, P06, P07, P10, P11, P14, P15, P18 e P19. A vegetação local recebe grande 

influência da bacia do ribeirão dos Patos, ao norte do domínio, e do córrego dos Cavalos 

ao sul. 

 

Na região observa-se alterações relativas a ocupação do solo com a implantação de 

fazendas com criação de gado e cultivo de milho, o que alterou profundamente a 

vegetação original da área, que era composta por matas como a mata decidual de Pains, 

dando lugar a pastos com algumas capoeiras e plantações de monoculturas como os 
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eucaliptais. Os poucos remanescentes de mata nativa são observados geralmente no alto 

dos morros e nas encostas. 

 

 
Figura 5. 23 - Mata Ciliar ao entorno de Lagoa carstica formada nas margens do ribeirão dos Patos. Ponto 
na quadrícula P07. 

 

As matas ciliares estão presentes nas margens de rios, córregos, ribeirões e lagoas (Fig. 

5.23) recebendo a influência florística das formações florestais próximas (Silva 2000). 

Essas matas protegem os mananciais aquáticos e o terreno às margens desses 

mananciais. Sem elas, esses terrenos seriam levados pelas chuvas, em processo acelerado 

de erosão. Além disso, as matas ciliares funcionam como refúgios úmidos, que garantem 

a sustentação da maior parte das espécies da fauna existente na região, principalmente 

no período seco do ano.  

 

Na região, a vegetação primitiva predominante é a floresta estacional semidecidual ou 

mata seca (Fig. 5.24). Essas formações vegetais têm sofrido modificações pela 

intervenção antrópica e, portanto, grande parte da vegetação primitiva já foi eliminada 

(CETEC 1983). 
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Figura 5. 24 - Fragmento de mata seca com área de pastagem ao redor. Ponto na quadrícula P03. 

 

O principal curso d’água existente na porção norte do subdomínio é o ribeirão dos Patos. 

Ao redor das margens do ribeirão dos Patos, em alguns locais, pode ser observada uma 

mata ciliar pouco preservada. Pequenos cursos d’água também podem ser encontrados 

na área, como por exemplo, lagoas intermitentes, alagados, como as áreas brejosas, além 

de alguns rios intermitentes. 

 

Na porção sul, a bacia do córrego dos Cavalos é considerada a principal área com 

presença de vegetação, criando um mosaico de fisionomias envolvendo a mata ciliar e a 

mata seca presente ao redor e sobre os maciços calcários. Nesta área é comum encontrar 

regiões com desenvolvimento de mata secundária em regiões de pastagem abandonadas. 

Na maioria destes locais ocorre a dominância de algumas espécies como goiabeiras e 

aroeiras. 

 

Em ambas as regiões, onde se desenvolvem os fragmentos florestais ainda preservados, 

observa-se um estrato arbóreo superior de 15 – 20m de altura e um inferior de cerca de 6 

– 8m; um estrato arbustivo com 1 – 3m. O estrato arbustivo é composto, principalmente, 

por plântulas dos dois estratos arbóreos. Poucas espécies herbáceas estão presentes 



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 
 

161 

devido à pequena penetração de luz nesse estrato. Epífitas, como as bromeliáceas e 

cactáceas, também são observadas. Algumas briófitas (hepáticas), pteridófitas (avencas e 

samambaias), imbês e begônias estão presentes sobre o solo. Sobre os afloramentos 

rochosos encontram-se algumas bromeliáceas e cactáceas, como por exemplo, o 

mandacaru (Fig. 5.25). 

 

 
Figura 5. 25 - Afloramento rochoso com bromélias e o mandacaru (Cereus jamacaru). Ponto na quadrícula 
P15. 

 

Na mata ciliar presente ao redor do ribeirão dos Patos e do córrego dos Cavalos é comum 

encontrar espécies como aroeira, ipê-roxo, ipê-amarelo-cascudo, ipê-amarelo, sangra 

d'água, pau-de-óleo, jatobá, guapuruvu, tamboril, ingá-de-beira-de-rio, cedro, coqueiro-

gerivá, acácia, açoita-cavalo-miúdo, entre outros. 

 

No geral, a região do Subdomínio do Córrego do Cavalo, exerce função de corredor 

ecológico, ligando as regiões do Alto São Francisco a serra de Pimenta e aos 

remanescentes de mata na região de Pains. Esta região apresenta inúmeros corpos 

d'água, a qual permite o deslocamento tanto da flora como a fauna. E em relação a 
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mineração ainda é uma área pouco afetada, sendo o desmatamento determinado pela 

expansão agropecuária o maior inimigo das condições de conservação da região. 

 

5.4.2 - Domínio Biológico Central 

 

Localizada nas quadrículas A01, A05, A09, A13, A17, A21, L01, P04, P08, P12, P16, P20 e 

P24, em altitude próxima dos 800 metros, essa região apresenta como fisionomia típica 

predominante os campos de pastagem (braquiária e vegetação rasteira) e de cultura 

(milho, sorgo, capim e eucalipto), interrompidos pelos afloramentos de rocha calcária 

com mata associada aos topos dos maciços representando pequenos fragmentos de 

floresta estacional decidual. 

 

  

(a) (b) 

Figura 5. 26 - (a) e (b) áreas de cultivo e pastagem interrompidos por maciço calcário circundado por 
vegetação típica de Mata Seca. 

 

Nesta região, os maciços calcários, apresentam em seus arredores e sobre os 

afloramentos de rocha, formas florestais constituídas de capoeiras e capoeirinhas de 

mata seca (Fig. 5.26a e 5.26b). Em decorrência do grau de perturbação que substituiu a 

mata primitiva por pastos de braquiária (Urochloa brizantha) pode-se ver somente 

poucos elementos arbóreos isolados. Por outro lado, nos afloramentos abertos como nos 
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lapiás, desenvolvem-se comunidades rupestres constituídas de espécies suculentas e 

aculeadas. 

 

O porte médio do estrato arbóreo situa-se em torno dos 8 metros com emergentes ou 

árvores isoladas com porte na faixa de 10 até os 13 metros de altura. As espécies mais 

frequentes nessas capoeiras são o esporão (Celtis iguanaea), mutambo (Guazuma 

ulmifolia), gameleiras (Ficus enormis), aroeira (Myracrodruon urundeuva), arranha-gato 

(Acacia sp.), pata-de-vaca (Bauhinia forficata, Bauhinia sp.), jacarandá violeta 

(Machaerium scleroxylon), jacarandá de espinho (Machaerium aculeatum). Ocorrem com 

menor dispersão nessa área, angico-branco (Anadenanthera colubrina), o cebolão 

(Phytolacca dioica), paineira-rosa (Ceiba speciosa), tamboril (Enterolobium 

contortisiliquum), açoita cavalo (Luehea grandiflora), canafístula (Peltophorum dubium), 

ipê-amarelo (Handroanthus vellosoi), embiruçú (Pseudobombax longiflorum) e araribá-

rosa (Centrolobium tomentosum), dentre outras. 

 

As cactaceaes são também comuns, tanto no sub-bosque quanto sobre as paredes 

rochosas e bordas de precipícios. Geralmente estão representadas pelo mandacaru 

(Cereus sp.) e o quiabo-das-pedras (Selenicereus sp.), este último também comportando-

se como epífita. Do Grupo das epífitas são encontradas várias espécies de Orchidaceae 

(Oncidium, Cattleya, Notylia, Brassavola, Epidendrum, Ionopsis) e Bromeliaceae do 

gênero Tillandsia, se desenvolvendo sobre os troncos e galhos de algumas das árvores 

mais velhas. A presença de epífitas é considerado como um bioindicador do grau de 

alteração a que estas formações estão sendo submetidas, com possíveis substituições de 

nichos específicos, conseqüentemente provocando a extinção de algumas espécies mais 

exigentes. 

 

A área enfocada neste domínio recebe uma segunda divisão em dois subdomínios, o 

Subdomínio Centro-norte e o Subdomínio do Zé Brega, que são constituídos por um 
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conjunto de fragmentos de mata nativa, preservada ou em estado acentuado de 

regeneração de mata mesófila ou floresta estacional decidual, muitas vezes associadas a 

afloramentos rochosos. 

 

Subdomínio Centro-norte 

 

Compreendendo a região norte do Domínio Biológico Central, formado por partes das 

quadrículas A01, A05, A09, P04, P08, P12 e L01. Inclui fragmentos com grande 

expressividade vegetal, no qual, as formações florestais estão restritas exclusivamente as 

áreas de maciços rochosos. O Subdomínio Centro-Norte atua como um corredor 

ecológico ligando as regiões norte do Domínio do Rio São Francisco com o Domínio 

Biológico São Miguel, permitindo a troca de material genético e a dispersão de espécies 

entre as regiões. 

 

Localizado a oeste da cidade de Pains, este subdomínio apresenta como fisionomia típica 

predominante os campos de pastagem (braquiária) e de cultura, interrompidos pelos 

afloramentos de rocha calcária (Fig. 5.27).  

 

 
Figura 5. 27 - Campos de cultura interrompidos por afloramento de calcário. 
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No entorno e por sobre parte dos afloramentos de rocha aparecem formas florestais 

constituídas de capoeiras e capoeirinhas da mata seca. Em decorrência do grau de 

perturbação que substituiu a mata primitiva por pastos de braquiária pode-se ver 

somente poucos elementos arbóreos isolados. Por outro lado, nos afloramentos abertos 

como nos lapiás, desenvolvem-se comunidades rupestres constituídas de espécies 

suculentas e aculeadas (Fig. 5.28). 

 

A mata seca ocorrente nos afloramentos é dominada por aroeiras (Myracroduon 

urundeuva), com porte entre 12 a 15 metros, que se desenvolvem nas bordas e por entre 

as fendas e depressões da rocha. Em alguns trechos predomina uma formação arbustivo-

arbórea, sobressaindo-se a lixeira (Aloysia virgata) ou o esporão (Celtis iguanae), 

refletindo a severa intervenção a que a mata foi submetida. 

 

 
Figura 5. 28 - Lapiás com plantas das famílias: Bromeliaceae e Cactaceae, adaptadas a condições de vida 
sobre afloramentos rochosos. 

 

Ressalta-se que a cobertura vegetal da região de Pains encontra-se bastante perturbada 

em função da ocupação antrópica do solo por atividades agropecuárias e por explorações 

de calcário, além da extração seletiva de madeira em diversas porções dessas concessões. 
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Na região ocorrem duas surgências perenes de grande importância, as nascentes do 

córrego Tamboril e seu tributário, córrego Tabocas. Observa-se nestas áreas pouca 

vegetação presente nas matas ciliares ao longo dos cursos das drenagens, e grande parte 

das matas ciliares existentes estão reduzidas a estreitas faixas. 

 

Subdomínio do Zé Brega 

 

Inclui as quadriculas A13, A17, A21, P16, P20 e P24, localizadas na porção sul do Domínio 

Biológico Central, ligando o Subdomínio Córrego dos Cavalos ao Subdomínio Lagoa do 

Retiro. 

 

 
Figura 5. 29 - Fragmentos de mata na quadrícula P16, associada a maciços calcários. 

 

Nas articulações P16, P20 e P24, ocorrem pequenos corredores de vegetação, presentes 

em alguns topos de morros, associada a maciços calcários e principalmente ao longo das 

margens dos diversos cursos de água, que cortam as áreas, muitas vezes representadas 

por pequenas faixas de 10-12 metros de largura. Destacando-se na região a área ao sul da 
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P16 (Fig.5.29) e ao norte da P20, uma área de vegetação mais densa, de extrema 

importância para a preservação e manutenção das Gruta Santuário e Gruta Brega, 

cavidades de máxima relevância para a região do Projeto Arcos-Pains de Espeleologia. 

 

A quadricula A17 apesar de possuir grande parte de sua área transformada em pastagem, 

apresenta consideráveis extensões de mata na porção oeste da área, devido ao grande 

número de drenagens que formam os córregos da Matinha e o Ribeirão dos Patos, este 

ultimo de grande importância local. Estas áreas possuem pontos com formação 

vegetacional bastante alterada, com dominância do estrato arbóreo por Myracrodruon 

urundeuva (Aroeira), formando os chamados "aroeirais". 

 

5.4.3 - Domínio Biológico São Miguel 

 

Localizada nas quadrículas A02, A03, A04, A06, A07, A08, A10, A11, A12, A14, A15, A16, 

A18, A19, A20, A22, A23, A24 e L02, região apresenta como fisionomia típica 

predominante os campos de pastagem (braquiária e vegetação rasteira) e de cultura 

(milho, sorgo, capim e eucalipto), interrompidos pelos afloramentos de rocha calcária 

com mata associada aos topos dos maciços representando pequenos fragmentos de 

Floresta Estacional Decidual. 

 

Atualmente, a cobertura vegetal nativa da área do Domínio Biológico São Miguel está 

representada predominantemente pela floresta estacional decidual. Também está 

presente o campo de várzea ao longo de drenagem existente na área.  

 

Com exceção dos locais que apresentam afloramentos de rocha, a maior parte das áreas 

com cobertura vegetal nativa foi substituída por pastagens. Também se observa grande 

área com plantações florestais (eucalipto). 
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No domínio Biológico São Miguel existem duas áreas destinadas à conservação da fauna e  

flora locais, a Estação Ecológica de Corumbá, uma área de proteção integral, está situada 

no município de Arcos e possui área de 3,45 km², criada pelo Decreto nº. 6.580 de 

23/09/1974 e pelo Decreto 37.826 de 14/03/1996. A segunda, a Reserva Particular do 

Patrimônio Natural Lafarge, de uso sustentável, também localizada no município de 

Arcos, com área de 0,86 km², criada pela Portaria nº. 143 do IEF (Fig. 5.30). 

 

 
Figura 5. 30 - Localização das Unidades de Conservação existentes em Arcos/MG. 

 

Atualmente, os remanescentes vegetais na região sofrem impactos decorrentes da ação 

antrópica, seja pela retirada de madeira, pela expansão agropecuária ou pela mineração. 

A exploração do calcário na região é bastante comum e se encontra em expansão, 

tornando- se uma ameaça para a cobertura vegetal nativa.  

 

Os remanescentes florestais apresentam-se bons de conexão porém, observam-se áreas 

com vegetação nativa com a conexão comprometida ou até mesmo ilhadas, estando 
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separadas por pastagens. A vegetação remanescente ocorre principalmente em locais 

com afloramento de rocha, na forma de capões isolados, de tamanhos variados e em 

diferentes estágios de conservação.   

 

 A fitofisionomia dominante é floresta estacional decidual. Esta formação estão 

associadas geralmente a solos de origem calcária, às vezes com afloramentos rochosos 

típicos (Ribeiro & Walter 1998). Via de regra, as florestas decíduas são caracterizadas por 

uma comunidade pobre em espécies arbóreas e dominadas por poucas espécies 

indicadoras (Ratter 1992).   

 

A área enfocada neste domínio recebe uma segunda divisão em dois subdomínios, o 

Subdomínio de Pains e o Subdomínio Lagoa do Retiro, que são constituídos por um 

conjunto de fragmentos de mata nativa, preservada ou em estado acentuado de 

regeneração de mata mesófila ou floresta estacional decidual e por mata ciliar, 

normalmente associada a afloramentos rochosos, expressando grande importância na 

preservação da diversidade florística na região.  

 

Subdomínio de Pains 

 

Compreendendo a região norte do Domínio Biológico São Miguel, formado por partes das 

quadrículas A02, A03, A06, A07, A08, A10, A11, A12 e L02. Inclui as regiões com maior 

pressão proveniente da exploração mineral do calcário. E com diversos fragmentos de 

mata associados aos maciços calcários.  

 

Os remanescentes de floresta decídua, nesta área, encontram-se em bom estado de 

conservação, apresentando um elevado grau de conectividade, como os remanescentes 

observados na Fazenda Belo Vale, localizada na quadrícula A06 (Fig. 5.31), que por sua 
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vez, se interliga a outras áreas nativas remanescentes, como é o caso da Estação 

Ecológica de Corumbá. 

 
Figura 5. 31 - Fragmentos de mata preservada na Fazenda Belo Vale localizada na quadrícula A06. 

 

Conforme mencionado anteriormente, a cobertura vegetal nativa da área de entorno 

encontra-se descaracterizada nas bordas, principalmente pelo contato com as pastagens. 

A existência da cobertura vegetal nativa expressiva na área se deve principalmente ao 

impedimento ao uso agropecuário das áreas de afloramentos.  

Embora ocupem extensão expressiva, os remanescentes de floresta decidual já sofreram 

impactos em sua estrutura relacionados principalmente à exploração seletiva de madeira, 

sobretudo da aroeira.  

 

 Na região do subdomínio de Pains encontramos o rio São Miguel, responsável por formar 

grandes áreas alagáveis durante os períodos chuvosos, proporcionando o aparecimento 

de lagoas e brejos. A mata ciliar deste rio encontra-se bastante degradada, sendo ausente 

em alguns pontos ou ocupando uma área de 5 – 10m de largura em outros. 

 

Subdomínio Lagoa do Retiro 
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Compreendendo a região ao sul do Domínio Biológico São Miguel, formado por partes das 

quadrículas A14, A15, A16, A18, A19, A22 e A23. Inclui as regiões com maior 

expressividade vegetal, no qual, as formações florestais estão restritas a quase que 

exclusivamente as áreas de maciços rochosos ou ao longo de cursos freáticos nas matas 

ciliares.   

 

  
(a) (b) 

Figura 5. 32 - (a) Vegetação ao entorno e sobre o maciço calcário e (b) Vegetação presente sobre o maciço 
rochoso. 

 

Não diferente dos demais subdomínios, as formações florestais ainda existentes no 

Subdomínio Lagoa do Retiro encontram-se limitadas ao entorno e sobre os afloramentos 

rochosos (Fig. 5.32a). As terras entre os afloramentos são ocupados pela agropecuária, se 

resumindo em campos de pastagem e plantações (Fig. 5.32b). 

 

Nessa área, os maciços calcários onde a cobertura florestal ainda permanece em melhor 

estado de conservação, notam-se formações arbóreas de caráter secundário, geralmente 

apresentando baixo porte, constituídas por espécies comuns e de ampla dispersão na 

região. Essas capoeiras mostram estágios variados de regeneração, geralmente com 

aspecto emaranhado, estratificação pouco nítida e dossel descontínuo. O porte atinge 

entre 6 - 9 metros, por vezes 12 metros. Entretanto, existem porções de mata ainda com 

porte superior, até 15 – 18 metros. 
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As espécies mais freqüentemente observadas são a lixeira (Aloysia virgata), catiguá 

(Trichilia hirta), alecrim-de-campinas (Holocalix balansae), jacarandá-violeta (Machaerium 

scleroxylum), grão-de-galo (Celtis iguanae), mutamba (Guazuma ulmifolia), arranha-gato 

(Acacia sp.), gameleira (Ficus enormis, F. insipida), angico (Anadenanthera macrocapa), 

tamboril (Enterolobium contortisiliquum), canafístula (Peltophorum dubium), açoita-

cavalo (Luehea divaricata), pata-de-vaca (Bauhinia sp.), moreira (Maclura tinctoria), a 

aroeira (Myracrodruon urundeuva), carobão (Sciadodendron excelsum), mamica-de-porca 

(Zanthoxylum rhoifolium), cedro (Cedrella fissilis), embaúba (Cecropia pachystachya), 

entre outras. A aroeira é elemento freqüente, sendo sujeita ao abate clandestino para 

uso como moirões para cerca. 

 

  
(a) (b) 

Figura 5. 33 - (a) Vista da Lagoa do Retiro. Em (b) taboas crescendo nas margens da lagoa. 

 

A mata mesófila que reveste o topo dos maciços calcários apresenta uma melhor 

diversidade em decorrência da dificuldade de acesso. Desenvolve-se por entre as rochas, 

fendas, diáclases e dolinas. Apresenta-se com estrutura aberta, dominada pelo angico 

vermelho (Anadenanthera colubrina) ou a aroeira (Myracrodruon urundeuva). 

 

Ao sul da quadrícula A18 localiza-se a lagoa do Retiro (Fig. 5.33a), com formação de áreas 

brejosas, dominadas pela taboa (Typha dominguensis, Typha sp., Fig. 5.33b) e por outras 
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macrófitas aquáticas, tais como: a cavalinha (Equisetum sp.), junquinho (Eleocharis 

sellowiana), hortelã-do-brejo (Heteranthera reniformis), ciperáceas (Cyperus giganteus, 

Cyperus rotundus, C. ferax, etc.), cruz-de-malta (Ludwiguia sp.), nenúfares (Nymphaea 

sp.), espécie ornamental flutuante e o pinheirinho d’água - espécie submersa 

(Ceratophyllum demersum), que cobrem a lâmina d’água, principalmente nas margens, 

fornecendo abrigo para peixes (lambarís) e pequenos anfíbios (pererecas). 

 

5.5 -  FLORA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO  

A relação de espécies vegetais ocorrentes na área de abrangência do projeto foi 

confrontada com a Lista das Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora Brasileira, Lista das 

Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora de Minas Gerais (Deliberação COPAM nº. 85, 30 

de outubro de 1997) e por último com a Lista Vermelha da flora e fauna ameaçadas de 

extinção de Minas Gerais (Fundação Biodiversitas 2007), para a verificação de ocorrência 

de espécies ameaçadas ou vulneráveis a extinção. Na área do PROAPE, foram 

encontradas 16 espécies com algum grau de ameaça (Tab. 5.3). 

 

Tabela 5. 3 - Lista de espécies com grau de ameaça para a região do PROAPE. 

Família Espécie 
Biodiversitas 

2007 
COPAM 1997 

Amaryllidaceae Hippeastrum reticulatum Herb. Vulnerável  

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Allemão Vulnerável Vulnerável 

Araceae Asterostigma lombardii E.G.Gonç. Em perigo  

Aspleniaceae Asplenium pumilum Sw. Em perigo  

Asteraceae Stifftia parviflora (Leandro) D.Don  
Provavelmente 

extinta 

Asteraceae 
Gardnerina angustata (Gardner) 

R.M.King & H.Rob. 
Em perigo  

Dioscoreaceae Dioscorea asperula Pedralli  Em perigo 

Fabaceae Bionia bella Mart. ex Benth. Vulnerável  
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Família Espécie 
Biodiversitas 

2007 
COPAM 1997 

Gesneriaceae  
Sinningia warmingii (Hiern) 

Chautems 
Vulnerável Em perigo 

Lauraceae Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer Em perigo  

Moraceae Dorstenia cayapia Vell. Vulnerável  

Orchidaceae Cattleya walkeriana Gardner Em perigo  

Orchidaceae Cattleya bicolor Lindl. Vulnerável  

Solanácea Solandra grandiflora Sw. 
Criticamente 

em perigo 
 

Solanaceae Lycianthes repens (Spreng.) Bitter 
Criticamente 

em perigo 
 

Urticaceae 
Hemistylus brasiliensis Wedd. Ex. 

Warm. 
Vulnerável  

  

Myracrodruon urundeuva Allem. (Anacardiaceae), espécie que perde totalmente as folhas 

durante o período da seca, e que por este motivo é caracterizada como uma das árvores 

símbolo da chamada “Mata Seca de Pains”, sendo em algumas regiões do Estado de 

Minas Gerais protegida por leis municipais. Sendo classificada com o grau de "vulnerável" 

pela lista da Fundação Biodiversitas e COPAM, devido a destruição do seu habitat e a 

coleta predatória (Fig. 5.34).  

 

Hippeastrum reticulatam (Amaryllidaceae) foi registrada em vários pontos de 

amostragens, ocorrendo nos afloramentos de rocha em locais com maior umidade, como 

nos interiores das dolinas (Fig. 5.35). É considerada “vulnerável” pela Fundação 

Biodiversitas (2007).  

 

Dorstenia cayapia Vell. (Moraceae), popularmente conhecida por carapiá, com amplo uso 

medicinal. Esta na categoria “vulnerável”, pela lista vermelha de Minas Gerais da 

Fundação Biodiversitas.  
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Figura 5. 34 - Myracrodruon urundeuva, em estado de floração, apresentando caducifolia. 

 

 
Figura 5. 35 - Hippeastrum reticulatam, espécie ameaçada de extinção encontrada em áreas úmidas. 
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Cattleya bicolor Lindley (Orquidaceae) é uma espécie endêmica de todo o brasil, 

facilmente encontrada vivendo sobre afloramentos calcário na região do PROAPE, esta na 

lista de espécies ameaçadas na categoria "vulnerável" principalmente pela extração 

irregular e pela exploração do seu habitat natural (Fig. 5.36). 

 

Gardneria angustata (Asteraceae), uma erva anual, que vegeta somente na época seca do 

ano, sobre afloramentos calcários de floração muito rápida (King & Robinson 1987), esta 

espécie ainda é pouco estudada, e foi descrita para a região por Melo (2008) e encontra-

se “em perigo” de extinção segundo a Fundação Biodiversitas (2007).  

 

 
Figura 5. 36 - Cattleya bicolor vivendo sobre rocha calcário. 

 

Gardneria angustata (Asteraceae), uma erva anual, que vegeta somente na época seca do 

ano, sobre afloramentos calcários de floração muito rápida (King & Robinson 1987), esta 

espécie ainda é pouco estudada, e foi descrita para a região por Melo (2008) e encontra-

se “em perigo” de extinção segundo a Fundação Biodiversitas (2007).  

 

Melo (2008) em seu trabalho de levantamento da flora vascular relacionado aos 

afloramentos de rocha carbonática encontrou na região de Arcos, Pains e Iguatama, 
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alguns taxons tidos como raros ou pouco coletados para o estado de Minas Gerais, 

Asplenium pumilum e A.laetum, Dioscorea asperula, Erythroxylum strobilaceum, 

Gardnerina angustata,Hemistylus brasiliensis,Hippeastrum reticulatum e  Solandra 

grandifloraum. 

 

Sabe-se que, em maciços calcários ocorrem diversas espécies de Orchidaceae, 

Bromeliaceae e Cactaceae, alem de outras várias espécies vegetais encontradas apenas 

nestes ambientes, e por este motivo, a lista de ameaçadas deverá crescer a medida que 

os estudos forem desenvolvidos. 

 

Para melhor quantificar e entender a diversidade presente nas formações florestais da 

Província carstica do Alto São Francisco, é de extrema importância a realização de 

levantamentos florísticos e fitossociológicos, que visem fomentar o conhecimento dos 

recursos naturais da região, bem como subsidiar pesquisas em diversas áreas correlatas, 

uma vez que, a vegetação é parte fundamental da paisagem (Matteucci & Colma 1982).  

Ainda no sentido de minimizar os impactos negativos causados pelas atividades humanas 

no processo de ocupação da área, a criação de unidades de conservação torna-se uma 

medida imprescindível, além de maiores estudos sobre as espécies vegetais ocorrentes na 

região cárstica dos municípios de Arcos, Doresópolis, Iguatama e Pains.  

 

 

5.6 -  CARACTERIZAÇÃO FAUNA REGIONAL 

 

A vasta superfície em conjunto com fatores abióticos propicia o aparecimento de uma 

flora e fauna extremamente ricas e diversas no Estado de Minas Gerais, agrupada em três 

grandes biomas: a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Na região onde está inserido o 
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projeto existe predominância do Cerrado e da Mata Atlântica, sendo a última 

representada pela floresta estacional decidual e semidecidual (Fig.5.37). 

 

 
Figura 5. 37 - Vista dos biomas ocorrentes na área do PROAPE. 

 

No entanto, a cobertura vegetal se encontra fortemente ameaçada pelo processo de uso 

e ocupação desordenado do solo, que resulta em uma crescente perda de diversidade 

biológica. Tendo em vista a quantidade de áreas desmatadas, o que restou permanece 

isolado em ilhas de vegetação nativa, sendo assim prioritárias para a investigação 

biológica e conservação. 

 

No que diz respeito à conservação da biodiversidade brasileira, a situação é considerada 

uma das mais graves do mundo. A Amazônia já perdeu quase 15% de sua cobertura 

florestal (Fearnside 1995), a Mata Atlântica está reduzida a cerca de 7% de sua extensão 
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original (Capobianco 1998) e o Cerrado encontra-se hoje com possivelmente 2/3 de sua 

área antropizada (Dias 1993). 

 

A ocupação territorial da região de Arcos – Pains – Doresópolis e a consequente pressão 

sobre as formações vegetais nativas, seja com a produção mineral, ou com a expansão 

das atividades agropecuárias, vêm provocando alterações consideráveis em sua cobertura 

vegetal. A perda de biodiversidade decorrente da intensa pressão antrópica sobre os 

biomas de Minas Gerais foi expressa em diversos trabalhos sobre a fauna ameaçadas de 

extinção (Drummond et al. 2005). Segundo Fonseca & Lins (1998) a principal causa pelo 

declínio de 82% da fauna ameaçada de Minas Gerais foi a perda de habitats, fato este que 

é facilmente observado na área do PROAPE. 

 

5.6.1 - Invertebrados   

 

Não se sabe ao certo o número de espécies de invertebrados existentes em Minas, uma 

vez que este é o grupo taxonômico mais diverso entre os seres vivos. No Brasil, estima-se 

que existam atualmente entre 107.000 e 145.000 espécies descritas de invertebrados 

(Lewinsohn & Prado 2002), sendo o grupo das borboletas, libélulas e opiliões os mais 

estudados e conhecidos.  

A deficiência de dados gera muitas dificuldades tais como identificar áreas prioritárias 

para conservação; definir listas de espécies endêmicas e raras ameaçadas de extinção; e a 

riqueza e abundancia de espécies nas diferentes áreas do Estado (Drummond et al. 2005). 

 Entre os invertebrados considerados importantes para definição de áreas prioritárias 

para conservação em Minas merecem destaque aqueles que vivem no interior de 

cavernas, como é o caso dos invertebrados cavernícolas dessa região. O ecossistema 

cavernícola é bastante ameaçado no Estado e tem sua preservação dificultada pela 

escassez de estudos sobre a fauna que abriga e pela intensa atividade mineraria. 
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O ambiente cavernícola é considerado um dos mais estáveis existentes na biosfera e 

possui uma série de características próprias, que condicionam a diversidade de vida 

animal e vegetal que se desenvolve em seu interior (Lino 2001).  

 

 As cavernas podem apresentar pelo menos três zonas ambientais distribuídas ao longo 

de um gradiente e caracterizadas pelas diferenças entre luminosidade, temperatura e 

distribuição dos organismos. O zoneamento em relação à luminosidade tem caráter 

qualitativo, geralmente baseado em observações visuais, e a extensão destas zonas pode 

variar entre cavernas e em relação à topografia e a incidência luminosa. 

 

Uma das principais características do ambiente hipógeo que o diferencia dos demais 

meios biológicos da superfície terrestre é a completa ausência de luz nas zonas mais 

profundas, denominada zona afótica, e esta, apresenta tendência à estabilidade 

ambiental.  

 

A zona eufótica ou zona de entrada é caracterizada pela incidência direta de luz próxima à 

região da entrada, apresentando temperatura e umidade relativa do ar igual ao do meio 

externo e a zona disfótica ou de penumbra é a região que recebe a luz apenas 

indiretamente, apresentando flutuações menores quando comparada as da zona de 

entrada e sua extensão pode variar de acordo com a época do ano e posição da entrada 

em relação ao sol. 

 

A ausência de luz nos ecossistemas cavernícolas exclui a possibilidade de produtores 

fotossintetizantes (produtores primários). Em geral, grande parte ou a quase totalidade 

da produção de alimento do meio cavernícola é de origem secundária, baseada em cadeia 

de detritívoros atuando sobre recursos provenientes do meio externo.  Este alimento 

penetra no meio cavernícola carreado por agentes físicos ou biológicos, de forma 

contínua ou em “pulsos” e em configurações espaciais diferentes (Culver 1982). 
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 A importação de recursos no meio cavernícola é feita por três vias principais: matéria 

orgânica particulada carreada diretamente por rios, enxurradas e diferentes tipos de 

drenagens ou veiculadas através de aberturas verticais nas cavernas; matéria orgânica 

dissolvida que goteja através de fendas e espeleotemas; raízes que penetram em grutas 

próximas à superfície ou através de cadáveres ou fezes de animais que entram e saem 

das cavernas com certa regularidade como as fezes de morcegos (guano). O tipo de 

recurso, bem como a forma pela qual este penetra no sistema, é um importante 

determinante da composição da fauna presente no meio cavernícola (Bahia & Ferreira 

2005).  

 

 Além da matéria orgânica, a diversidade de substratos, os cursos de água, os lagos, os 

bancos de argila, o solo arenoso e as paredes rochosas são muito importantes, pois 

definem diferentes habitats. E em função desses habitats e do nível de adaptação 

ecológica ao ambiente cavernícola, os animais cavernícolas são classificados em três 

categorias: troglóxenos, troglófilos e troglóbios, segundo Holsinger & Culver (1988), 

modificado do sistema Schiner Racovitza, em Zampaulo (2010). 

 

Os troglóxenos são os animais encontrados no interior das cavernas, mas que não são 

exclusivos desse ambiente. Freqüentam de forma regular as cavernas em busca de abrigo 

contra as variações climáticas, predadores ou para fazer ninhos. Podem ser tanto 

vertebrados (morcegos, aves e anfíbios) ou invertebrados (aracnídeos e insetos). Em 

geral, ocorrem nas áreas próximas da entrada. São importantes na importação de 

recursos alimentares proveniente do meio epígeo. 

 

Os animais troglófilos são os que dependem do meio cavernícola para desenvolver seu 

ciclo de vida. Os troglófilos são adaptados ecologicamente ao meio subterrâneo, mas não 

apresentam especializações morfológicas e fisiológicas que os tornem exclusivos do 
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ambiente cavernícola. Os animais mais freqüentes são as aranhas, opiliões, crustáceos, 

diplopodas e os insetos. 

 

Os troglóbios são organismos exclusivamente cavernícolas, com ciclo de vida restrito ao 

interior das cavernas. Ecologicamente, os troglóbios mostram grande interação com o 

meio em seus aspectos abióticos e bióticos e apresentam especializações morfológicas, 

fisiológicas e/ou comportamentais (troglomorfismo) para este ambiente específico, em 

resposta às pressões seletivas presentes em cavernas e/ou a ausência de pressões 

seletivas típicas do meio epígeo. Quanto às características morfológicas são freqüentes a 

despigmentação, a atrofia dos olhos, e a hipertrofia de órgãos sensoriais entre outras.  

 

A diminuição da atividade metabólica é a principal característica fisiológica e 

comportamental. Freqüentemente, apresentam distribuição geográfica restrita, baixa 

densidade populacional, baixa tolerância as flutuações ambientais, o que os torna 

potencialmente ameaçados de extinção frente as alterações de seu ambiente (Culver 

1982).   

 

Os organismos descritos como troglóbios possuem grande importância ecológica, do 

ponto de vista científico e preservacionistas. Os troglóbios em geral apresentam um 

conjunto de características que os tornam particularmente vulneráveis a perturbações 

ambientais e o conhecimento das cavernas que abrigam tais organismos podem 

assegurar sua preservação. Esta afirmação toma por base a resolução CONAMA 05 – 

Comissão Nacional do Meio Ambiente publicada em 6 de agosto de 1987. Em seu 

primeiro parágrafo relativo à conservação do patrimônio espeleológico, no item 7, 

encontra-se a seguinte colocação: “Que o IBDF inclua os troglóbios na relação de animais 

em perigo de extinção e que como tal devem ser preservados” (CONAMA 1987). E em 

virtude destas mesmas características, quaisquer espécies troglóbias são consideradas 
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como espécies vulneráveis à extinção pela International Union for Conservation of Nature 

(IUCN). 

 

Existe uma quarta categoria de organismos, não englobada no sistema de Shinner-

Racovitza, frequentemente encontrados no ambiente cavernícola. Tais organismos são 

denominados acidentais e compreendem espécies que normalmente não são 

encontrados em cavernas, mas que por motivos diversos, penetram nestes ambientes 

involuntariamente. Esses organismos exercem uma importância nítida a esse ambiente, 

uma vez que suas fezes e principalmente seus cadáveres, servem como fonte de alimento 

para outros organismos presentes neste meio (Zampaulo 2010).  

 

Complementando os estudos bioespeleológicos da região foi consultado Zampaulo 

(2010), que em seu trabalho procurou caracterizar as comunidades de invertebrados 

cavernícolas e indicar áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade dos 

invertebrados da região cárstica de Arcos, Pains e Doresópolis (MG). Em seu estudo, 

levantou a riqueza, composição, diversidade, similaridade, complexidade ecológica, 

parâmetros físicos (desenvolvimento linear, número e extensão de entradas), impactos 

ambientais e biogeografia, além de categorizar os organismos encontrados em raros, 

comuns e acidentais nas cavernas dessa região.  

 

Para indicar as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade dos invertebrados 

cavernícolas na região, Zampaulo (2010) levantou a riqueza, complexidade ecológica, 

diversidade de espécies troglóbias, grau de vulnerabilidade das cavernas estudadas, áreas 

de maior relevância biológica frente aos diferentes impactos ambientais e a similaridade 

entre cavernas. 

 

Cabe assinalar que os artrópodes troglomórficos encontrados nas cavernas de Minas 

constituem populações isoladas, às vezes de uma só gruta, e extremamente sensíveis a 
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modificações em seus ambientes (Drummond et al. 2005). A presença dessa rica fauna 

cavernícola constitui um importante fator para proteção do patrimônio espeleológico de 

Minas Gerais, e recomenda-se o incremento de estudos bioespeleológicos nas cavernas 

do Estado, visto que os principais fatores geradores de impactos para a área do projeto 

são as atividades de mineração (especialmente pela indústria de cimento e cal), o 

desmatamento do entorno das grutas, as atividades agropecuárias e o turismo não 

orientado. 

 

 
Figura 5. 38 - Mapa das áreas prioritárias para conservação de invertebrados ocorrentes no PROAPE, com 
sua respectiva categorias de importância biológica. 

 

Segundo estudos realizados pela Fundação Biodiversitas (2005), a região Cárstica de Arcos 

Pains e Doresópolis está definida com “Importância biológica Especial” (Fig. 5.38) por se 

tratar de uma região com ocorrência de espécies restritas e endêmicas, além de 

apresentar ambientes únicos para o desenvolvimento de invertebrados, dos quais vem 



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 
 

185 

sofrendo constantes ameaças antrópicas, principalmente pela ação das mineradoras, 

expansão da agropecuária, entre outros aspectos negativos, tais como, a supressão da 

vegetação nativa, a sobrecarga de nutrientes (eutrofização) e assoreamento nos corpos 

hídricos, principalmente nos caracterizados por apresentar fluxos lênticos. 

 

 

Correspondendo ao Grupo mais diverso e heterogêneo, cerca de 95% das espécies 

animais da terra (Brusca & Brusca 1990), são a base de todas as cadeias alimentares. De 

acordo com Drummond et al. (2005), existe uma grande riqueza de espécies de 

invertebrados no estado, no entanto, com informações incompletas e dispersas na 

literatura. Das 178 espécies de animais consideradas ameaçadas de extinção no estado, 

17% são invertebrados (Machado et al. 1998). 

 

5.6.2 - Peixes   

 

O Brasil é considerado um país megadiverso em relação à sua ictiofauna dulcícola, ocupa 

a 1ª posição em relação ao resto do mundo abrigando 3.000 espécies de peixes 

(Macallister et  al. 1997), das quais, uma parcela considerável é endêmica do Brasil. De 

acordo com Macallister et al. (1997) pelo menos 380 espécies (12,5%) ocorrem em Minas 

Gerais. Estado detentor do sistema hidrográfico que abrange a maior parte das bacias 

brasileiras, exceto a Amazônica. Ao todo, são quinze bacias, das quais apenas duas 

(Paraíba do Sul e Tietê) não possuem suas nascentes dentro dos limites estaduais. As 

principais ameaças à fauna de peixes de Minas Gerais estão relacionadas às atividades 

humanas que alteram a qualidade do hábitat, como poluição, assoreamento, mineração e 

barragens (Biodiversitas 1998). 

 

De acordo com a Fundação Biodiversitas a área de abrangência do PROAPE apresenta 

duas categorias de áreas prioritárias para a preservação da ictiofauna do estado de Minas 

Gerais, o Alto São Francisco e a Caverna do Peixe (Fig. 5.39). 
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Figura 5. 39 - Mapa das áreas prioritárias para conservação da Ictiofauna ocorrentes no PROAPE, com sua 
respectiva categoria de importância biológica. 

 

O Alto São Francisco está localizado na porção NW do PROAPE e apresenta “Importância 

biológica muito alta”. A área é caracterizada por apresentar além de alta concentração de 

recursos hídricos, extensos remanescentes florestais significativos a estes associados, dos 

quais muitos se encontram altamente ameaçados.  

 

A Caverna do Peixe está compreendida nas quadrículas A06 e A10, sendo classificada com 

"Importância biológica alta", com ocorrência de espécies raras ou ameaçadas. 

 

 

5.6.3 - Anfíbios e Répteis  
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A herpetofauna brasileira é considerada uma das mais diversas do mundo, contando com 

aproximadamente 750 espécies de anfíbios e 650 espécies de répteis, das quais várias são 

endêmicas e ou ameaçadas de extinção.  

 

O estado de Minas Gerais possui extensas áreas recobertas pelos biomas Mata Atlântica, 

Cerrado e Caatinga e consequentemente uma grande variedade de ambientes com 

diferentes formações vegetais. Esses biomas favorecem a ocorrência de uma grande 

riqueza de anfíbios e répteis, dos quais, muitos apresentam especializações em relação 

aos ambientes onde ocorrem, respaldando um alto número de espécies endêmicas para 

região (Drummond et al. 2005). 

 

Ainda de acordo com Drummond et al. (2005) o Estado de Minas Gerais possui registro de 

aproximadamente 180 espécies de répteis e 200 espécies de anfíbios, divididos entre 

anuros (sapos, pererecas e rãs) e gymnophiona (cecilias); o que representa quase 1/3 das 

mais de 600 espécies existentes no Brasil. 

 

Apesar de toda a diversidade da herpetofauna do Estado, o conhecimento sobre ela é 

insatisfatório, fragmentado e pontual, dificultando um conhecimento mais aprofundado 

da herpetofauna mineira. 

 

De acordo com estudos apresentados pela Fundação Biodiversitas (2005), a região em 

que está inserida o projeto não é definida como área prioritária para a preservação da 

herpetofauna (Fig. 5.40). No entanto, o Alto do São Francisco apresenta insuficiência de 

dados, mas com provável importância biológica, e o Parque Nacional da Serra da 

Canastra, apresenta a ocorrência de espécies restritas, onde ambas as áreas estão 

situadas próximas ao PROAPE.  
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Contudo observa-se que o conhecimento da herpetofauna no Estado é insatisfatório, os 

estudos com populações ou comunidades em áreas de Mata Atlântica e Cerrado em 

Minas Gerais são bastante raros e pontuais, sendo necessário realizar uma investigação 

mais apurada sobre estas áreas. 

 

 
Figura 5. 40 - Mapa das áreas prioritárias para conservação da herpetofauna ocorrentes próximo ao 
PROAPE, com sua respectiva categoria de importância biológica. 

 

5.6.4 - Aves  

 

Devido ao seu grande espaço territorial, Minas Gerais abriga três biomas distintos (Mata 

Atlântica, Cerrado, Caatinga) e consequentemente variados grupos de aves pertencentes 

a diferentes ecossistemas, o que contribui para a riqueza e diversidade de sua avifauna. 

De acordo com Sick (1997), 785 das 1.678 espécies de aves brasileiras estão registradas 

para Minas Gerais. Sendo 54 espécies endêmicas da Mata Atlântica, 20 do Cerrado e 12 
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da Caatinga. Há ainda nove espécies típicas de montanhas do sudeste Mineiro 

(Drummond et al. 2005). 

 

Apesar da alta riqueza, um grande número de espécies de aves está sob algum tipo de 

ameaça de extinção no Estado (Drummond et al. 2005). Do total de espécies encontradas 

em Minas Gerais, 64 estão globalmente ameaçadas (Collar  et  al. 1994), 41 fazem parte 

da lista de espécies ameaçadas do Brasil (M.M.A. 2003) e 83 fazem parte da lista de 

espécies ameaçadas do Estado (MINAS GERAIS 1996). Há 23 espécies consideradas 

ameaçadas de extinção por Collar et al. (1994) ou ameaçadas de extinção no Brasil 

(M.M.A. 2003) que não pertencem à lista de espécies ameaçadas de Minas Gerais. 

 

 

Segundo os estudos realizados pela Fundação Biodiversitas (2005) a região de Arcos 

apresenta “Importância biológica muito alta” sendo considerada como área prioritária 

para a preservação de aves em Minas Gerais (Fig. 5.41).  

 

 

Figura 5. 41 - Mapa das áreas prioritárias para conservação avifauna ocorrentes no PROAPE, com sua 
respectiva categoria de importância biológica. 
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As principais ameaças constatadas para as aves da região são: a extração de lenha, 

pecuária e as minerações, somada a exploração predatória e a captura para criação. 

 

 

5.6.5 - Mamíferos  

 

No Brasil ocorrem cerca de 530 espécies de mamíferos, sendo, os mais representativos os 

grupos dos pequenos mamíferos (pequenos ratos silvestres, cuícas, gambás, morcegos) e 

dos primatas, englobando 83% (cerca de 440 espécies) da mastofauna do País (Fonseca et 

al. 1996, Rylands et al. 2000). 

 

 

Figura 5. 42 - Mapa das áreas prioritárias para conservação da mastofauna ocorrentes no PROAPE, com sua 
respectiva categoria de importância biológica. 

 

Por abrigar três grandes biomas, Minas Gerais possui uma fauna muito diversificada, 

chegando a 243 as espécies de mamíferos conhecidas (Drummond et al. 2005). “O 



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 
 

191 

processo contínuo de degradação das paisagens naturais vem comprometendo a 

sobrevivência de várias espécies. Quarenta espécies de mamíferos estão ameaçadas de 

extinção em Minas Gerais” (Deliberação COPAM 041/95), sendo a ordem dos carnívoros e 

a dos primatas os grupos sob o maior risco de extinção. 

 

Segundo estudos realizados pela Fundação Biodiversitas (2005) parte da área em que está 

inserido o projeto é definida como prioritária para a preservação de mamíferos com 

“Importância biológica em potencial”, que significa que a área é insuficientemente 

conhecida sendo, portanto, prioritária para investigação científica (Fig. 5.42). 

 

A principal ameaça constatada para os mamíferos da região é caracterizada pela 

supressão de fragmentos vegetais, seja por queimadas, extração de madeira, expansão 

das atividades agrícolas e minerarias. 

 

 

5.7 -   CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA LOCAL 

 

Para melhor visualizar e caracterizar a fauna da região e apresentá-los de forma prática e 

didática, a articulação do PROPE (Projeto Arcos Pains de espeleologia) foi dividida em três 

grandes domínios: Domínio Biológico do São Francisco, Domínio Biológico Central e 

Domínio Biológico Rio São Miguel (Fig.5.43).  

 

O Domínio Biológico do São Francisco foi dividido em três subdomínios, o Subdomínio do 

São Francisco e o Subdomínio da Serra de Pimenta e Subdomínio do Córrego do Cavalo. 

  

O Domínio Biológico Central foi dividido em dois subdomínios, Subdomínio Centro-Norte, 

Subdomínio do Zé Brega.  
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O Domínio Biológico do rio São Miguel foi dividido em dois subdomínios, o Subdomínio de 

Pains e o Subdomínio da Lagoa do Retiro. 

 

 

Figura 5. 43 - Vista dos Domínios e Subdomínios biológicos. 

 

A partir da análise dos 18 estudos de impacto ambiental recebidos através da FEAM e 

IBAMA de Minas Gerais, foi constatado que 76% das ocorrências faunísticas foram 

registradas no Domínio Biológico do rio São Miguel, 14% no Domínio Central e 10% no 

Domínio São Francisco (Fig 5.44). Sendo eles das respectivas minerações: AGRO-CAMPO 

Comércio e Indústria Ltda., Brasiminas Mineração e Comércio de Calcário Ltda., 

Mineração Vale do São Miguel Ltda., Mineração Garoca. Ltda., CBE - Companhia Brasileira 

de Equipamentos, Companhia Cimento Portland ITAÚ, ICAL - Indústria de Calcinação 

Ltda., Indústria e Comércio de Cal Ribeiro Ltda., Mineração Matildes Comércio e 

Transportes Ltda., Mcosta Mineração, Microminas - Cooperativa dos micromineradores 
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do centro-oeste de Minas Gerais Ltda, Mineração Arcos Ltda., Mineração Castrocal Ltda., 

Mineração João Vaz Sobrinho Ltda., Mineradora Carmocal Ltda., Mineração Santa Luzia 

Ltda., Mineração Leal e Rosa Ltda. e Imeyrs do Brasil - Química Industrial Carra do Piraí 

Ltda.  

 

 

Figura 5. 44 - Representação gráfica da distribuição das ocorrências faunísticas. 

 

Ainda a partir da análise destes estudos, é possível constatar que os subdomínios de Pains 

e Lagoa do Retiro além de apresentarem o maior número de ocorrências também são os 

que apresentaram maior diversidade de espécies (Fig. 5.45). 

 

Contudo, observam-se que os subdomínios Lagoa do Retiro e Pains apresentaram os 

maiores valores relacionados à avifauna, mastofauna, herpetofauna e ictiofauna, este 

fato ocorre devido à área do Domínio São Miguel (Subdomínios Pains e Lagoa do Retiro) 

apresentar uma maior concentração de Estudos de Impacto Ambiental. Observa-se 

também que o principal aspecto negativo para os grupos faunísticos é a constante 

supressão dos remanescentes florestais adjacentes a fluxos hídricos e maciços calcários, o 

que tem proporcionado o afugentamento dos animais ali presentes. 
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Figura 5. 45 - Representação gráfica das ocorrências faunísticas pelos subdomínios. 

 

As matas ciliares estão sujeitas a distúrbios naturais e humanos, este último ligado ao 

desmatamento, expansão de áreas agrícolas, extração de areia, expansão urbana, dentre 

outros. Promovendo impactos de forma negativa sobre a riqueza de espécies, diminuindo 

o potencial de imigração e de recolonização de populações, as quais ficam isoladas e com 

número insuficiente para manter sua viabilidade genética (Hanson et al. 1990), no qual a 

fragmentação florestal é um dos fenômenos mais marcantes e graves do processo de 

expansão da fronteira agrícola.  

 

As matas ciliares funcionam como filtros, retendo defensivos agrícolas, poluentes e 

sedimentos que seriam transportados para os cursos d'água, afetando a quantidade e a 

qualidade da água e conseqüentemente a fauna aquática, terrestre e a população 

humana. São importantes também como corredores ecológicos, facilitando o 
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deslocamento da fauna e o fluxo gênico entre as populações de espécies a fauna e flora. 

Em regiões com topografia acidentada, como é o caso do “canyon” do rio São Francisco, 

estas áreas exercem inúmeras e importantes funções tais como a proteção do solo contra 

processos erosivos e consequentes processos de assoreamento de corpos hídricos. 

 

Abaixo, segue a descrição e avaliação de cada domínio biológico, com seus respectivos 

subdomínios e sua avaliação baseada no levantamento e cruzamento de informações 

sobre temas bióticos (Mamíferos, Aves, Répteis, Anfíbios, Peixes, Invertebrados e Flora) e 

abióticos (Fatores Indicadores, Estudos de Impacto Ambiental e Uso e Ocupação do Solo). 

Também foram analisados para cada área os estados de conservação; as lacunas de 

informações e o grau de conservação dos grupos biológicos considerados; sendo 

abordados os seguintes elementos diagnósticos: áreas consideradas prioritárias para 

conservação em Minas Gerais, áreas com forte pressão antrópica, áreas com maior 

quantidade de vegetação nativa remanescente e ambientes espeleológicos raros, 

propícios a ocorrência de espécimes endêmicas e/ou troglóbias. Definindo assim regiões 

sensíveis e prioritárias a conservação e/ou investigação científica. 

 

 

5.7.1 - Domínio Biológico do São Francisco 

 

O Domínio Biológico do São Francisco (Fig.5.46) é assim chamado por abrigar como 

drenagem principal o rio São Francisco que banha a porção NW da área do projeto, 

percorrendo principalmente as quadrículas P01, P06 e R01. Ao sul do domínio está 

localizada a Serra de Pimenta, importante efluente hídrico que apresenta a nascente do 

córrego do Cavalo (quadrícula P18), além de inúmeros contribuintes para a bacia do rio 

São Francisco, percorrendo a faixa lateral E do Domínio. 

 

 



SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012, Projeto Arcos Pains Espeleologia – PROAPE 
 
 

 
 

196 

 

Figura 5. 46 - Vista do Domínio Biológico do São Francisco. 

 

Este Domínio engloba as quadrículas P01, P02, P03, P05, P06, P07, P09, P10, P11, P13, 

P14, P15, P17, P18, P21, P22, P23, R01 e R02. Foi observado que a referida área apresenta 

deficiência em dados provenientes de Estudos de Impacto Ambiental sendo representado 

apenas pela empresa de mineração Imeyrs do Brasil - Química Industrial Carra do Piraí 

Ltda., que está situada sobre o Subdomínio do Córrego do Cavalo.  

 

A partir da compilação dos estudos recebidos, observa-se que a área apresenta 

ocorrência das seguintes espécies para grupos faunísticos: aves (47), mamíferos (35), 

répteis (11), anfíbios (7), peixes (7). Destes grupos apenas os mamíferos apresentaram 

espécies ameaçadas segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 

(Drummond et al. 2008). 
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Esta região também apresenta duas feições geomorfológicas especiais, a serra de 

Pimenta e rio São Francisco, ambas consideradas como áreas sensíveis e pouco 

conhecidas por não nos apresentar dados, porém com importância biológica, sendo 

assim, consideradas áreas prioritárias para investigação científica. 

 

 

Figura 5. 47 - Vista do Domínio Biológico do São Francisco e seu uso e ocupação do solo. 

 

A importância deste ambiente devido aos seus recursos hídricos, juntamente com a 

aplicação da Lei Federal nº 12.651/2012, que estabelece o novo Código Florestal 

Brasileiro, tornam áreas marginais, importantes corredores de biodiversidade, 

constituindo importantes fatores para a definição das mesmas como prioritárias para 

investigação científica. 

 

A porção SW do domínio (Fig. 5.47), mais especificamente as quadrículas P21 e P17, já 
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sofreram grande pressão antrópica devido ao desenvolvimento do município de Piumhi. 

Estas quadrículas configuram-se como áreas de ocupação urbana e, portanto com pouca 

importância biológica local. As demais quadrículas pertencentes a este domínio, além das 

já citadas, sofreram grandes danos pretéritos, descaracterizando a vegetação que 

originalmente ocupavam a região, onde grande parte da vegetação nativa foi suprimida, 

principalmente para fins agropecuaristas (quadriculas P02, P05, P06, P09, P10 e P13). 

Dentre estas, vale destacar as quadrículas P02, P05 e P06 por possuírem áreas 

consideradas sensíveis biologicamente por possuírem mata ciliar. 

 

O Domínio Biológico do São Francisco apresenta os subdomínios do Rio São Francisco, 

Serra de Pimenta e Córrego do Cavalo, todos considerados como áreas sensíveis. 

 

 

Subdomínio do Rio São Francisco 

 

Compreende a região norte do Domínio biológico do rio São Francisco, é formado pelas 

quadrículas P01, P02 P05, P06, P09, P10, P13, P14, R01 e R02. Esta região apresenta 

deficiência em dados dos grupos faunísticos, com exceção dos invertebrados da Gruta 

Buraco dos Curiós. No entanto, por apresentar uma importante drenagem associada aos 

remanescentes florestais ciliares configurados como ambientes geográficos relevantes 

para a conservação de ecossistemas aquáticos e terrestres e por possuir ambientes 

espeleológicos raros, propícios à ocorrência de espécimes endêmicas e/ou troglóbias, 

esta área foi considerada como área sensível e insuficientemente conhecida, mas com 

importância biológica e hídrica, sendo, portanto, prioritárias para investigação faunística. 

 

Na região do rio São Francisco não foram encontrados registros de estudos faunísticos, 

mas como a serra está interligada geograficamente a região córrego do Cavalo, é possível 
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que a diversidade de espécies da fauna se assemelhe esta região. Sendo necessária uma 

investigação faunística mais detalhada para a área.  

 

 

Figura 5. 48 - Vista do subdomínio São Francisco. 

 

Por não apresentar Estudos de Impacto Ambiental este subdomínio não apresenta listas 

sobre a fauna local. No entanto, o Subdomínio do Rio São Francisco apresenta 

“Importância biológica muito alta” para a ictiofauna (Fig. 5.48) segundo o “Atlas para 

conservação da biodiversidade em Minas Gerais” (Drummond et al. 2005).  

 

A área é caracterizada por apresentar remanescentes florestais significativos dos quais 

muitos se encontram altamente ameaçados. 

 

Com relação à bioespeleologia, este subdomínio apresenta a Gruta Buraco dos Curiós 



SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012, Projeto Arcos Pains Espeleologia – PROAPE 
 
 

 
 

200 

onde a riqueza observada foi de 76 espécies, sendo, desta forma, considerada de alta 

riqueza biológica (Zampaulo 2010).  

 

Ainda de acordo com Zampaulo (2010) a área apresenta elevada riqueza, e média 

complexidade e vulnerabilidade para espécies troglóbias (seis espécies troglóbias: duas 

espécies de Araneae, duas espécies de Coleoptera, uma espécies de Opiliones e uma 

espécies de Diplopoda), das quais duas das espécies são endêmicas e quatro apresentam 

ampla distribuição, resultando a esta área, a classificação como prioritária para a 

conservação de invertebrados (Fig.5.49).  

 

 

Figura 5. 49 - Vista das áreas prioritarias para conservação de invertebrados para o Subdomínio do Rio São 
Francisco. Adaptado de Zampaulo (2010). 

 

 

Subdomínio da Serra de Pimenta 
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Compreendendo a região ao sul do Domínio Biológico do Rio São Francisco, formado por 

partes das quadrículas P13, P14, P17, P18, P21 e P22, esta região, onde está localizada a 

serra de Pimenta (Fig. 5.50), apresenta deficiência em dados perante todos os grupos 

faunísticos. No Entanto, por apresentar uma alta densidade de pequenas drenagens 

associadas aos seus remanescentes ciliares (ambientes geográficos relevantes para a 

conservação de ecossistemas aquáticos e terrestres), esta área foi considerada como 

sensível e insuficientemente conhecida, mas com importância biológica considerável, 

sendo assim, prioritária para investigação faunística. 

 

 

Figura 5. 50 - Vista do Domínio Biológico São Francisco com seu subdomínio Serra de Pimenta. 

 

A serra da Pimenta (Fig.5.51) é considerada uma das ramificações da serra da Canastra, 

apresentando uma vegetação variada. Apresenta também uma grande biodiversidade nas 

áreas com cotas altimétricas mais baixas e úmidas onde se formam os capoeirões com 

exuberante vegetação de Mata Atlântica e a fauna a esta associada. 
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Figura 5. 51 - Detalhe para o Subdomínio Serra da Pimenta. 

 

A região do Subdomínio da Serra de Pimenta, em geral, apresenta relevo suavizado de 

topo aplanado com ravinamentos sem afloramentos calcários. E neste ravinamentos, 

formados por drenagens intermitentes é onde a vegetação se encontra mais exuberante, 

e consequentemente de maior importância a fauna local. No entanto, poucas são as áreas 

preservadas, já que em grande parte dos topos dos morros foram alterados dando lugar a 

atividades agropecuárias.   

 

As áreas de topos de morro e montanha, como é o caso da Serra de Pimenta, são 

caracterizadas pelas altitudes das vertentes mais expressivas e configuram-se como 

dispersores de águas de determinada região (Campos 2009). A legislação define topo de 

morro como o terço superior destinado a proteção permanente, reconhecido por sua 

capacidade de infiltração e seu potencial na recarga dos lençóis freáticos.  
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De acordo Casseti (2007) e Campos (2009), o topo de morro exerce uma espécie de 

“efeito esponja” sobre as áreas do entorno, impedindo que o escoamento superficial 

concentre grandes quantidades de água e provoque processos erosivos pluviais. O topo 

de morro plano e de solo desenvolvido tem capacidade de infiltração superior às das 

vertentes íngremes. Em suma: apresenta considerável potencial para recarga dos lençóis 

d’água.  

 

Na região da serra de Pimenta não foram encontrados registros de estudos faunísticos, 

porém, é possível constatar que a serra está interligada geograficamente a serra da 

Canastra e ao Subdomínio do Córrego do Cavalo, podendo a diversidade de espécies da 

fauna assemelhe-se a destas importantes regiões. Sendo necessária uma investigação 

faunística mais detalhada para a área.  

 

 

Figura 5. 52 - Vista do subdomínio da Serra Pimenta com as áreas prioritárias para conservação da 
ictioauna. 



SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012, Projeto Arcos Pains Espeleologia – PROAPE 
 
 

 
 

204 

O Subdomínio apresenta “Importância biológica muito alta” para a ictiofauna de acordo 

com o “Atlas para conservação da biodiversidade em Minas Gerais” por abrigar a 

nascente do córrego do Cavalo (Fig.5.52). 

 

 

Subdomínio do Córrego do Cavalo 

 

Compreendendo a região leste do Domínio Biológico do Rio São Francisco, o subdomínio 

é formado por partes das quadrículas P02, P03, P06, P07, P10, P11, P14, P15, P18 e P19. 

Esta região apresenta deficiência em dados perante todos os grupos faunísticos, porém 

possui ambientes geográficos relevantes para a conservação de ecossistemas aquáticos e 

terrestres (Fig. 5.53).  

 

 

Figura 5. 53 - Subdomínio Córrego do Cavalo e seu respectivo uso e ocupação do solo. 
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Apresenta uma grande densidade de pequenas drenagens associadas aos seus 

remanescentes ciliares, possui ambientes espeleológicos raros, propícios a ocorrência de 

espécimes endêmicas e/ou troglóbias e animais da mastofauna ameaçados de extinção 

segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Drummond et al. 

2008). Esta área foi considerada como área sensível e insuficientemente conhecida, mas 

com importância biológica, sendo prioritária para investigação faunística. 

 

 

Figura 5. 54 - Subdomínio Córrego do Cavalo com estudo de impacto ambientral analisado. 

 

Para o levantamento biológico do Subdomínio do Córrego do Cavalo foi analisado apenas 

um estudo, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da mineração Imeyrs do Brasil - Química 

Industrial Carra do Piraí Ltda. (Fig.5.54), realizado pela empresa de consultoria 

Engenheiros Associados Ltda.(ENAL).   
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Para este subdomínio foi constatada a ocorrência de 47 espécies de aves, 18 de 

mamíferos, 11 de répteis, sete de anfíbios e sete de peixes. Destes grupos apenas os 

mamíferos apresentaram espécies ameaçadas extinção. 

 

 

Figura 5. 55 - Subdomínio Córrego do Cavalo com estudo de impacto ambientral analisado. 

 

Observa-se que as 47 espécies de aves constatadas se distribuem 12 ordens e 24 famílias 

que seguem apresentadas na tabela 5.4 a seguir. 

 

Tabela 5. 4 - Lista de Aves do Subdomínio do Córrego do Cavalo. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Anseriformes Anatidae Cairina moschata Pato-do-mato 

Anseriformes Anatidae Netta peposaca Marrecão 

Anseriformes Anatidae Dendrocygna viduata Marreca-piadeira 

Apodiformes Trochilidae Colibri serrirostris Beija-flor-de-canto 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Caradriiformes Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta 

Cinoniiforme Ardeidae Egretta thula Garça-branca-pequena 

Columbiformes Columbidae Columbina squammata Fogo-apagou 

Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-feijão 

Columbiformes Columbidae Leptotila varreauxi Juriti-pupu 

Columbiformes Columbidae Patagioenas picazuro Pomba-asa-branca 

Columbiformes Columbidae Patagioenas speciosa Pomba-trocal 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Anu-preto 

Cuculiformes Cuculidae Guira guira Anu-branco 

Falconiformes Falconidae Caracara plancus Carcará 

Falconiformes Falconidae Milvago chimachima Carrapateiro 

Gruiformes Cariamidae Cariama cristata Seriema 

Gruiformes Rallidae Aramides cajanea Saracura-três-potes 

Passeriformes Cardinalidae Piranga flava Sanhaço-de-fogo 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax chrysops Gralha-picaça 

Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Tiziu 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Tico-tico 

Passeriformes Furnariidae Phacellodomus rufifrons João-graveto 

Passeriformes Hirundinidae Progne tapera Andorinha-do-campo 

Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serrador 

Passeriformes Icteridae Cacicus haemorrhous Guaxe 

Passeriformes Icteridae Gnorimopsar chopi Passáro-preto 

Passeriformes Mimidae Mimus saturninus Sabiá-do-campo 

Passeriformes Passeridae Passer domesticus Pardal 

Passeriformes Thraupidae Saltator fuliginosus Pimentão 

Passeriformes Tyrannidae Knipolegus lophotes 
Maria-preta-de-

penacho 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana Tesourinha 

Passeriformes Furnariidae Furnarius rufus João-de-barro 

Passeriformes Hirundinidae Progne chalybea Andorinha-doméstica-
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

grande 

Passeriformes Turdidae Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 

Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Garça-branca-grande 

Piciformes Picidae Colaptes campestris Pica-pau-do-campo 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos toco Tucanuçu 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga aurea Periquito-rei 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga leucophthalma Maritaca 

Psittaciformes Psittacidae Forpus xanthopterygius Tuim-de-asa-azul 

Psittaciformes Psittacidae Pionus maximiliani Maritaca-verde 

Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Coruja-buraqueira 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus parvirostris Inhambu-xororó 

Tinamiformes Tinamidae Nothura maculosa Codorna-comum 

Tinamiformes Tinamidae Rhynchotus rufescens Perdiz 

* Classificada como ameaçada, segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçadas de Extinção (Drummond et 

al., 2008).  

 

Observam-se que as 18 espécies de mamíferos se distribuem em oito ordens e 15 famílias 

que seguem apresentadas na tabela 5.5 a seguir. 

 

Tabela 5. 5 - Lista de Mamíferos do Subdomínio do Córrego do Cavalo. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Artiodactyla Cervidae Mazama americana Veado-mateiro 

Artiodactyla Tayassuidae Tayassu sp. Porco-do-mato 

Carnivora Canidae Chrysocyon brachyurus* Lobo-guará 

Carnivora Canidae Dusicyon thous Cachorro-do-mato 

Carnivora Canidae Dusicyon vetulus Raposa-do-campo 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis* Jaguatirica 

Carnivora Procyonidae Nasua nasua Quati-mundi 

Carnivora Procyonidae Procyon cancrivorus Mão pelada 

Chiroptera Vespertilionidae Myotis nigricans Morceguinho-preto 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Gambá-de-orelha-preta 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Coelho-do-mato, Tapeti 

Primates Cebidae Callithrix penicilata Mico-estrela  

Rodentia Cunicolidae Cuniculus paca Paca 

Rodentia Cricetidae Akodon sp. Rato-da-mata 

Rodentia Dasyprocdidae Dasyprocta aguti Cotia 

Rodentia Caviidae Hydrochaeris hydrochaeris Capivara 

Cingulata Dasypodidae Dasypus sp. Tatu 

Pilosa Myrmecophagidae Myrmecophaga 

tridactyla* 

Tamanduá-bandeira 

* Classificada como ameaçada, segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçadas de Extinção (Drummond et 

al., 2008).  

 

Observam-se que as 11 espécies de répteis se distribuem em nove  famílias pertencentes 

a ordem Squamata, famílias que seguem apresentadas na tabela 5.6 a seguir. 

 

Tabela 5. 6 - Lista de Répteis do Subdomínio do Córrego do Cavalo. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Squamata Anguidae Ophiodes striatus Cobra-de-vidro 

Squamata Boidae Boa constrictor Jibóia 

Squamata Colubridae Chironius carinatus Cobra-cipó 

Squamata Crotalidae Crotalus durissus Cascavel 

Squamata Dipsadidae Philodryas olfersii Cobra-verde 

Squamata Elapidae Micrurus frontalis Coral-verdadeira 

Squamata Teiidae Ameiva ameiva Bico-doce 

Squamata Teiidae Tupinambis teguixin Teiú-branco 

Squamata Tropiduridae Tropidurus torquatus Calango 

Squamata Viperidae Bothrops jararaca Jararaca 

Squamata Viperidae Bothrops jararacussu Jararacuçu 

 



SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012, Projeto Arcos Pains Espeleologia – PROAPE 
 
 

 
 

210 

Observam-se que as sete espécies de anfíbios se distribuem em cinco famílias 

pertencentes a duas ordens que seguem apresentadas na tabela 5.7 a seguir. 

 

Tabela 5. 7 - Lista de Anfíbios do Subdomínio do Córrego do Cavalo. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Anura Hylidae Hypsiboas pardalis Perereca 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus latrans  Rã-comum 

Anura Hylidae Phyllomedusa burmeisteri Perereca-verde 

Anura Ranidae Lithobates palmipes Rã-verdadeira 

Anura Bufonidae Rhinella marina Sapo-cururu 

Anura Bufonidae Rhinella schneideri Sapo-boi 

Gymnophiona Caeciliidae Siphonops annulatus Cobra-cega 

 

Observam-se que as sete espécies de peixes se distribuem em duas ordens e cinco  

famílias que seguem apresentadas na tabela 5.8 abaixo. 

 

Tabela 5. 8 - Lista de Peixes do Subdomínio do Córrego do Cavalo. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Characiformes Characidae Astyanax bimaculatus Lambari 

Characiformes Characidae Leporinus friderici Piau 

Characiformes Characidae Pygocentrus nattereri Piranha 

Characiformes Erythrinidae Hoplias malabaricus Traíra 

Characiformes Prochilodontidae Prochilodus sp. Curimatá 

Siluriformes Loricariidae Hypostomus sp. Cascudo 

Siluriformes Pimelodidae Pimelodus maculatas Mandi-amarelo 

  

O Subdomínio do Córrego do Cavalo (Fig. 5.55), nas imediações da Vila Costina, (limite 

entre os municípios de Pains e Doresópolis) é representado pelas grutas: Gruta dos Ossos 

(T105), Gruta do Ceramista (T095), Gruta do Pote (S052), Gruta do Marinheiro (U272), 

Gruta do Zezinho Beraldo (S054) e as grutas W131, X097, X088, T225, S039, A886, A906, 

A907, A902 e U274.  
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Figura 5. 56 - Vista das áreas prioritarias para conservação de invertebrados para o Subdomínio do Córrego 
do Cavalo. Adaptado de Zampaulo 2010. 

 

A Gruta do Zezinho Beraldo é uma das maiores e mais ornamentadas grutas da região, 

rodeada por pastagens destinadas à criação de gado sem influência das minerações.  

 

Zampaulo (2010) realizou estudos bioespeleológicos na Gruta do Zezinho Beraldo e 

obteve elevada riqueza de espécies (74 spp.). A complexidade média da área onde está 

alocada (Fig. 5.55) a mesma é considerada alta (ICE = 8,51) com ocorrência de seis 

espécies troglomórficas (STméd = 3,9 - extrema): (Coleoptera – 2spp.; Isopoda – 2spp.; 

Collembola – 1sp.; Opiliones – 1sp.), sendo quatro espécies de ampla distribuição e duas 

espécies endêmicas, que elevou o polígono como de importância extrema.   

5.7.2 - Domínio Biológico Central 
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Abrangendo as quadrículas A01, A05, A09, A13, A17, A21, L01, P04, P08, P12, P16, P20, e 

P24, em altitude próxima aos 800 metros, essa região apresenta como fisionomia 

predominante os campos de pastagens e de culturas, onde a vegetação nativa se 

restringe aos afloramentos de rocha calcária com mata associada aos topos (Fig. 5.56). 

 

 
Figura 5. 57 - Vista do Domínio Biológico Central. 

 

O Domínio Biológico Central (Fig.5.56) está localizado entre os outros dois domínios 

biológicos (Domínio do Rio São Francisco, Domínio São Miguel) exercendo assim, uma 

importante função de corredor ecológico. 

 

A área apresenta deficiência em dados provenientes de Estudos de Impacto Ambiental, 

sendo representado apenas pela empresa de mineração CBE – Companhia Brasileira de 

Equipamento, situada sobre o Subdomínio Centro-Norte (Fig 5.57).  
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A partir da compilação dos estudos recebidos, observa-se que a área apresenta 

ocorrência das seguintes espécies para os grupos faunísticos: aves (106), mamíferos (17), 

répteis (10), anfíbios (4), com espécies ameaçadas extinção para mamíferos e aves 

segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Drummond et al. 

2008). 

 

 
Figura 5. 58 - Vista do Domínio Biológico Central  e seu uso e ocupação do solo. 

 

Grande parte deste domínio encontra-se desmatado, devido a atividade agropecuária, 

sendo assim, pouco expressiva a fauna local. Na quadrícula P24 está o município de 

Pimenta configurado como área de ocupação urbana.  

 

Vale destacar que nestas áreas foi observado o não cumprimento da Lei Estadual n.º 

14.309/02, complementada pela Lei n.º 18.023/09 (Minas Gerais 2002 e 2009).   
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A Lei Estadual n.º 14.309/02 dispõe sobre políticas florestais e de proteção à 

biodiversidade de MG e complementa a Lei Federal 4.771-65 – Código Florestal Brasileiro, 

quanto às APP de reservatórios e lagoas situados em centros urbanos, explicitadas em 

seu art. 10º: 

  

“Art. 10º - Considera-se área de preservação permanente aquela protegida nos termos 

desta lei, revestida ou não com cobertura vegetal, com a função ambiental de preservar 

os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico 

de fauna e flora, de proteger o solo e de assegurar o bem-estar das populações humanas 

e situadas:  

(...) 

III – ao redor de lagoa ou reservatório de água, natural ou artificial, desde o seu nível 

mais alto, medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima seja de: 

(...)  

b) 30 m (trinta metros) para lagoa ou reservatório situados em área urbana consolidada; ” 

  

Já a Lei Estadual n.º 18.023/09 (Minas Gerais 2009) altera o art. 10.º da Lei nº 14.309/02:  

 

“Art.10º considera-se área de preservação permanente aquela protegida nos termos 

desta lei, revestida ou não com cobertura vegetal, com a função ambiental de preservar 

os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico 

de fauna e flora, de proteger o solo e de assegurar o bem-estar das populações humanas 

e situada:  

(...) 

§ 2° - No caso de reservatório artificial resultante de barramento construído sobre 

drenagem natural ou artificial, a área de preservação permanente corresponde à 

estabelecida nos termos das alíneas "d" e "e" do inciso III do caput deste artigo, exceto a 

área de preservação permanente de represa  hidrelétrica,  que  terá  sua  abrangência  e 
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 sua  delimitação  definidas  no  plano  diretor  da bacia hidrográfica, observada a 

legislação pertinente, sem prejuízo da compensação ambiental.   

(...) 

§ 4º - Na inexistência do  plano  diretor  a  que  se  refere  o  §  2º  deste  artigo,  a  área 

 de  preservação permanente  de  represa  hidrelétrica  terá  a  largura  de  30  m  (trinta 

 metros),  sem  prejuízo  da compensação  ambiental  e  da  obrigação  de  recuperar  as 

 áreas  de  preservação  permanente degradadas,  assegurados  os  usos  consolidados, 

 inclusive  para  fins  de  exploração  de  atividades agrícolas  com  culturas  perenes  de 

 porte  arbóreo  ou arbustivo,  e  os  atos  praticados  até  a  data  de publicação do plano 

diretor.” 

 

Este domínio apresenta grandes extensões alteradas e descaracterizadas com grande 

parte da sua vegetação nativa foi suprimida e destinadas para fins agropecuaristas. 

Dentre estas, vale destacar as quadrículas A01, A07, A21, P04, P16, P20 por possuírem 

mais da metade de sua área considerada como sensível. 

 

O Domínio Central é dividido em dois subdomínios, o Subdomínio Centro-norte e o 

Subdomínio do Zé Brega, constituídos por um conjunto de fragmentos de vegetação 

nativa que se encontram preservados ou em estado de regeneração. 

 

 

Subdomínio Centro-Norte 

 

Compreende parte das quadrículas A01, A05, A09, L01, P04, P08 e P12 apresenta 

formações florestais restritas quase que exclusivamente aos maciços rochosos e ao longo 

dos cursos hídricos (matas ciliares) sendo configuradas como ambientes geográficos 

relevantes para a conservação de ecossistemas aquáticos e terrestres.  
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Figura 5. 59 - Vista do Subomínio Centro-norte e seu uso e ocupação do solo. 

 

Nesta área foi analisado apenas um Estudo de Impacto Ambiental (Fig. 5.58), sendo 

configurada assim carente em dados. A área apresenta a importante função de corredor 

ecológico, ligando as regiões norte do Domínio do Rio São Francisco com o Domínio 

Biológico São Miguel, além de possuir representantes da mastofauna e avifauna listadas 

no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Drummond et al. 2008).  

 

Esta área é considerada como sensível e insuficientemente conhecida, mas com 

importância biológica, considerada assim, como prioritária para investigação faunística.  

Para o levantamento biológico do Subdomínio Centro-norte foi analisado o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) da Companhia Brasileira de Equipamentos - CBE (Fig. 5.59), 

realizado pela empresa de consultoria AMMA Consultoria e Serviços LTDA. 
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A região Centro-norte esta interligada geograficamente com os Subdomínios do Córrego 

do Cavalo e o Subdomínio de Pains, sendo possível que as diversidades de espécies da 

fauna se assemelhem. Apresenta função de corredor ecológico, permite o fluxo gênico de 

espécies entre as regiões, sendo necessária uma investigação faunística mais detalhada 

para a área.  

 

 
Figura 5. 60 - Subdomínio Centro-norte com estudo de impacto ambientral analisado. 

 

A partir da compilação do estudo recebido, observa-se que a área apresenta 105 espécies 

de aves, 17 de mamíferos, 10 de répteis e quatro de anfíbios, não sendo apresentados 

dados sobre ictiofauna. Destes grupos, os mamíferos e as aves apresentaram algumas 

espécies ameaçadas extinção. 

 

Observam-se que as 105 espécies de aves constatadas se distribuem em 21 ordens e 39 

famílias que seguem apresentadas na tabela 5.9 abaixo. 
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Tabela 5. 9 - Lista de Aves do Subdomínio Centro-Norte. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus 

albicaudatus 

Gavião-de-rabo-branco 

Anseriformes Anatidae  Dendrocygna viduata Marreca-piadeira 

Apodiformes Trochilidae Amazilia lactea Beija-flor-de-peito-azul 

Apodiformes Trochilidae Calliphlox amethystina Estrelinha 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-

vermelho 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon notatus Beija-flor-de-garganta-

azul 

Apodiformes Trochilidae Chrysolampis mosquitus Beija-flor-vermelho 

Apodiformes Trochilidae Eupetomena macroura Beija-flor-rabo-tesoura 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis pretrei Rabo-branco-sobre-

amarelo 

Caradriiformes Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta 

Cinoniiforme Ardeidae Egretta thula Garça-branca-pequena 

Columbiformes Columbidae Columbina picui Rolinha-picui 

Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-feijão 

Columbiformes Columbidae Leptotila varreauxi Juriti-pupu 

Columbiformes Columbidae Scardafella squammata Fogo-apagou 

Coraciiformes Alcedinidae Ceryle torquata Martim-pescador-grande 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Anu-preto 

Cuculiformes Cuculidae Guira guira Anu-branco 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Alma-de-gato 

Cuculiformes Cuculidae Tapera naevia Sem-fim 

Falconiformes Accipitridae Rupornis magnirostris Gavião-carijó 

Falconiformes Falconidae Caracara plancus Carcará 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius Quiri-quiri 

Falconiformes Falconidae Micrastur ruficollis Falcão-caburé 

Falconiformes Falconidae Milvago chimachima Carrapateiro 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Galbuliformes Bucconidae Nystalus chacuru João-bobo 

Galliformes Cracidae Crax fasciolata* Mutum-pinima 

Galliformes Cracidae Penelope obscura Jacuaçu 

Gruiformes Cariamidae Cariama cristata Seriema 

Gruiformes Rallidae Aramides cajanea Saracura-três-potes 

Gruiformes Rallidae Aramides saracura Saracura-do-mato 

Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus Frango d'água 

Passeriformes Coerbinae Coereba flaveola Cambacica 

Passeriformes Contingidae Pachyramphus viridis Caneleirinho-verde 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax cristatellus Gralha-do-campo 

Passeriformes Emberizidae Emberizoides herbicola Canário-do-campo 

Passeriformes Emberizidae Sicalis citrina Canário-citrina 

Passeriformes Emberizidae Sicalis flaveola Canário-da-terra 

Passeriformes Emberizidae Sicalis luteola Tipiu 

Passeriformes Emberizidae Sporophila lineola Bigodinho 

Passeriformes Emberizidae Sporophila nigricollis Coleiro-baiano 

Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Tiziu 

Passeriformes Furnariidae Certhiaxis cinnamomeus Curutié 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis frontalis Petrim 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis spixi João-tenenem 

Passeriformes Furnariidae  Phacellodomus rufifrons João-graveto 

Passeriformes Hirundinidae Progne tapera Andorinha-do-campo 

Passeriformes Icteridae Cacicus haemorrhous Guaxe 

Passeriformes Icteridae Chrysomus ruficapillus Garibaldi 

Passeriformes Icteridae Gnorimopsar chopi Passáro-preto 

Passeriformes Icteridae Pseudoleistes guirahuro Chopim-do-brejo 

Passeriformes Mimidae Mimus saturninus Sabiá-do-campo 

Passeriformes Motacilidae  Anthus nattereri* Caminheiro-grande  

Passeriformes Parulidae Basileuterus culicivorus Pula-pula 

Passeriformes Parulidae Parula pitiayumi Mariquita 

Passeriformes Passeridae Passer domesticus Pardal 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Passeriformes Pipridae  Manacus manacus Rendeira 

Passeriformes Tersinidade  Tersina viridis Saí-andorinha 

Passeriformes Thraupidae Saltator atricollis Bico-de-pimenta 

Passeriformes Thraupidae Saltator similis Trinca-ferro 

Passeriformes Thraupidae Thraupis palmarum Sanhaçu-do-coqueiro 

Passeriformes Thraupidae Thraupis sayaca Sanhaço-cinzento 

Passeriformes Tityridae Pachyramphus castaneus Caneleirinho 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes musculus Corruira 

Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum Risadinha 

Passeriformes Tyrannidae Capsiempis flaveola Marianinha-amarela 

Passeriformes Tyrannidae Megarynchus pitangua Bem-te-vi-nenei 

Passeriformes Tyrannidae Myarchus swainsoni Irrê 

Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado 

Passeriformes Tyrannidae Myiophobus fasciatus Felipe-de-peito-riscado 

Passeriformes Tyrannidae Platyrinchus mystaceus * Bico-chato-miudinho  

Passeriformes Tyrannidae Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno 

Passeriformes Tyrannidae Serpophaga subcristata Alegrinho 

Passeriformes Tyrannidae Todirostrum cinereum Sebinho-dorso-cinza 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Suiriri 

Passeriformes Tyrannidae Xolmis irupero Noivinha 

Passeriformes Vireonidae Cyclarhis gujanensis Pitiguari 

Passeriformes  Furnariidae Furnarius rufus João-de-barro 

Passeriformes  Hirundinidae Progne chalybea Andorinha-doméstica-

grande 

Passeriformes  Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-

casa 

Passeriformes  Turdidae Turdus amaurochalinus Sabiá-poca 

Passeriformes  Turdidae Turdus leucomelas Sabiá-barranco 

Passeriformes  Turdidae Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 

Passeriformes  Tyrannidae Elaenia mesoleuca Tuque 

Passeriformes  Tyrannidae Fluvicola albiventer Lavadeira-de-cara-branca 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Passeriformes  Tyrannidae Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada 

Passeriformes  Tyrannidae Myiornis auricularis Miudinho 

Passeriformes  Tyrannidae Myiozetetes similis Bem-te-vizinho-coroa-

vermelha 

Passeriformes  Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 

Pelecaniformes Ardeidae Casmerodius albus Garça-branca-grande 

Piciformes Picidae Colaptes campestris Pica-pau-do-campo 

Piciformes Picidae Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos toco Tucanuçu 

Podicipediformes Pedicipedidae Podilymbus podiceps Mergulhão 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga aurea Periquito-rei 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga leucophthalma Maritaca 

Psittaciformes Psittacidae Forpus xanthopterygius Tuim-de-asa-azul 

Strigformes Strigidae Speotyto cunicularia Coruja-buraqueira 

Strigiformes Caprimulgidae Chordeiles pulsillus Bacurauzinho 

Strigiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Curiango-comum 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus parvirostris Inhambu-xororó 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus tataupa Inhambu-chintã 

Tinamiformes Tinamidae Nothura maculosa Codorna-comum 

Trochiliformes Trochilidae Amazilia fimbriata Beija-flor-de-ventre-

branco 

* Classificada como ameaçada, segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçadas de Extinção (Drummond et 

al., 2008). 

 

Observam-se que as 17 espécies da mastofauna constatadas se distribuem em oito 

ordens e 15 famílias que seguem apresentadas na tabela 5.10 a seguir. 

Tabela 5. 10 - Lista de Mamíferos do Subdomínio Centro-norte. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Artiodactyla Cervidae Mazama sp. Veado 

Carnivora Canidae Lycalopex vetulus Raposinha 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis* Jaquatirica 

Carnivora Felidae Panthera onca* Onça-pintada 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Carnivora Mustelidae Lutra longicaudis Lontra-Neotropical 

Carnivora Procyonidae Procyon cancrivorus Mão pelada 

Cingulata Dasypodidae Dasypus sp. Tatu 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis sp. Gambá 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Coelho-do-mato, Tapeti 

Pilosa Myrmecophagidae Myrmecophaga 

tridactyla* 

Tamanduá-bandeira 

Primates Cebidae Callithrix penicilata Mico-estrela  

Primates Cebidae Cebus apella Macaco-prego 

Rodentia Cunicolidae Cunuculus paca Paca 

Rodentia Cricetidae Oryzomis sp. Camundongo-do-mato 

Rodentia Erethizontidae Coendou prehensilis Ouriço-cacheiro  

Rodentia Hydrochaeridae Hydrochaeris 

hydrochaeris 

Capivara 

Rodentia Sciuridae Sciurus spp. Caxinguelê 

* Classificada como ameaçada, segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçadas de Extinção (Drummond et 

al., 2008). 

 

Observam-se que as 10 espécies de répteis se distribuem em seis famílias pertencentes a 

ordem Squamata que seguem apresentadas na tabela 5.11 a seguir. 

 

 

Tabela 5. 11 - Lista de Répteis do Subdomínio Centro-norte. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Squamata Colubridae Chironius carinatus  

Squamata Crotalidae Crotalus durissus Cascavel 

Squamata Dipsadidae Philodryas olfersii   

Squamata Gekkonidae Hemidactylus mabouya  

Squamata Teiidae Ameiva ameiva  

Squamata Teiidae Cnemidophorus ocellifer Calango 

Squamata Teiidae Polychrus acutirostris  

Squamata Teiidae Tupinambis merianae  

Squamata Viperidae Bothrops jararaca  
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Squamata Viperidae Bothrops jararacuçu  

 

Observam-se que as quatro espécies de anfíbios se distribuem em duas famílias 

pertencentes à ordem Anura que seguem apresentadas na tabela 5.12 a seguir. 

 

Tabela 5. 12 - Lista de Anfíbios do Subdomínio Centro-norte. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Anura Hylidae Hypsiboas faber Perereca 

Anura Hylidae Hypsiboas pardalis Perereca 

Anura Bufonidae Rhinella marina Sapo-cururu 

Anura Bufonidae Rhinella schneideri Sapo-boi 

 

 
Subdomínio do Zé Brega 

 

Compreende a região sul do Domínio Biológico Central (Fig. 5.60), sendo formado pelas 

quadrículas A17, A21, P16, P20 e P24. Esta região apresenta deficiência em dados dos 

grupos faunísticos, com exceção dos invertebrados das grutas do Brega e Santuário, 

cavernas que, pelo seu volume e extensão, se destacam na região. Apresentam 

ambientes espeleológicos raros, propícios a ocorrência de espécimes endêmicas e/ou 

troglóbias e ambientes geográficos relevantes para a conservação de ecossistemas 

aquáticos e terrestres. Contudo esta área é sensível e insuficientemente conhecida, mas 

com importância biológica, sendo assim, prioritária para investigação faunística. 

 

Os principais impactos desta área são decorrentes da substituição da vegetação nativa 

pela agropecuária, uma vez que este subdomínio se encontra longe das áreas de 

mineração. 
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As quadrículas P16, P20 e P24(Fig. 5.61), apresentam pequenos corredores de vegetação, 

presentes em alguns topos de morros, associada a maciços calcários e principalmente ao 

longo das margens dos diversos cursos de água que cortam as áreas. Destacando-se na 

região a área ao sul da P16 e ao norte da P20, uma área de vegetação mais densa, de 

extrema importância para a preservação e manutenção das Grutas do Santuário e Gruta 

do Zé Brega, cavidades de máxima relevância para o Projeto Arcos-Pains de Espeleologia 

apresentando ambientes espeleológicos raros, propícios à ocorrência de espécimes 

endêmicas e/ou troglóbias. 

 

 

 
Figura 5. 61 - Vista do Subdomínio Zé Brega. 

 

Essas grutas localizam-se na divisa entre os municípios de Pains e Pimenta nas quadrículas 

P16 e P20 (Fig.5.62) inseridas na bacia hidrográfica do ribeirão dos Patos (importante 

afluente do rio São Francisco).  
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Figura 5. 62 - Vista do Subdomínio Zé Brega e seu uso e ocupação do solo. 

 

O turismo desordenado também representa uma parcela significativa dos impactos 

observados no interior das grutas, assim como a presença de uma via de acesso local, 

utilizada para deslocamento entre as fazendas, que se encontra a poucos metros de 

distância das entradas das cavidades (Zampaulo 2010). 

 

Segundo Zampaulo (2010) a vulnerabilidade e a riqueza para essas grutas foram 

consideradas extremas enquanto que a complexidade e riqueza de espécies troglóbias 

(Coleoptera – 2spp.; Isopoda – 1sp.; Opiliones – 1sp.) foram classificadas como altas. 

 

Não foi recebido para analise nenhum Estudo de Impacto Ambiental para este 

subdomínio, não sendo possível apresentar uma lista sobre a fauna local. No entanto, 

esta região exerce importante função de corredor ecológico ligando as regiões norte do 

Domínio do Rio São Francisco com o Domínio Biológico São Miguel, permitindo a troca de 
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material genético e a dispersão de espécies entre estas regiões. Sendo possível que a 

diversidade de espécies da fauna destas três regiões seja semelhante, sendo necessária 

uma investigação faunística mais detalhada para a área.  

 

 
Figura 5. 63 - Vista das áreas prioritarias para conservação de invertebrados para o Subdomínio do Zé Brega 
(Adaptado de Zampaulo 2010). 

 

5.7.3 - Domínio Biológico São Miguel 

 

O Domínio Biológico São Miguel assim é chamado por abrigar, como drenagem superficial 

principal o rio São Miguel que percorre a área no sentido norte/sul passando 

principalmente pelas quadrículas A02, A06, A10 e L02. O rio São Miguel pertence também 

ao alto da bacia do São Francisco, importante rio brasileiro que nasce na serra da 

Canastra, em Minas Gerais e banha os estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas 

desaguando no Oceano Atlântico.  
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Figura 5. 64 - Vista do Domínio Biológico São Miguel. 

 

Engloba a totalidade das quadrículas A02, A03, A04, A06, A07, A08, A10, A11, A12, A14, 

A15, A16, A18, A19, A20, A22, A23, A24 e L02. Esta região é a mais rica em dados 

provenientes dos EIAs (Fig.5.63), sendo a região com a maior lista de espécimes 

ocorrentes e a que possui o maior número de espécies ameaçadas de extinção. Também 

é nela em que estão as quadrículas com a maior quantidade de vegetação nativa 

remanescente, que ocorre principalmente em torno e sobre os maciços calcários 

existentes.  

 

O Domínio Biológico São Miguel é representado por 17 estudos de impactos ambientais 

das seguintes minerações: AGRO-CAMPO Comércio e Indústria Ltda., Brasiminas 

Mineração e Comércio de Calcário Ltda., Mineração Vale do São Miguel Ltda., Mineração 

Garoca. Ltda., CBE - Companhia Brasileira de Equipamentos, Companhia Cimento 



SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012, Projeto Arcos Pains Espeleologia – PROAPE 
 
 

 
 

228 

Portland ITAÚ, ICAL - Indústria de Calcinação Ltda., Indústria e Comércio de Cal Ribeiro 

Ltda., Mineração Matildes Comércio e Transportes Ltda., Mcosta Mineração, Microminas 

- Cooperativa dos micromineradores do centro-oeste de Minas Gerais Ltda, Mineração 

Arcos Ltda., Mineração Castrocal Ltda.., Mineração João Vaz Sobrinho Ltda., Mineradora 

Carmocal Ltda., Mineração Santa Luzia Ltda e Mineração Leal e Rosa Ltda. 

 

A partir da compilação dos estudos recebidos, observa-se que a área apresenta 2164 

ocorrências de aves, 380 de mamíferos, 110 de répteis, 32 de anfíbios e 30 peixes; com 

espécies ameaçadas extinção para mamíferos e aves segundo o Livro Vermelho da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção (Drummond et al. 2008). Para a composição dos dados 

sobre áreas sensíveis a bioespeleologia fora consultado Zampaulo (2010). 

 

A porção NE do domínio, mais especificamente as quadrículas A04 e A08 já sofreram 

grande pressão antrópica devido ao desenvolvimento do município de Arcos. Este fato 

também ocorre para as quadrículas A20 e A24, a extremo SE com o município de Córrego 

Fundo. Estas quadrículas configuram-se como áreas de ocupação urbana e, portanto, com 

pouca importância biológica local. Várias outras quadrículas pertencentes a este domínio, 

além das já citadas, sofreram grandes danos pretéritos, descaracterizando a vegetação 

que originalmente ocupavam a região em função principalmente da extração de minérios 

e da agropecuária (Fig. 5.64). 

 

A área enfocada neste domínio recebe uma segunda divisão em dois subdomínios: o 

Subdomínio de Pains, o Subdomínio da Lagoa do Retiro. São constituídos por um conjunto 

de fragmentos de mata nativa associadas a grande quantidade de afloramentos rochosos 

e/ou cursos hídricos, expressando grande importância na preservação da diversidade 

faunística da região. 
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Figura 5. 65 - Vista do Domíio Biológico São Miguel e seu uso e ocupação do solo. 

 

 

Subdomínio de Pains  

 

Compreendendo a região a N do Domínio Biológico São Miguel, o subdomínio é formado 

por partes das quadrículas A02, A03, A06, A07, A08, A10, A11, A12, A16 e L02 (Fig. 5.65). 

Apresenta uma grande densidade de maciços calcários e consequente pressão das 

mineradoras existentes. São nos arredores e sobre estes maciços que se encontra a maior 

densidade de remanescentes florestais, pois sua existência dificulta a expansão agrícola 

(Fig. 5.66). 
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Figura 5. 66 - Vista do Subdomínio de Pains. 

 
Figura 5. 67 - Vista do Subdomínio de Pains e seu uso e ocupação de solo. 



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 
 

231 

Também possui ambientes espeleológicos raros, propícios à ocorrência de espécimes 

endêmicas e/ou troglóbias como é o caso da Caverna do Peixe e grutas Paranoá, Zé da 

Fazenda, Sorvetão, Lapa da Perdição I, dentre outras. A compilação dos estudos recebidos 

verificou a ocorrência de vários animais da mastofauna ameaçados de extinção segundo o 

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Drummond et al. 2008). Por 

estes motivos esta área foi considerada como área sensível e vulnerável. 

 

 
Figura 5. 68 - Subdomínio de Pains com estudos de impacto ambientral analisados. 

 

O Domínio Biológico São Miguel é representado por 12 estudos de impactos ambientais 

das seguintes minerações: AGRO-CAMPO Comércio e Indústria Ltda., Brasiminas 

Mineração e Comércio de Calcário Ltda., Mineração Vale do São Miguel Ltda., Mineração 

Garoca. Ltda., CBE - Companhia Brasileira de Equipamentos, Companhia Cimento 

Portland ITAÚ, ICAL - Indústria de Calcinação Ltda., Mineração João Vaz Sobrinho Ltda., 

Mineradora Carmocal Ltda., Mineração Santa Luzia Ltda e Mineração Leal e Rosa Ltda. O 
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estudo da Mineração Arcos Ltda. também foi compilado como sendo pertencente ao 

Subdomínio de Pains por sua proximidade (Fig. 5.67). 

 

A partir da compilação dos estudos recebidos, observa-se que a área apresenta 

ocorrência de 257 espécies de aves, 60 de mamíferos, 34 de répteis, 14 de anfíbios e 15 

de peixes. Destes grupos, os mamíferos e as aves apresentaram espécies ameaçadas 

extinção. 

 

Observam-se que as 257 espécies de aves constatadas se distribuem em 23 ordens 53 

famílias que seguem apresentadas na tabela 5.13 a seguir. 

 

Tabela 5. 13 - Lista de Aves do Subdomínio de Pains. 

Ordem Família Espécie Nome Popular 

Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus albicaudatus Gavião-de-rabo-

branco 

Accipitriformes Accipitridae Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo 

Accipitriformes Accipitridae Leptodon cayanensis Gavião-de-cabeça-

cinza 

Accipitriformes Accipitridae Rostrhamus sociabilis Gavião-

caramujeiro 

Anseriformes Anatidae Cairina moschata Pato-do-mato 

Anseriformes Anatidae  Amazonetta brasiliensis Marreca-de-pé-

vermelho 

Anseriformes Anatidae  Dendrocygna autumnalis Marreca-cabloca 

Anseriformes Anatidae  Dendrocygna viduata Marreca-piadeira 

Apodiformes Apodidae Chaetura meridionalis Andorinhão-do-

temporal 

Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Andorinhão-de-

coleira 

Apodiformes Trochilidae Colibri serrirostris Beija-flor-de-

canto 

Apodiformes Trochilidae Amazilia lactea Beija-flor-de-
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Ordem Família Espécie Nome Popular 

peito-azul 

Apodiformes Trochilidae Anthracothoraz nigricollis Beija-flor-de-

papo-preto 

Apodiformes Trochilidae Calliphlox amethystina Estrelinha 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-

bico-vermelho 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon notatus Beija-flor-de-

garganta-azul 

Apodiformes Trochilidae Chrysolampis mosquitus Beija-flor-

vermelho 

Apodiformes Trochilidae Eupetomena macroura Beija-flor-rabo-

tesoura 

Apodiformes Trochilidae Glaucis hirsuta Balança-rabo-de-

bico-torto 

Apodiformes Trochilidae Heliothryx sp. Beija-flor 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis pretrei Rabo-branco-

sobre-amarelo 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis ruber Beija-flor 

Apodiformes Trochilidae Polytmus guainumbi Beija-flor-de-bico-

curvo 

Apodiformes Trochilidae Thalurania furcata beija-flor-tesoura-

verde 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Hydropsalis anomala Curiango 

Caradriiformes Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura Urubu-de-cabeça-

vermelha 

Cathartiformes Cathartidae Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-

amarela 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-

preta 

Cathartiformes Cathartidae Sarcoramphus papa Urubu-rei 

Ciconiiformes Ardeidae Ardea alba Garça-branca-

grande 

Ciconiiformes Ardeidae Ardea cocoi Garça-moura 
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Ordem Família Espécie Nome Popular 

Ciconiiformes Ardeidae Pilherodius pileatus Garça-real 

Ciconiiformes Ciconiidae Mycteria americana Cabeça-seca 

Ciconiiformes Ardeidae Egretta thula Garça-branca-

pequena 

Columbiformes Columbidae Columba livia Pombo-doméstico 

Columbiformes Columbidae Columbina minuta Rolinha 

Columbiformes Columbidae Columbina picui Rolinha-picui 

Columbiformes Columbidae Columbina squammata Fogo-apagou 

Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-

feijão 

Columbiformes Columbidae Leptotila varreauxi Juriti-pupu 

Columbiformes Columbidae Patagioenas cayennensis Pomba-galega 

Columbiformes Columbidae Patagioenas picazuro Pomba-asa-branca 

Columbiformes Columbidae Patagioenas plumbea Pomba-amargosa 

Columbiformes Columbidae Patagioenas speciosa Pomba-trocal 

Columbiformes Columbidae Scardafella squammata Fogo-apagou 

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Pomba-de-bando 

Coraciiformes Alcedinidae Ceryle torquata Martim-pescador-

grande 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Anu-preto 

Cuculiformes Cuculidae Guira guira Anu-branco 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Alma-de-gato 

Cuculiformes Cuculidae Tapera naevia Sem-fim 

Falconiformes Accipitridae Elanus leucurus Gavião-peneira 

Falconiformes Accipitridae Rupornis magnirostris Gavião-carijó 

Falconiformes Falconidae Caracara plancus Carcará 

Falconiformes Falconidae Falco femoralis Falcão-de-coleira 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius Quiri-quiri 

Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans Acauã 

Falconiformes Falconidae Micrastur ruficollis Falcão-caburé 

Falconiformes Falconidae Milvago chimachima Carrapateiro 
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Ordem Família Espécie Nome Popular 

Galbuliformes Bucconidae Monasa morphoeus Chora-chuva-de-

cara-branca 

Galbuliformes Bucconidae Malacoptila striata Barbudo-rajado 

Galbuliformes Bucconidae Nystalus chacuru João-bobo 

Galbuliformes Bucconidae Nystalus maculatus João bobo pintado 

Galliformes Cracidae Crax fasciolata* Mutum-pinima 

Galliformes Cracidae Penelope obscura Jacuaçu 

Gruiformes Cariamidae Cariama cristata Seriema 

Gruiformes Rallidae Aramides cajanea Saracura-três-

potes 

Gruiformes Rallidae Aramides saracura Saracura-do-mato 

Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus Frango d'água 

Gruiformes Rallidae Gallinula galeata Frango-d'água-

comum 

Gruiformes Rallidae Porphyrio martinica Frango-d'água-

azul 

Gruiformes Rallidae Porzana albicollis Saracura-carijó 

Gruiformes Rallidae Rallus nigricans Saracura 

Passeriformes Cardinalidae Cyanocompsa brissonii Azulão 

Passeriformes Cardinalidae Pheucticus aureoventris Rei-do-bosque 

Passeriformes Coerbinae Coereba flaveola Cambacica 

Passeriformes Coerbinae Dacnis cayana Saí-azul 

Passeriformes Contingidae Pachyramphus viridis Caneleirinho-

verde 

Passeriformes Contingidae Tityra cayana Anambé-branco-

de-rabo-preto 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax chrysops Gralha-picaça 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax cristatellus Gralha-do-campo 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax cyanopogon Gralha-cãn-cãn 

Passeriformes Dendrocolaptidae  Lepidocolaptes angustirostris Arapaçu-do-

cerrado 

Passeriformes Emberizidae Ammodramus humeralis Tico-tico-do-

campo 
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Passeriformes Emberizidae Arremon flavirostris Tico-tico-de-bico-

amarelo 

Passeriformes Emberizidae Arremon taciturnus Tico-tico-de-bico-

preto 

Passeriformes Emberizidae Emberizoides herbicola Canário-do-campo 

Passeriformes Emberizidae Neothraupis fasciata Cigarra-do-campo 

Passeriformes Emberizidae Sicalis citrina Canário-citrina 

Passeriformes Emberizidae Sicalis flaveola Canário-da-terra 

Passeriformes Emberizidae Sicalis luteola Tipiu 

Passeriformes Emberizidae Sporophila caerulescens Coleirinho 

Passeriformes Emberizidae Sporophila falcirostris* Cigarra-verdadeira 

Passeriformes Emberizidae Sporophila lineola Bigodinho 

Passeriformes Emberizidae Sporophila nigricollis Coleiro-baiano 

Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Tiziu 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Tico-tico 

Passeriformes Estrildidae Estrilda astrild Bico de Lacre 

Passeriformes Formicariidae Xiphocolaptes albicollis Arapaçu-do-

pescoço-branco 

Passeriformes Fringillidae Euphonia chlorotica Fifi-verdadeiro 

Passeriformes Fringillidae Sporagra magellanica Pintassilgo 

Passeriformes Furnariidae Certhiaxis cinnamomeus Curutié 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis frontalis Petrim 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis ruficapilla Pichororé 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis spixi João-tenenem 

Passeriformes Furnariidae Syndactyla rufosuperciliata Trepador-quiete 

Passeriformes Furnariidae Xenops rutilans Bico-virado-carijó 

Passeriformes Furnariidae  Phacellodomus rufifrons João-graveto 

Passeriformes Furnariidae  Synallaxis albescens Uí-pi 

Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Andorinha-de-

bando 

Passeriformes Hirundinidae Progne tapera Andorinha-do-

campo 
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Ordem Família Espécie Nome Popular 

Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-

serrador 

Passeriformes Hirundinidae Tachycineta leucorrhoa Andorinha-testa-

grande 

Passeriformes Icteridae Cacicus haemorrhous Guaxe 

Passeriformes Icteridae Chrysomus ruficapillus Garibaldi 

Passeriformes Icteridae Gnorimopsar chopi Passáro-preto 

Passeriformes Icteridae Icterus jamacaii Corrupião 

Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis Vira-bosta 

Passeriformes Icteridae Pseudoleistes guirahuro Chopim-do-brejo

Passeriformes Mimidae Mimus saturninus Sabiá-do-campo 

Passeriformes Motacilidae  Anthus nattereri* Caminheiro-

grande  

Passeriformes Parulidae Basileuterus culicivorus Pula-pula 

Passeriformes Parulidae Basileuterus flaveolus Canário-do-mato 

Passeriformes Parulidae Basileuterus hypoleucus Pula-pula-de-

barriga-branca 

Passeriformes Parulidae Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra 

Passeriformes Parulidae Parula pitiayumi Mariquita 

Passeriformes Passeridae Passer domesticus Pardal 

Passeriformes Pipridae Chiroxiphia caudata Tangará 

Passeriformes Pipridae Neopelma pallescens Fruxu-do-cerradão 

Passeriformes Pipridae  Manacus manacus Rendeira 

Passeriformes Rhynchocyclidae Hemitriccus nidipendulus Tachuri-

campainha 

Passeriformes Tersinidade  Tersina viridis Saí-andorinha 

Passeriformes Thamnophilidae Herpsilochmus atricapillus Chorozinho-de-

chapéu-preto 

Passeriformes Thamnophilidae Herpsilochmus rufimarginatus Asa-vermelha 

Passeriformes Thamnophilidae Pyriglena leuconota* Papa-taoca 

Passeriformes Thraupidae Conirostrum speciosum Figuinhade-rabo-

castanho 
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Passeriformes Thraupidae Hemithraupis guira Saira-de-papo-

preto 

Passeriformes Thraupidae Lanio cucullatus Tico-tico-rei 

Passeriformes Thraupidae Lanio pileatus Tico-tico-rei-cinza 

Passeriformes Thraupidae Lathrotriccus euleri Emferrujado 

Passeriformes Thraupidae Saltator atricollis Bico-de-pimenta 

Passeriformes Thraupidae Saltator fuliginosus Pimentão 

Passeriformes Thraupidae Saltator similis Trinca-ferro 

Passeriformes Thraupidae Tangara cyanoptera Sanhaçu-de-

encontro-azul 

Passeriformes Thraupidae Tangara palmarum Sanhaçu-do-

coqueiro 

Passeriformes Thraupidae Thraupis palmarum Sanhaçu-do-

coqueiro 

Passeriformes Thraupidae Thraupis sayaca Sanhaço-cinzento 

Passeriformes Thraupidae  Nemosia pileata Fruteiro 

Passeriformes Thraupidae  Tachyphonus coronatus Tiê-preto 

Passeriformes Thraupidae  Tangara cayana Saíra-amarelo 

Passeriformes Thraupidae  Tangara sayaca Sanhaçu-do-

mamoeiro 

Passeriformes Tityridae Pachyramphus castaneus Caneleirinho 

Passeriformes Tityridae Pachyramphus polychopterus Caneleirinho-

preto 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes musculus Curruíra 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes musculus Corruira 

Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum Risadinha 

Passeriformes Tyrannidae Capsiempis flaveola Marianinha-

amarela 

Passeriformes Tyrannidae Cnemotriccus fuscatus Guaracavuçu 

Passeriformes Tyrannidae Colonia colonus Viuvinha 

Passeriformes Tyrannidae Empidonomus varius Peitica 

Passeriformes Tyrannidae Gubernetes yetapa Tesoura-do-brejo 
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Passeriformes Tyrannidae Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro 

Passeriformes Tyrannidae Knipolegus lophotes Maria-preta-de-

penacho 

Passeriformes Tyrannidae Knipolegus nigerrimus Maria-p.-de-

garganta-

vermelha 

Passeriformes Tyrannidae Legatus leucophaius Bem-te-vi-ladrão 

Passeriformes Tyrannidae Leptopogon amaurocephalus Cabeçudo 

Passeriformes Tyrannidae Megarynchus pitangua Bem-te-vi-nenei 

Passeriformes Tyrannidae Myarchus swainsoni Irrê 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus ferox Maria-cavaleira 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tyrannulus Maria-cav.-de-asa-

ferrugem 

Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado 

Passeriformes Tyrannidae Myiopagis viridicata Guaracava-de-

crista-alaranjada 

Passeriformes Tyrannidae Myiophobus fasciatus Felipe-de-peito-

riscado 

Passeriformes Tyrannidae Platyrinchus mystaceus* Bico-chato-

miudinho  

Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Príncipe 

Passeriformes Tyrannidae Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno 

Passeriformes Tyrannidae Serpophaga subcristata Alegrinho 

Passeriformes Tyrannidae Todirostrum cinereum Sebinho-dorso-

cinza 

Passeriformes Tyrannidae Todirostrum poliocephalum Teque-teque, 

Ferreirinho 

Passeriformes Tyrannidae Tolmomyias sulphurescens Bico-chato-de-

orelha-preta 

Passeriformes Tyrannidae Tvrannus melancholicus Suiriri 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana Tesourinha 

Passeriformes Tyrannidae Xolmis irupero Noivinha 

Passeriformes Tyrannidae Xolmis velatus Noivinha branca 
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Passeriformes Vireonidae Cyclarhis gujanensis Pitiguari 

Passeriformes Vireonidae Hylophilus poicilotis Verdinho-coroado 

Passeriformes Vireonidae Vireo olivaceus Juruviara 

Passeriformes  Conopophagidae Conopophaga lineata* Chupa-dente 

Passeriformes  Dendrocolaptidae Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde 

Passeriformes  Formicariidae Dendrocolaptes platyrostris Arapaçu-grande 

Passeriformes  Furnariidae Furnarius rufus João-de-barro 

Passeriformes  Hirundinidae Progne chalybea Andorinha-

doméstica-grande 

Passeriformes  Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-

pequena-de-casa 

Passeriformes  Icteridae Cacicus chrysopterus Guaxe 

Passeriformes  Icteridae Psarocolius decumanus Japu 

Passeriformes  Rhinocryptidae Scytalopus indigoticus Macuquinho 

Passeriformes  Thamnophilidae Pyriglena leucoptera Olho-de-fogo 

Passeriformes  Thamnophilidae Taraba maior Choró-boi 

Passeriformes  Thamnophilidae Thamnophilus caerulescens* Choca-da-mata 

Passeriformes  Thamnophilidae Thamnophilus punctatus Choca-bate-cabo 

Passeriformes  Thraupidae Lanio melanops Tiê-de-topete 

Passeriformes  Turdidae Turdus amaurochalinus Sabiá-poca 

Passeriformes  Turdidae Turdus leucomelas Sabiá-barranco 

Passeriformes  Turdidae Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 

Passeriformes  Tyrannidae Elaenia flavogaster Guaracava-de-

barriga-amarela 

Passeriformes  Tyrannidae Elaenia mesoleuca Tuque 

Passeriformes  Tyrannidae Elaenia obscura Tucão 

Passeriformes  Tyrannidae Fluvicola albiventer Lavadeira-de-cara-

branca 

Passeriformes  Tyrannidae Fluvicola nengeta Lavadeira-

mascarada 

Passeriformes  Tyrannidae Myiornis auricularis Miudinho 

Passeriformes  Tyrannidae Myiozetetes similis Bem-te-vizinho-
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coroa-vermelha 

Passeriformes  Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 

Passeriformes  Tyrannidae Sirystes sibilator Gritador 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Garça vaqueira  

Pelecaniformes Ardeidae Butorides striata Socozinho 

Pelecaniformes Ardeidae Casmerodius albus Garça-branca-

grande 

Pelecaniformes Ardeidae Ixobrychus exilis Socoí-vermelho 

Pelecaniformes Ardeidae Tigrisoma lineatum Socó-boi 

Pelecaniformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Biguá 

Piciformes Picidae Campephilus melanoleucos Pica-pau-de-

topete-vermelho 

Piciformes Picidae Campephilus robustus Pica-pau-rei 

Piciformes Picidae Celeus flavescens Pica-pau-de-

cabeça-amarela 

Piciformes Picidae Colaptes campestris Pica-pau-do-

campo 

Piciformes Picidae Colaptes melanochloros pica-pau-verde-

barrado 

Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Pica-pau-de-

banda-branca 

Piciformes Picidae Melanerpes candidus Pica-pau-branco 

Piciformes Picidae Picumnus albosquamatus Pica-pau-anao-

escamado 

Piciformes Picidae Picumnus cirratus pica-pau-anão-

barrado 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos toco Tucanuçu 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos vitllinus Tucano-de-bico-

preto 

Podicipediformes Pedicipedidae Podilymbus podiceps Mergulhão 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga aurea Periquito-rei 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga auricapillus Jandaia-de-testa-

vermelha 
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Psittaciformes Psittacidae Aratinga leucophthalma Maritaca 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga solstitialis Jandaia-sol 

Psittaciformes Psittacidae Brotogeris chiriri Periquito-de-

encontro-amarelo 

Psittaciformes Psittacidae Forpus xanthopterygius Tuim-de-asa-azul 

Psittaciformes Psittacidae Pionus maximiliani Maritaca-verde 

Psittaciformes Psittacidae Pionus menstruus Maritaca-de-

cabeça-azul 

Psittaciformes Psittacidae Primolius maracana Maracanã-

verdadeira 

Psittaciformes Psittacidae Pyrrhura frontalis Tiriba 

Strigformes Strigidae Speotyto cunicularia Coruja-buraqueira 

Strigiformes Caprimulgidae Chordeiles pulsillus Bacurauzinho 

Strigiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Curiango-comum 

Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Coruja-buraqueira 

Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum Caburé 

Strigiformes Strigidae Megascops choliba Corujinha-do-

mato 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus noctivagus* Jao-do-sul 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus obsoletus Inhambuguaçu 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus parvirostris Inhambu-xororó 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus tataupa Inhambu-chintã 

Tinamiformes Tinamidae Nothura maculosa Codorna-comum 

Tinamiformes Tinamidae Rhynchotus rufescens Perdiz 

Trochiliformes Trochilidae Amazilia fimbriata Beija-flor-de-

ventre-branco 

Trochiliformes Trochilidae Amazilia versicolor Beija-flor-de-

banda-branca 

Trogoniformes Trogonidae Trogon surrucura Surucuá-de-

barriga-vermelha 

* Classificada como ameaçada, segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçadas de Extinção (Drummond et 

al., 2008). 
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Observam-se que as 60 espécies de mamíferos constatadas se distribuem em 08 ordens e 

26 famílias que seguem apresentadas na tabela 5.14 abaixo. 

 

Tabela 5. 14 - Lista de Mamíferos do Subdomínio de Pains. 

Ordem Família Espécie Nome Popular 

Artiodactyla Cervidae Mazama gouazoubira Veado-catingueiro 

Artiodactyla Cervidae Ozotoceros bezoarticus Veado-campeiro 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous Cachorro-do-mato 

Carnivora Canidae Chrysocyon brachyurus* Lobo-guará 

Carnivora Canidae Dusicyon vetulus Raposa-do-campo 

Carnivora Canidae Dusicyons griseus Raposa-cinzenta

Carnivora Canidae Lycalopex vetulus Raposa Hoary 

Carnivora Canidae Speothos venaticus* Cachorro-do-

mato-vinagre 

Carnivora Felidae Herpailurus yaguarondi Gato-mourisco 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis* Jaguatirica 

Carnivora Felidae Leopardus tigrinus  Gato-do-mato 

Carnivora Felidae Panthera onca* onça-pintada 

Carnivora Felidae Puma concolor* suçuarana 

Carnivora Mustelidae Conepatus chinga Zorrilho 

Carnivora Mustelidae Conepatus semistriatus Jaratataca 

Carnivora Mustelidae Eira barbara Irara 

Carnivora Mustelidae Galictis vittata Furão-grande 

Carnivora Mustelidae Lutra longicaudis Lontra-

Neotropical 

Carnivora Procyonidae Nasua nasua Quati-mundi 

Carnivora Procyonidae Procyon cancrivorus Mão pelada 

Chiroptera Molossidae Molossus sp. Morcego 

Chiroptera Phyllostomidae Mimon bennettii Morcego-de-

fossa-nasal 

Chiroptera Vespertilionidae Lasiurus ega Moceguinho-

cinzento 

Chiroptera Vespertilionidae Myotis nigricans Morceguinho-
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Ordem Família Espécie Nome Popular 

preto 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-

branca 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis aurita Gambá-de-orelha-

preta 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Gambá-de-orelha-

preta 

Didelphimorphia Didelphidae Gracilinanus microtarsus Catita 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosops incanus Cuíca 

Didelphimorphia Didelphidae Monodelphis domestica Rato-cachorro-de-

orelhas-curtas 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Coelho-do-mato, 

Tapeti 

Primates Atelidae Alouatta sp.* Bugio 

Primates Callitrichidae Callithrix aurita Sagui-da-serra-

escuro  

Primates Callitrichidae Callithrix jacchus Sagui-de-tufos-

brancos 

Primates Callitrichidae Callithrix penicilata Mico-estrela  

Primates Cebidae Cebus apella Macaco-prego 

Primates Cebidae Cebus nigritus Macaco-prego 

Primates Pitheciidae Callicebus nigrifrons Sauá-de-fronte-

negro 

Primates Pitheciidae Callicebus personatus* Sauá 

Rodentia Caviidae Cavia aperea Preá  

Rodentia Cricetidae Akodon cursor Rato-da-mata 

Rodentia Cricetidae Blarinomys breviceps Rato-do-mato 

Rodentia Cricetidae Bolomys lasiurus Rato-comum-do-

cerrado 

Rodentia Cricetidae Oryzomis sp. Camundongo-do-

mato 

Rodentia Cricetidae Rhipidomys mastacalis Rato-da-capoeira 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca Paca  
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Ordem Família Espécie Nome Popular 

Rodentia Dasyprocdidae Dasyprocta aguti Cotia 

Rodentia Dasyprocdidae Dasyprocta azarae Cotia 

Rodentia Echimyidae Thrichomys sp. Roedor 

Rodentia Erethizontidae Coendou prehensilis Ouriço-cacheiro  

Rodentia Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris Capivara 

Rodentia Muridae Rattus rattus Rato-comum-das-

casas 

Rodentia Sciuridae Sciurus spp. Caxinguelê 

Pilosa Bradypodidae Bradypus sp.* Bicho-preguiça 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Tatu-galinha 

Cingulata Dasypodidae Dasypus septemcinctus Tatuí 

Cingulata Dasypodidae Euphractus sexcinctus Tatu-peba 

Pilosa Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-

bandeira 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim 

* Classificada como ameaçada, segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçadas de Extinção (Drummond et 

al., 2008). 

  

Observam-se que as 34 espécies de répteis se distribuem em 11 famílias pertencentes à 

ordem Squamata e uma espécie pertencente à família Chelydae da ordem Testudine. 

Seguem apresentadas na tabela 5.15 abaixo. 

 

Tabela 5. 15 - Lista de Répteis Do Subdomínio de Pains. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Squamata Amphisbaenidae Amphisbaena alba Cobra-de-duas 

cabeças 

Squamata Boidae Boa constrictor Jibóia 

Squamata Boidae Eunectes murinus Sucuri 

Squamata Colubridae Chironius bicarinatus Cobra-cipó 

Squamata Colubridae Chironius carinatus Cobra-cipó 

Squamata Colubridae Drymarchon corais Papa-ovo 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Squamata Colubridae Mastigodryas bifossatus Jararacussu-do-

brejo 

Squamata Colubridae Simophis rhinostoma Coral falsa 

Squamata Colubridae Spilotes pullatus Caninana 

Squamata Colubridae Tantilla melanocephala Serpente da 

cabeça negra 

Squamata Colubridae Waglerophis merremii Boipeva 

Squamata Crotalidae Caudisona durissa Cascavel 

Squamata Dipsadidae Helicops sp. CobraD´água 

Squamata Dipsadidae Liophis poecilogyrus Cobra-de-capim 

Squamata Dipsadidae Oxyrhopus petola Falsa coral 

Squamata Dipsadidae Philodryas olfersii Cobra-verde 

Squamata Dipsadidae Pseudoboa nigra Cobra preta 

Squamata Dipsadidae Sibynomorphus mikanii Jararaquinha 

dormideira 

Squamata Elapidae Micrurus corallinus Cobra-coral 

Squamata Elapidae Micrurus frontalis Coral-verdadeira 

Squamata Gekkonidae Hemidactylus mabouia Largatixa 

Squamata Scincidae Mabuya sp  

Squamata Teiidae Ameiva ameiva  

Squamata Teiidae Cnemidophorus ocellifer Calango 

Squamata Teiidae Polycrhus acutirostris  

Squamata Teiidae Tupinambis merianae Teiú 

Squamata Teiidae Tupinambis teguixin Teiú-branco 

Squamata Tropiduridae Tropidurus itambere Calango 

Squamata Tropiduridae Tropidurus torquatus Calango 

Squamata Viperidae Bothropoides erythromelas Jararaca da seca 

Squamata Viperidae Bothropoides jararaca Jararaca 

Squamata Viperidae Bothrops jararacussu Jararacuçu 

Squamata Viperidae Rhinocerophis alternatus Urutu-cruzeiro 

Testudine Chelydae Phrynops sp. Cágado 
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Observam-se que as 13 espécies de anfíbios se distribuem em quatro famílias 

pertencentes a ordem Anura que seguem apresentadas na tabela 16 abaixo. 

 

Tabela 5. 16 - Lista de Anfíbios do Subdomínio de Pains. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Anura Bufonidae Rhinella granulosa   

Anura Bufonidae Rhinella ictérica Sapo-cururu 

Anura Bufonidae Rhinella marina Sapo-cururu 

Anura Bufonidae Rhinella schneideri Sapo-boi 

Anura Hylidae Hyla sp. Perereca 

Anura Hylidae Hypsiboas faber Perereca 

Anura Hylidae Hypsiboas pardalis Perereca 

Anura Hylidae Phyllomedusa burmeisteri Perereca-verde 

Anura Hylidae Scinax sp.  

Anura Leptodactylidae Leptodactylus fuscus  

Anura Leptodactylidae Leptodactylus labyrinthicus  

Anura Leptodactylidae Leptodactylus latrans Rã-comum 

Anura Microhylidae Elachistocleis ovalis  

 

Observam-se que as 15 espécies de peixes constatadas se distribuem em cinco ordens e 

10 famílias que seguem apresentadas na tabela 5.17 abaixo. 

 

Tabela 5. 17 - Lista de Peixes do Subdomínio de Pains. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Characiformes Characidae Astyanax bimaculatus Lambari 

Characiformes Characidae Astyanax fasciatus  

Characiformes Characidae Astyanax scabripinnis  

Characiformes Characidae Deuterodon sp  

Perciformes Cichlidae Geophaus brasiliensis  

Gymnotiformes Gymnotidae Gymnotus carapo Sa ra pó 

Characiformes Erythrinidae Hoplias malabaricus Traíra 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Siluriformes Loricariidae Hypostomus sp. Cascudo 

Characiformes Anostomidae Leporinus conirostris Piau 

Characiformes Characidae Leporinus friderici  

Siluriformes Pimelodidae Pimelodus maculatas Mandi-amarelo 

Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia reticulata  

Characiformes Prochilodontidae Prochilodus sp. Curimatá 

Siluriformes Heptapteridae Rhamdia quelen  

Characiformes Anostomidae Schizodon nasutus  

 

 
Figura 5. 69 - Vista das áreas prioritarias para conservação de invertebrados para o Subdomínio do Zé Brega 
adaptado de Zampaulo 2010. 

 

De acordo com Zampaulo (2010), as cavidades que ocorrem ao norte da área urbana de 

Pains, Gruta Paranoá (249 m), Isaias (200 m), Éden (1.900m – área terrestre) e a do Zé da 

Fazenda (76 m), (Fig. 5.68) em virtude de sua localização, recebem inúmeros visitantes. 
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Como resultado dessa intensa visitação, além das pressões já exercidas pelas minerações 

situadas no seu entorno, apresentam inúmeros impactos em seu interior tais como: 

pisoteamento, pichações, quebra de espeleotemas, abandono de resíduos sólidos, dentre 

outros, onde vegetação presente é caracterizada por pastagens, restando apenas 

resquícios de vegetação associados aos afloramentos rochosos. 

 

Em seu estudo, Zampaulo (2010) considerada esta área como de extrema vulnerabilidade 

e extrema complexidade com alta relevância para ocorrência de espécies troglóbias e 

com registro dos seguintes táxons: Isopoda, Araneae, Blattodea, Coleoptera, Collembola, 

Diplopoda, Diplura, Isopoda e Opiliones, das quais muitas espécies destes táxons 

apresentam ocorrência restrita. 

 

 
Subdomínio da Lagoa do Retiro 

 

Compreende a região a sul do Domínio Biológico Rio São Miguel, o subdomínio é formado 

principalmente pelas quadrículas A14, A15, A18, A19, A22 e A23(Fig. 5.69). 

 

Assim como o Subdomínio de Pains, apresenta uma grande densidade de maciços 

calcários e também sofre grande pressão das minerações existentes (Fig. 5.70). A 

vegetação ocorre principalmente no entorno e sobre os maciços existentes, o que tem 

dificultado a expansão agrícola. Também possui ambientes espeleológicos raros, 

propícios à ocorrência de espécimes endêmicas e/ou troglóbias como é o caso das grutas 

Éden, Coqueiro III, Obede, Nove Pichado, Lagoa do Retiro, dentre outras. A compilação 

dos estudos recebidos verificou a ocorrência animais da mastofauna e avifauna 

ameaçados de extinção segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção (Drummond et al. 2008). Por estes motivos esta área foi considerada como área 

sensível e vulnerável. 
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Figura 5. 70 - Vista do Subodmínio da Lagoa do Retiro. 

 

 
Figura 5. 71 - Vista do Subodmínio da Lagoa do Retiro e seu uso e ocupação do solo. 
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O Subdomínio da Lagoa do Retiro Miguel é representado por seis estudos de impactos 

ambientais das seguintes minerações: Comércio de Cal Ribeiro Ltda., Mineração Matildes 

Comércio e Transportes Ltda., MCosta Mineração, Microminas - Cooperativa dos 

micromineradores do centro-oeste de Minas Gerais Ltda, Ltda., Mineração Castrocal Ltda. 

e CBE - Companhia Brasileira de Equipamentos (Fig. 5.71). 

 

A partir da compilação dos estudos recebidos, observa-se na área ocorrem 264 espécies 

de aves, 51 de mamíferos, 19 de répteis, sete de anfíbios e 15 de peixes. Destes grupos, 

os mamíferos e as aves apresentaram espécies ameaçadas extinção. 

 

 

Figura 5. 72 - Subdomínio da Lagoa do Retiro com  os estudos de impacto ambientral analisados. 

 

Observam-se que as 284 espécies de aves constatadas se distribuem em 24 ordens 55 

famílias que seguem apresentadas na tabela 5.18 a seguir. 
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Tabela 5. 18 - Lista de Aves do Subdomínio da Lagoa do Retiro. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus albicaudatus Gavião-de-rabo-branco 

Accipitriformes Accipitridae Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo 

Accipitriformes Accipitridae Urubitinga urubitinga Gavião-preto 

Anseriformes Anatidae  Amazonetta brasiliensis Marreca-de-pé-

vermelho 

Anseriformes Anatidae  Dendrocygna autumnalis Marreca-cabloca 

Anseriformes Anatidae  Dendrocygna viduata Marreca-piadeira 

Apodiforme Trochilidae Colibri serrirostris Beija-flor-de-canto 

Apodiformes Apodidae Chaetura meridionalis Andorinhão-do-

temporal 

Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Andorinhão de coleira 

Apodiformes Trochilidae Amazilia lactea Beija-flor-de-peito-azul 

Apodiformes Trochilidae Aphantochroa cirrochloris Beija-flor-cinza 

Apodiformes Trochilidae Calliphlox amethystina Estrelinha 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-

vermelho 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon notatus Beija-flor-de-garganta-

azul 

Apodiformes Trochilidae Chrysolampis mosquitus Beija-flor-vermelho 

Apodiformes Trochilidae Eupetomena macroura Beija-flor-rabo-tesoura 

Apodiformes Trochilidae Florisuga fusca Beija-flor-preto 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis pretrei Rabo-branco-sobre-

amarelo 

Apodiformes Trochilidae Thalurania furcata beija-flor-tesoura-

verde 

Apodiformes Trochilidae Thalurania glaucopis Beija-flor-de-fronte-

violeta 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Antrostomus rufus João-corta-pau 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Hydropsalis albicollis Curiango, bacurau 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Hydropsalis anomala Curiango 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Hydropsalis parvula Bacurau-chintã 

Caprimulgiformes Nyetibiidae  Nyctibius aethereus Mãe-da-lua-parda 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Caprimulgiformes Nyetibiidae  Nyctibius grandis Mãe-da-lua-gigante 

Caradriiformes Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero 

Caradriiformes Jacanidae Jacana jacana Jaçanã 

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura Urubu-de-cabeça-

vermelha 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta 

Ciconiiformes Ardeidae Ardea alba Garça-branca-grande 

Ciconiiformes Ardeidae Ardea cocoi Garça-moura 

Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Socó-dorminhoico 

Ciconiiformes Ardeidae Pilherodius pileatus Garça-real 

Ciconiiformes Ardeidae Syrigma siblitatrix Maria-faceira 

Ciconiiformes Ciconiidae Jabiru mycteria Jaburu 

Ciconiiformes Ciconiidae Mycteria americana Cabeça-seca 

Ciconiiformes Ardeidae Egretta thula Garça-branca-pequena 

Columbiformes Columbidae Columba livia Pombo-doméstico 

Columbiformes Columbidae Columbina picui Rolinha-picui 

Columbiformes Columbidae Columbina squammata Fogo-apagou 

Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-feijão 

Columbiformes Columbidae Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira 

Columbiformes Columbidae Leptotila varreauxi Juriti-pupu 

Columbiformes Columbidae Patagioenas cayennensis Pomba-galega 

Columbiformes Columbidae Patagioenas picazuro Pomba-asa-branca 

Columbiformes Columbidae Patagioenas plumbea Pomba-amargosa 

Columbiformes Columbidae Scardafella squammata Fogo-apagou 

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Pomba-de-bando 

Coraciiformes Alcedinidae Ceryle torquata Martim-pescador-

grande 

Coraciiformes Alcedinidae Chloroceryle amazona Martim-pescador-

verde 

Coraciiformes Alcedinidae Chloroceryle americana Martim-pescador-

pequeno 

Cuculiformes Cuculidae Coccyzus melacoryphus Papa-lagarta-de-
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

barriga-amarela 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Anu-preto 

Cuculiformes Cuculidae Guira guira Anu-branco 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Alma-de-gato 

Cuculiformes Cuculidae Tapera naevia Sem-fim 

Falconiformes Accipitridae Elanus leucurus Gavião-peneira 

Falconiformes Accipitridae Gampsonyx swainsonii Gaviãozinho 

Falconiformes Accipitridae Ictinia plumbea Gavião-pomba 

Falconiformes Accipitridae Rupornis magnirostris Gavião-carijó 

Falconiformes Falconidae Caracara plancus Carcará 

Falconiformes Falconidae Falco femoralis Falcão-de-coleira 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius Quiri-quiri 

Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans Acauã 

Falconiformes Falconidae Micrastur ruficollis Falcão-caburé 

Falconiformes Falconidae Milvago chimachima Carrapateiro 

Galbuliformes Bucconidae Monasa atra Bico-de-lacre 

Galbuliformes Bucconidae Nystalus chacuru João-bobo 

Galliformes Cracidae Crax fasciolata* Mutum-pinima 

Galliformes Cracidae Penelope obscura Jacuaçu 

Galliformes Cracidae Penelope supercilliaris* Jacupemba 

Gruiformes Cariamidae Cariama cristata Seriema 

Gruiformes Rallidae Aramides cajanea Saracura-três-potes 

Gruiformes Rallidae Aramides saracura Saracura-do-mato 

Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus Frango d'água 

Gruiformes Rallidae Gallinula galeata Frango-d'agrua-comum 

Gruiformes Rallidae Porzana albicollis Saracura-sanã-carijó 

Gruiformes Rallidae Rallus nigricans Saracura sanã 

Passeriformes Cardinalidae Cyanoloxia brissonii Azulão 

Passeriformes Cardinalidae Pheucticus aureoventris Rei-do-bosque 

Passeriformes Cardinalidae Spiza americana Papa-capim-americano 

Passeriformes Coerbinae Coereba flaveola Cambacica 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Passeriformes Coerbinae Dacnis cayana Saí-azul 

Passeriformes Contingidae Pachyramphus viridis Caneleirinho-verde 

Passeriformes Contingidae Tityra cayana Anambé-branco-de-

rabo-preto 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax chrysops Gralha-picaça 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax cristatellus Gralha-do-campo 

Passeriformes Dendrocolaptidae  Lepidocolaptes 

angustirostris 

Arapaçu-do-cerrado 

Passeriformes Emberizidae Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo 

Passeriformes Emberizidae Arremon flavirostris Tico-tico-de-bico-

amarelo 

Passeriformes Emberizidae Emberizoides herbicola Canário-do-campo 

Passeriformes Emberizidae Neothraupis fasciata Cigarra-do-campo 

Passeriformes Emberizidae Sicalis citrina Canário-citrina 

Passeriformes Emberizidae Sicalis flaveola Canário-da-terra 

Passeriformes Emberizidae Sicalis luteola Tipiu 

Passeriformes Emberizidae Sporophila angolensis Curió 

Passeriformes Emberizidae Sporophila caerulescens Coleirinho 

Passeriformes Emberizidae Sporophila leucoptera Patativa-chorona 

Passeriformes Emberizidae Sporophila lineola Bigodinho 

Passeriformes Emberizidae Sporophila nigricollis Coleiro-baiano 

Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Tiziu 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Tico-tico 

Passeriformes Formicariidae Xiphocolaptes albicollis Arapaçu-do-pescoço-

branco 

Passeriformes Formicariidae  Myrmotherula axillaris Choquinha-de-flancos-

brancos 

Passeriformes Fringillidae Euphonia chlorotica Fifi-verdadeiro 

Passeriformes Fringillidae Pipraeidea melanonota Viúva 

Passeriformes Fringillidae Sporagra magellanica Pintassilgo 

Passeriformes Furnariidae Certhiaxis cinnamomeus Curutié 

Passeriformes Furnariidae Megaxenops parnaguae Bico-virado-da-
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

caatinga 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis frontalis Petrim 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis ruficapilla Pichororé 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis spixi João-tenenem 

Passeriformes Furnariidae  Furnarius leucopus João-de-barro-do-mato 

Passeriformes Furnariidae  Lochmias nematura João-porca 

Passeriformes Furnariidae  Phacellodomus rufifrons João-graveto 

Passeriformes Furnariidae  Synallaxis albescens Uí-pi 

Passeriformes Hirundinidae Progne tapera Andorinha-do-campo 

Passeriformes Hirundinidae Riparia riparia Andorinha-do-

barranco 

Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serrador 

Passeriformes Hirundinidae Tachycineta leucorrhoa Andorinha-testa-

grande 

Passeriformes Icteridae Cacicus haemorrhous Guaxe 

Passeriformes Icteridae Chrysomus ruficapillus Garibaldi 

Passeriformes Icteridae Gnorimopsar chopi Passáro-preto 

Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis Vira-bosta 

Passeriformes Icteridae Pseudoleistes guirahuro Chopim-do-brejo 

Passeriformes Mimidae Donacobius atricapillus Japacanim 

Passeriformes Mimidae Mimus saturninus Sabiá-do-campo 

Passeriformes Motacilidae  Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor 

Passeriformes Motacilidae  Anthus nattereri* Caminheiro-grande  

Passeriformes Parulidae Basileuterus culicivorus Pula-pula 

Passeriformes Parulidae Basileuterus flaveolus Canário-do-mato 

Passeriformes Parulidae Basileuterus hypoleucus Pula-pula-de-barriga-

branca 

Passeriformes Parulidae Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra 

Passeriformes Parulidae Parula pitiayumi Mariquita 

Passeriformes Passeridae Passer domesticus Pardal 

Passeriformes Pipridae Antilophia galeata Soldadinho 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Passeriformes Pipridae  Manacus manacus Rendeira 

Passeriformes Tersinidade  Tersina viridis Saí-andorinha 

Passeriformes Thamnophilidae Cercomacra sp. Chororó 

Passeriformes Thamnophilidae Herpsilochmus 

rufimarginatus 

Asa-vermelha 

Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus punctatus Choca-bate-cabo 

Passeriformes Thraupidae Cissopis leverianus Tietinga 

Passeriformes Thraupidae Conirostrum speciosum Figuinhade-rabo-

castanho 

Passeriformes Thraupidae Hemithraupis ruficapilla Saíra-Ferrugem 

Passeriformes Thraupidae Lanio melanops Tié de topete 

Passeriformes Thraupidae Lanio pileatus Tico-tico-rei-cinza 

Passeriformes Thraupidae Lathrotriccus euleri Emferrujado 

Passeriformes Thraupidae Saltator atricollis Bico-de-pimenta 

Passeriformes Thraupidae Saltator similis Trinca-ferro 

Passeriformes Thraupidae Saltatricula atricollis Buqueiro 

Passeriformes Thraupidae Thraupis palmarum Sanhaçu-do-coqueiro 

Passeriformes Thraupidae Thraupis sayaca Sanhaço-cinzento 

Passeriformes Thraupidae  Nemosia pileata Fruteiro 

Passeriformes Thraupidae  Schistochlamys ruficapillus Bico de veludo 

Passeriformes Thraupidae  Tachyphonus coronatus Tiê-preto 

Passeriformes Thraupidae  Tachyphonus rufus Pipira-preta 

Passeriformes Thraupidae  Tangara cayana Saíra-amarelo 

Passeriformes Thraupidae  Tangara palmarum Sanhaçu-de-coqueiro 

Passeriformes Thraupidae  Tangara sayaca Sanhaço-cinzento 

Passeriformes Thraupidae  Thlypopsis sordida Saíra-canário 

Passeriformes Tityridae Pachyramphus castaneus Caneleirinho 

Passeriformes Tityridae Pachyramphus 

polychopterus 

Caneleirinho-preto 

Passeriformes Tityridae Tityra inquisitor Anambé-branco-de-

bochecha-parda 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes musculus Corruira 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum Risadinha 

Passeriformes Tyrannidae Capsiempis flaveola Marianinha-amarela 

Passeriformes Tyrannidae Colonia colonus Viuvinha 

Passeriformes Tyrannidae Empidonomus varius Peitica 

Passeriformes Tyrannidae Fluvicola leucocephala Freirinha 

Passeriformes Tyrannidae Gubernetes yetapa Tesoura-do-brejo 

Passeriformes Tyrannidae Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro 

Passeriformes Tyrannidae Knipolegus lophotes Maria-preta-de-

penacho 

Passeriformes Tyrannidae Knipolegus nigerrimus Maria-p.-de-garganta-

vermelha 

Passeriformes Tyrannidae Legatus leucophaius Bem-te-vi-ladrão 

Passeriformes Tyrannidae Leptopogon 

amaurocephalus 

Cabeçudo 

Passeriformes Tyrannidae Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro 

Passeriformes Tyrannidae Megarynchus pitangua Bem-te-vi-nenei 

Passeriformes Tyrannidae Muscipipra vetula Tesoura-cinzenta 

Passeriformes Tyrannidae Myarchus swainsoni Irrê 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus ferox Maria-cavaleira 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tyrannulus Maria-cav.-de-asa-

ferrugem 

Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado 

Passeriformes Tyrannidae Myiophobus fasciatus Felipe-de-peito-riscado 

Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes cayanensis Mosqueteiro 

Passeriformes Tyrannidae Platyrinchus mystaceus* Bico-chato-miudinho  

Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Príncipe 

Passeriformes Tyrannidae Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno 

Passeriformes Tyrannidae Serpophaga subcristata Alegrinho 

Passeriformes Tyrannidae Todirostrum cinereum Sebinho-dorso-cinza 

Passeriformes Tyrannidae Todirostrum poliocephalum Teque-teque, 

Ferreirinho 

Passeriformes Tyrannidae Tolmomyias sulphurescens Bico-chato-de-orelha-
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

preta 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Suiriri 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana Tesourinha 

Passeriformes Tyrannidae Xolmis cinereus Maria-branca 

Passeriformes Tyrannidae Xolmis irupero Noivinha 

Passeriformes Tyrannidae Xolmis velatus Mocinha-branca 

Passeriformes Vireonidae Cyclarhis gujanensis Pitiguari 

Passeriformes Vireonidae Hylophilus poicilotis Verdinho-coroado 

Passeriformes Vireonidae Vireo olivaceus Juruviara 

Passeriformes  Furnariidae Furnarius rufus João-de-barro 

Passeriformes  Hirundinidae Progne chalybea Andorinha-doméstica-

grande 

Passeriformes  Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-

de-casa 

Passeriformes  Icteridae Psarocolius decumanus Japu 

Passeriformes  Thamnophilidae Pyriglena leucoptera Olho-de-fogo 

Passeriformes  Thamnophilidae Taraba major Choró-boi 

Passeriformes  Thamnophilidae Thamnophilus 

caerulescens* 

Choca-da-mata 

Passeriformes  Turdidae Turdus amaurochalinus Sabiá-poca 

Passeriformes  Turdidae Turdus leucomelas Sabiá-barranco 

Passeriformes  Turdidae Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 

Passeriformes  Tyrannidae Elaenia chiriquensis Chibum 

Passeriformes  Tyrannidae Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-

amarela 

Passeriformes  Tyrannidae Elaenia mesoleuca Tuque 

Passeriformes  Tyrannidae Fluvicola albiventer Lavadeira-de-cara-

branca 

Passeriformes  Tyrannidae Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada 

Passeriformes  Tyrannidae Myiornis auricularis Miudinho 

Passeriformes  Tyrannidae Myiozetetes similis Bem-te-vizinho-coroa-

vermelha 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Passeriformes  Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Garça vaqueira  

Pelecaniformes Ardeidae Butorides striata Socozinho 

Pelecaniformes Ardeidae Casmerodius albus Garça-branca-grande 

Pelecaniformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Biguá 

Piciformes Galbulidae Galbula ruficauda Ariramba-da-mata 

Piciformes Picidae Colaptes campestris Pica-pau-do-campo 

Piciformes Picidae Colaptes melanochloros pica-pau-verde-

barrado 

Piciformes Picidae Dryocopus lineatus Pica-pau-de-banda-

branca 

Piciformes Picidae Melanerpes candidus Pica-pau-branco 

Piciformes Picidae Piculus chrysochloros* Pica-pau-verde 

Piciformes Picidae Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado 

Piciformes Picidae Veniliornis passerinus Picapauzinho 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos toco Tucanuçu 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos vitllinus Tucano-de-bico-preto 

Podicipediformes Pedicipedidae Podilymbus podiceps Mergulhão 

Podicipediformes Podicipedidae Tachybaptus dominicus Mergulhão-pequeno 

Psittaciformes Psittacidae Amazona amazonica Curica 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga aurea Periquito-rei 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga auricapillus Jandaia-de-testa-

vermelha 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga leucophthalma Maritaca 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga solstitialis Jandaia-sol 

Psittaciformes Psittacidae Brotogeris chiriri Periquito-de-encontro-

amarelo 

Psittaciformes Psittacidae Diopsittaca nobilis Maracanã-pequena 

Psittaciformes Psittacidae Forpus xanthopterygius Tuim-de-asa-azul 

Psittaciformes Psittacidae Pionus maximiliani Maritaca-verde 

Psittaciformes Psittacidae Triclaria malachitacea Periquito-serrano, 

sabiá-cica 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Psittaciformes Thamnophilidae Batara cinerea Matracão 

Strigformes Strigidae Speotyto cunicularia Coruja-buraqueira 

Strigiformes Caprimulgidae Chordeiles pulsillus Bacurauzinho 

Strigiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Curiango-comum 

Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Coruja-buraqueira 

Strigiformes Strigidae Bubo virginianus Jacurutu 

Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum Caburé 

Strigiformes Strigidae  Megascops choliba Corujinha-do-mato 

Strigiformes Tytonidae  Tyto alba Coruja-das-torres 

Struthioniformes Rheidae Rhea americana Ema 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus obsoletus Inhambuguaçu 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus parvirostris Inhambu-xororó 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus tataupa Inhambu-chintã 

Tinamiformes Tinamidae Nothura maculosa Codorna-comum 

Tinamiformes Tinamidae Rhynchotus rufescens Perdiz 

Tinamiformes Tinamidae Tinamus solitarius Macuco 

Trochiliformes Trochilidae Amazilia fimbriata Beija-flor-de-ventre-

branco 

Trochiliformes Trochilidae Amazilia versicolor Beija-flor-de-banda-

branca 

Trogoniformes Trogonidae Trogon surrucura Surucuá-de-barriga-

vermelha 

Trogoniformes Trogonidae Trogon viridis Surucuá-grande-de-

barriga-amarela 

* Classificada como ameaçada, segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçadas de Extinção (Drummond et 

al., 2008). 

 

Observam-se que as 51 espécies de mamíferos constatadas se distribuem em nove 

ordens e 25 famílias que seguem apresentadas na tabela 5.19 a seguir. 
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Tabela 5. 19 - Lista de Mamíferos do Subdomínio Lagoa do Retiro. 

Ordem Família Espécie Nome Popular 

Artiodactyla Cervidae Mazama gouazoubira Veado virá 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous Cachorro-do-mato 

Carnivora Canidae Chrysocyon brachyurus* Lobo-guará 

Carnivora Canidae Dusicyon thous Cachorro-do-mato 

Carnivora Canidae Lycalopex vetulus Raposinha 

Carnivora Canidae Pseudalopex vetulus Raposa-do-campo 

Carnivora Felidae Felis geoffroyi Gato-do-mato 

Carnivora Felidae Herpailurus yaguarondi Gato-mourisco 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis* Jaguatirica 

Carnivora Felidae Leopardus tigrinus  Gato-do-mato 

Carnivora Felidae Panthera onca* onça-pintada 

Carnivora Felidae Puma concolor* Suçuarana 

Carnivora Mustelidae Conepatus semistriatus Jaratataca 

Carnivora Mustelidae Eira barbara Irara 

Carnivora Mustelidae Galictis vittata Furão-grande 

Carnivora Mustelidae Lutra longicaudis Lontra-Neotropical 

Carnivora Procyonidae Nasua nasua Quati-mundi 

Carnivora Procyonidae Procyon cancrivorus Mão pelada 

Chiroptera Molossidae Tadarida brasiliensis Morceguinho-das-

casas 

Chiroptera Noctilionidae Noctilio leporinus Morcego-pescador 

Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus Morcego-vampiro 

Cingulata Dasypodidae Cabassous unicinctus Tatu-de-rabo-mole 

Cingulata Dasypodidae Priodontes maximus* Tatu-canastra 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Tatu-galinha 

Cingulata Dasypodidae Dasypus septemcinctus Tatuí 

Cingulata Dasypodidae Euphractus sexcinctus Tatu-peba 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-

branca 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis aurita Gambá-de-orelha-

preta 
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Ordem Família Espécie Nome Popular 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Gambá-de-orelha-

preta 

Didelphimorphia Didelphidae Monodelphis domestica Rato-cachorro-de-

orelhas-curtas 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Coelho-do-mato, 

Tapeti 

Pilosa Bradypodidae Bradypus sp.* Bicho-preguiça 

Pilosa Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim 

Primates Atelidae Alouatta caraya* Bugio 

Primates Callitrichidae Callithrix penicilata Mico-estrela  

Primates Cebidae Cebus apella Macaco-prego 

Primates Cebidae Cebus nigritus Macaco-prego 

Primates Pitheciidae Callicebus personatus* Sauá 

Rodentia Caviidae Cavia aperea Preá  

Rodentia Cricetidae Akodon sp. Rato-da-mata 

Rodentia Cricetidae Oryzomis sp. Camundongo-do-mato 

Rodentia Cuniculidae Cunuculus paca Paca 

Rodentia Dasyprocdidae Dasyprocta azarae Cotia 

Rodentia Erethizontidae Caendou prehensilis Ouriço-cacheiro 

Rodentia Erethizontidae Coendou prehensilis Ouriço-cacheiro  

Rodentia Erethizontidae Coendou villosus Ouriço-cacheiro 

Rodentia Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris Capivara 

Rodentia Muridae Mus musculus Camundongo 

Rodentia Muridae Rattus rattus Rato-comum-das-casas 

Rodentia Sciuridae Sciurus spp. Caxinguelê 

* Classificada como ameaçada, segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçadas de Extinção (Drummond et 

al., 2008). 

 

Observam-se que as 19 espécies de répteis se distribuem em nove famílias pertencentes 

à ordem Squamata que seguem apresentadas na tabela 5.20 a seguir. 
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Tabela 5. 20 - Lista de Répteis do Subdomínio Lagoa do Retiro. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Squamata Boidae Boa constrictor Jibóia 

Squamata Colubridae Chironius carinatus  

Squamata Colubridae Mastigodryas bifossatus  Jararacussu-do-brejo 

Squamata Colubridae Spilotes pullatus Caninana 

Squamata Crotalidae Caudisona durissa Cascavel 

Squamata Dipsadidae Clelia clelia Muçurana 

Squamata Dipsadidae Liophis poecilogyrus Cobra-de-capim 

Squamata Dipsadidae Philodryas olfersii Cobra-verde 

Squamata Dipsadidae Xenodon merremii Boipeva 

Squamata Elapidae Micrurus frontalis Coral-verdadeira 

Squamata Gekkonidae Hemidactylus mabouya  

Squamata Teiidae Ameiva ameiva  

Squamata Teiidae Cnemidophorus ocellifer Calango 

Squamata Teiidae Polycrhus acutirostris  

Squamata Teiidae Tupinambis merianae  Teiú-branco 

Squamata Teiidae Tupinambis teguixin Teiú-branco 

Squamata Tropiduridae Tropidurus sp. Calango 

Squamata Viperidae Bothropoides jararaca Jararaca 

Squamata Viperidae Bothrops jararacuçu  

 

Observam-se que as sete espécies de anfíbios se distribuem em quatro famílias 

pertencentes a ordem Anura que seguem apresentadas na tabela 5.21 abaixo. 

 

Tabela 5. 21 - Lista de Anfíbios do Subdomínio da Lagoa do Retiro. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Anura Hylidae Hypsiboas  albopunctatus Perereca 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus fuscus rã-assobiadora 

Anura Leiuperidae Physalaemus cuvieri rã-cachorro 

Anura Hylidae Hypsiboas faber Perereca 

Anura Hylidae Hypsiboa pardalis  Perereca 
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Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Anura Bufonidae Rhinella marina Sapo-cururu 

Anura Bufonidae Rhinella schneideri Sapo-boi 

 

Observam -se que as 15 espécies de peixes constatadas se distribuem em cinco ordens e 

10 famílias que seguem apresentadas na tabela 5.22 a seguir. 

 

Tabela 5. 22 - Lista de Peixes do Subdomínio da Lagoa do Retiro. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar 

Characiformes Anostomidae Leporinus conirostris Piau 

Characiformes Anostomidae Schizodon nasutus  

Characiformes Characidae Astyanax bimaculatus Lambari 

Characiformes Characidae Astyanax fasciatus Lambari 

Characiformes Characidae Astyanax scabripinnis Lambari 

Characiformes Characidae Deuterodon sp.  

Characiformes Characidae Leporinus friderici  

Characiformes Erythrinidae Hoplias malabaricus Traíra 

Characiformes Prochilodontidae Prochilodus sp. Curimatá 

Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia reticulata  

Gymnotiformes Gymnotidae Gymnotus carapo Sá rã pó 

Perciformes Cichlidae Geophaus brasiliensis  

Siluriformes Heptapteridae Rhamdia quelen  

Siluriformes Loricariidae Hypostomus sp. Cascudo 

Siluriformes Pimelodidae Pimelodus maculatas Mandi-amarelo 

 

 

5.8 -   FAUNA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO  

 

Conhecido por sua impressionante extensão territorial e biodiversidade, o Brasil abriga 

aproximadamente 1.800 espécies de aves, segundo cálculos recentes do Comitê Brasileiro 
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de Registros Ornitológicos (CBRO 2006) e 652 espécies de mamíferos segundo a mais 

recente compilação disponível (Reis et al. 2006). 

 

No Brasil, 160 das 1800 espécies de aves estão oficialmente ameaçados de extinção. 

Destas 78% ocorrem principalmente nos bioma do Cerrado e Mata Atlântica. 

Principalmente por consequência do grau de degradação destes dois biomas, para os 

mamíferos, 69 espécies estão oficialmente ameaçadas, o que representa 10,6% das 652 

espécies nativas de mamíferos que ocorrem no país. (Drummond et al. 2008) 

Das aves ameaçadas, 86 espécies estão incluídas na categoria Vulnerável (VU); 45 

espécies estão na categoria Em Perigo (EN), 24 espécies na categoria Criticamente em 

Perigo (CR), segundo critérios de avaliação adotados para a elaboração da lista em 2002 

(União Mundial para a Natureza – IUCN, 2001a). A lista também possui duas espécies na 

categoria Extintas (EX) e uma espécie na categoria Extinta na natureza (EW) (Drummond 

et al. 2008). 

 

Já para os mamíferos ameaçados, Drummond et al. (2008) classificam 40 espécies  na 

categoria Vulnerável (VU), 18 espécies na categoria Criticamente em Perigo (CR) e 11 

espécies na categoria Em Perigo (EN) não sendo constatado nenhuma espécie 

considerada Extinta ou Regionalmente Extinta. 

 

A partir do cruzamento das informações obtidos nos Estudos de Impacto Ambiental das 

minerações existentes na área com o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção (Drummond et al. 2008) foram constatados nas área do PROAPE 10 espécies de 

aves (Tab. 23) e 12 espécies de mamíferos (Tab. 24) ameaçados de extinção. 

 

Das 10 espécies de aves ameaçadas para a região sete estão na categoria Vulnerável (VU) 

e três Em Perigo (EN), como demonstrado na tabela 5.23.  
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Destas espécies merece destaque o Jao-do-sul (Crypturellus noctivagus) por apresentar a 

categoria de ameaça Criticamente em Perigo (CR) para o estado de Minas Gerais. 

 

Tabela 5. 23 - Avifauna ameaçada de extinção. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar C.A.* C.A. MG** 

Galliformes Cracidae Crax fasciolata Mutum-pinima EN Não Consta 

Galliformes Cracidae 

Penelope 

supercilliaris Jacupemba EN Não Consta  

Passeriformes Motacilidae  

Anthus 

nattereri 

Caminheiro-

grande  VU VU 

Passeriformes  Conopophagidae 

Conopophaga 

lineata Chupa-dente VU Não Consta 

Passeriformes Tyrannidae 

Platyrinchus 

mystaceus  

Bico-chato-

miudinho  VU Não Consta 

Passeriformes Thamnophilidae 

Pyriglena 

leuconota Papa-taoca VU Não Consta 

Passeriformes Emberizidae 

Sporophila 

falcirostris  

Cigarra-

verdadeira VU EN 

Passeriformes  Thamnophilidae 

Thamnophilus 

caerulescens Choca-da-mata EN Não Consta 

Piciformes Picidae 

Piculus 

chrysochloros Pica-pau-verde VU Não Consta 

Tinamiformes Tinamidae 

Crypturellus 

noctivagus Jao-do-sul VU CR 

   *C.A = Categoria de ameaça  

** C.A.MG = Categoria de ameaça em Minas Gerais 

 

Das 12 espécies de mamíferos ameaçados presentes na região do projeto, onze estão 

incluídas na categoria Vulnerável (VU) e uma espécie estão na categoria Criticamente em 

Perigo (CR) como demonstrado na tabela 5.24. Merece destaque o Cachorro-do-mato-

vinagre (Speothos venaticus) por apresentar categoria Praticamente Extinta (Pex) para o 

estado de Minas Gerais. Outras espécies além das supracitadas apresentam categorias 

preocupantes de extinção para o estado, como é o caso da Jaguatirica (Leopardus 
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pardalis), da Onça-pintada (Panthera onca) e o Tatu-canastra (Priodontes maximus), 

todos Criticamente em Perigo (CR). 

 

Tabela 5. 24 - Mastofauna ameaçada de extinção. 

Ordem Família Espécie Nome Vulgar C.A. C.A. MG 

Carnivora Canidae 
Chrysocyon 

brachyurus 
Lobo-guará VU VU 

Carnivora Canidae 
Speothos 

venaticus 

Cachorro-do-

mato-vinagre 
VU PEx 

Carnivora Felidae 
Leopardus 

pardalis 
Jaguatirica VU CR 

Carnivora Felidae 
Leopardus 

tigrinus  
Gato-do-mato VU EN 

Carnivora Felidae 
Panthera 

onca 
Onça-pintada VU CR 

Carnivora Felidae 
Puma 

concolor 
Suçuarana VU Não Consta 

Cingulata Dasypodidae 
Priodontes 

maximus 
Tatu-canastra VU CR 

Primates Atelidae Alouatta sp. Bugio CR Não Consta 

Primates Callitrichidae 
Callithrix 

aurita 

Sagui-da-serra-

escuro  
VU Não Consta 

Primates Pitheciidae 
Callicebus 

personatus 
Sauá VU VU 

Pilosa Bradypodidae Bradypus sp. Bicho-preguiça VU - 

Pilosa Myrmecophagidae 
Myrmecopha

ga tridactyla 

Tamanduá-

bandeira 
VU  EN 

 

Visto a grande concentração de espécies que se encontram enquadradas em alguma 

categoria de ameaçada de extinção é preciso que se definam estratégias para a 

conservação das mesmas, a partir da realização de estudos sobre o status de suas 

populações, criação e manutenção adequada das unidades de conservação, a 

implantação de corredores ecológicos, a educação ambiental e a promoção de 
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alternativas de desenvolvimento sustentável. A maioria absoluta das espécies está 

ameaçada pela destruição de hábitat e pelo desmatamento, fatores que são mais 

intensos no Cerrado, na Mata Atlântica e facilmente observados na articulação do 

PROAPE. Isso demonstra a importância de se efetivar o controle e a vigilância contra esse 

tipo de crime.  

 



CAPÍTULO 06
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ATRAVÉS DO PROCESSAMENTO 

DIGITAL DE IMAGENS 
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6.1 -  IMAGENS DO SENSOR REIS (RAPIDEYE EARTH IMAGING SYSTEM) – RAPIDEYE 

 

O mapa de uso e ocupação da área de estudo foi realizado usando as imagens obtidas 

através do sensor REIS (RapidEye Earth Imaging System), conhecidas no mercado como 

imagens RapidEye. O sensor REIS é constituído por cinco bandas espectrais, as quais 

abrangem o intervalo do visível ao infravermelho próximo do espectro eletromagnético 

(EEM).  A Tabela 6.1 resume as características técnicas deste sensor, no que diz respeito à 

sua resolução espectral, espacial temporal, radiomêtrica e a respectiva faixa imageada. 

 

Tabela 6. 1 - Características do sensor REIS (RapidEye Earth Imaging System). 

Sensor 
Bandas 

Espectrais 

Resolução 

Espectral 

Resolução 

Espacial 

Resolução 

Temporal 

Faixa 

Imageada 

Resolução 

Radiomêtrica 

REIS 

(RapidEye 

Earth 

Imaging 

System 

Azul (B1) 440-510 nm 

5 m 

24 horas 

(off nadir) 

e 5,5 dias 

(nadir) 

77,25 Km 12 bits 

Verde (B2) 520-590 nm 

Vermelho (B3) 630-690nm 

Red-Edge (B4) 690-730 nm 

Infra-Vermelho 

(B5) 760-880 nm 

 

A área de estudo é caracterizada por seis cenas RapidEye (Fig. 6.1), as quais foram obtidas 

em datas distintas, fato esse que deve ser tomado em consideração no tratamento digital 

de imagens (PDI), pois as diferentes condições atmosféricas irão influenciar na 

reflectância dos alvos da superfície terrestre.  

 

 

6.2 -  MOSAICO DAS CENAS RAPIDEYE – COMPOSIÇÃO DE FALSA COR (R4G5B3) 

 

A área de estudo (PROAPE) englobou um total de seis imagens RapidEye, as quais se 

encontram organizadas mediantes os seguintes códigos (Fig. 6.2): 2329710 (13/07/2010); 
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2329711 (13/07/2010); 2329712 (06/05/2010); 2329610 (13/07/2010); 2329611 

(13/07/2010) e 2329612 (06/05/2010). As cenas são todas do mesmo ano, ou seja, do ano 

de 2010, mas foram adquiridas em dias/meses diferentes, daí que a tonalidade na 

composição (R4G5B3) seja ligeiramente diferente, como pode ser visto na Figura 6.1. 

 

 
Figura 6. 1 - Mosaico da área de estudo com as imagens do sensor REIS (RapidEye Earth Imaging System), 
com a composição de falsa cor (R4G5B3). 

 

As imagens RapidEye foram inseridas no software ENVI 4.3®, através do qual foram 

realizados todos os processamentos de processamento digital de imagem (PDI). Numa 

primeira fase, foi realizado o mosaico com a composição de falsa cor (R4G5B3). Esta 

composição realça a vegetação na imagem em tons de verde, pois é na faixa do infra 

vermelho próximo que esta tem um pico de maior reflectância. 
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Figura 6. 2 - Mosaico da área de estudo com as imagens RapidEye (R4G5B3) com a articulação das folhas do PROAPE. 
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6.3 -  NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX (NDVI) 

 

O índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) pode ser calculado através de 

imagens obtidas por técnicas de sensoriamento remoto para realçar as diferenças 

existentes numa “cena”, usando as  operações aritméticas de subtração, soma e divisão. 

O NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) é definido por:  

 

(1) 

     
     

     
 

 

em que "NIR" é banda do infra vermelho próximo, e "R" corresponde à banda do visível 

(vermelho). No caso do sensor REIS as bandas usadas no cálculo do NDVI são: a banda 5 

(NIR) e a banda 4 (VIS, no canal vermelho), deste modo segundo a equação :  

 

(2) 

     
                          

                          
 

 

A razão entre bandas tem como principal função realçar detalhes presentes numa cena, 

dos quais realçamos os dois principais motivos da sua utilização: 

 

1 – a diferença espectral de um mesmo alvo em bandas distintas e/ou a diferença 

espectral entre diferentes alvos numa única banda;  

 

2 – a diferença de resposta de um mesmo alvo de acordo com a iluminação causada pela 

topografia de uma cena.  
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6.3.1 - Resultados - Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

 

O NDVI como trabalha com diferença entre bandas, seria mais apropriado que a razão 

simples quando queremos comparar com diferenças entre bandas, sofrendo uma menor 

influência das variações de condições atmosféricas na aquisição das imagem. Este índice é 

um indicador sensível da quantidade e das condições da vegetação. Deste modo foi 

determinado para toda a área de estudo os respectivos valores de NDVI e organizados 

mediante a articulação do PROAPE. Os valores de NDVI  oscilam entre  (-1) a (1)  sendo os 

valores mais próximos de zero correspondentes às áreas em que a vegetação é menos 

densa, ou se encontra em algum estado de stress hídrico e os mais próximos de 1 

representam as áreas onde a vegetação apresenta com um maior vigor e onde esta é 

mais densa. Os mapas de NDVI da área de estudo estão representados da Figura 6.3 à 

Figura 6.7.  
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Figura 6. 3 - Valores de NDVI (2319710, 2329610).
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Figura 6. 4 - Valores de NDVI (3329711) 
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Figura 6. 5 - Valores de NDVI -3329712 
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Figura 6. 6 - Valores de NDVI -3329611 
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Figura 6. 7 - Valores de NDVI -3329612 
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Nos mapas apresentados anteriormente (Fig. 6.3 à Fig. 6.7) poderemos visualizar que os 

maiores valores de NDVI estão associados às áreas das matas ciliares e plantações 

agrícolas, ou seja, às áreas onde a vegetação se encontra num estado vegetativo mais 

vigoroso. No caso das matas ciliares, estas estão inseridas num micro clima particular, o 

qual poderá ser caracterizado por temperaturas amenas e uma maior disponibilidade de 

água. Tais fatores permitem que a vegetação nestas áreas não esteja sujeita ao stress 

hídrico, o que por sua vez se irá repercutir numa taxa elevada de fotossíntese, como pode 

ser comprovado pelos mapas gerados de NDVI. O mesmo tipo de raciocínio se aplica às 

áreas de plantações (exemplo: plantações de eucalipto), nas quais não há escassez de 

água nem de nutrientes no solo, caracterizando-se por um tipo de vegetação com valores 

de NDVI superiores às das áreas de pastagem. 

 

 

6.4 - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

O uso e ocupação do solo da área de estudo foi realizado usando as imagens RapidEye, 

através do algoritmo ISODATA. Este algoritmo é uma variação do método da mínima 

distância, mas com uma exatidão muito superior. Este método de classificação é visto 

como uma forma de classificação supervisionada, embora difira consideravelmente do 

método clássico, ou seja, é um método de classificação híbrido, entre a classificação 

supervisionada e não supervisionada. Foram definidas seis classes de uso e ocupação (Fig. 

6.8 à Fig. 6.13), são elas: 1- Água e/ou sombra; 2- Floresta Caducifólia (Vegetação das 

áreas cársticas); 3- Vegetação (mata ciliar e\ou plantações); 4- Pastagens; 5- Pastagens 

e/ou Solo exposto; 6- Plantações.  

 

De acordo com os princípios do sensoriamento remoto existem alvos das superfícies 

terrestres que irão apresentar o mesmo comportamento espectral, embora estes sejam 

diferentes. Na área imageada apresentam-se situações em que alvos distintos 
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apresentam o mesmo comportamento espectral, são eles: 1- a vegetação da mata ciliar e 

a vegetação de uma plantação bem irrigada (Fig. 6.8b); 2- água e a sombras das encostas 

das montanhas (Fig. 6.8c). No entanto podemos distingui-los extremamente bem, pelo 

seu padrão na imagem e pela sua contextualização na cena (Figs. 6.8a, 6.8b, 6.8c). 

 

 

Figura 6. 8 - (a) Mapa de Uso e Ocupação 2329610 e 2329710; (b) Detalhe da assinatura espectral da 
vegetação da mata ciliar com a de um plantação; (c)- Assinatura espectral da água e sombra. 

 

 

A área de estudo foi subdividida nas diferentes áreas previamente selecionadas pelo 

projeto PROAPE. Para uma melhor visualização dos mapas em formato A4, são 

apresentados os vários mapas de uso e ocupação da área de estudo (Fig. 6.9 à Fig. 6.13). 
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Figura 6. 9 - Mapa de Uso e Ocupação das cenas 2329610 e 2329710. 
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Figura 6. 10 - Mapa de Uso e Ocupação das cenas 2329611. 
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Figura 6. 11 - Mapa de Uso e Ocupação das cenas 2329612. 



SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012, Projeto Arcos Pains Espeleologia – PROAPE 
 
 

 
 

286 

 

Figura 6. 12 - Mapa de Uso e Ocupação das cenas 2329711. 
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Figura 6. 13 - Mapa de Uso e Ocupação das cenas 2329712. 
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Pelos mapas apresentados anteriormente de uso e ocupação do solo, verificamos que a 

área de estudo é caracterizada por um conjunto de seis classes, sendo a classe das 

pastagens a que ocupa uma maior área, seguida das plantações. A vegetação "natural" 

ficou reservada às matas ciliares ao longo dos rios e à floresta caducifólia, a qual se 

encontra restrita às áreas cársticas.  



CAPÍTULO 07
ARQUEOLOGIA



SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012, Projeto Arcos Pains Espeleologia – PROAPE 
 
 

 
 

270 
 

7.1 - Arqueologia Geral  

 

Ao longo do embasamento geológico de natureza calcária que juntamente com ações 

climáticas modelaram o carste da Província Espeleológica de Arcos-Pains, a região centro-

oeste de Minas Gerais, podem ser vistos numerosas cavidades que contém marcas da 

passagem do homem do passado, são os chamados sítios arqueológicos.  

 

Nelas são encontrados vestígios de culturas indígenas caçadoras-coletoras e 

horticultoras-ceramistas (Fig. 7.1) que viveram entre 11.000 anos atrás e a chegada dos 

primeiros bandeirantes no século XVI, como utensílios, ferramentas, adornos, fogueiras, 

cerâmica, carvões, pinturas rupestres, além de sepultamentos humanos e vestígios de 

casas subterrâneas. 

 

 
Figura 7. 1 - Boca da Gruta do Marinheiro (U272), importante sítio arqueológico da região. 

 

O contexto espeleológico onde tais sítios estão situados é de alta relevância para o 

patrimônio arqueológico mineiro, por serem ambientes que reduzem possibilidades de 

perturbações, como intemperismo químico, biológico e físico. A matriz sedimentar do 
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sítio no qual estão contido os artefatos são menos vulneráveis a tais processos 

permitindo maiores probabilidades de conservação ao longo do tempo do que os sítios a 

céu aberto expostos a erosão e aos movimentos de massa alterando as camadas dos 

sítios arqueológicos e muitas vezes desestruturando-os por completo limitando sua 

leitura e interpretação. 

 

O patrimônio arqueológico deste carste é tão notório que despertou a curiosidade de 

pesquisadores que por lá passaram há muitos anos, antes mesmo do estabelecimento de 

programas oficiais de pesquisa arqueológica.  Historicamente, os primeiros registros de 

vestígios arqueológicos foram descobertos no século XIX por William Von Eschwege  em 

1883  em uma caverna denominada como Loca Grande, onde ele observou ossadas 

humanas espalhadas na superfície do local (Fig. 7.2). Atualmente, com o desenvolvimento 

das pesquisas sabe-se que inúmeras cavernas foram usadas como criptas para realizar 

rituais funerários, no caso da descoberta de Eschwege, provavelmente, estava diante de 

um sepultamento indígena perturbado e destruído. 

 

 
Figura 7. 2 - Placa em homenagem ao Barão Eschwege na Gruta da Cazanga (T116). 
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Anos depois, a região foi foco de estudos pelo IAB- Instituto de Arqueologia Brasileira nos 

anos 1960 e 1970 e pelo PRONAPA- Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas pelo 

PROPEVALE- Programa de Pesquisa no Vale do Rio São Francisco nos anos de 1970 a 

1976.  

 

Os resultados dessas pesquisas concentradas em Pains e no limite oeste do carste nos 

municípios de Piumhí e Doresópolis revelaram uma intensa ocupação do carste com mais 

de 40 sítios cadastrados situados em abrigos, grutas e a céu aberto (Koole 2007).  

 

Os trabalhos no carste continuaram com a UFMG nos anos de 1978 e 1979, cujo foco 

foram os municípios de Arco e Iguatama na porção norte do carste. Segundo Koole (2007) 

essa pesquisa resultou em 24 sítios arqueológicos e desde então as pesquisas foram 

aumentando sobretudo pelas exigências legais do licenciamento ambiental.   

 

Os levantamentos ao longo dos anos 1990 resultaram na localização de mais de 118 sítios 

arqueológicos. As maiores concentrações estão cobrem uma extensa área desde o cânion 

do rio São Francisco a oeste o córrego Candongas e Fundão e de Calciolândia ao norte até 

o Planalto de dolinas ao sul nas cabeceiras do ribeirão dos Patos e do rio São Miguel. Com 

as atividades de arqueologia de contrato decorrentes dos estudos ambientais 

obrigatórios essas cifras aumentaram e permanecem em crescente. 

 

Os primeiros grupos humanos pré-históricos que ocuparam o carste de Arcos-Pains 

deixaram como principal vestígio pedras lascadas que foram coletadas na região, esses 

grupos eram constituídos por pequenos bandos nômades compostos por famílias 

nucelares com algumas dezenas de indivíduos, se deslocavam ao longo de um amplo 

território em busca de caça, abrigo e fontes de matérias-primas. Cogita-se que esses 

bandos tinham uma estrutura social que tenderia a dispersão e que sempre buscavam 

espaços de moradia temporária que poderia ser tanto a céu aberto como locais 
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abrigados. O perfil ideal eram locais bem ventilados, estratégicos para fins de locomoção 

e para finalidades defensivas e cerimoniais, além de fácil acesso a recursos indispensáveis 

como fontes de água.  

Sobre esses caçadores-coletores sabe-se que o final do período pleistoceno foi ligado a 

entrada de humanos na América do Sul. Os vestígios mais antigos desses habitantes em 

Minas Gerais aparecem em camadas arqueológicas entre 10.000 a 12.000 anos atrás em 

lugares como, Santana do Riacho com 11.000 anos AP e a Lapa do Boquete no extremo 

norte de Minas Gerais com datação de 12.000 anos AP. No carste de Arcos-Pains tem-se 

uma datação de 9.610 ± 60 anos atrás na Gruta do Marinheiro (Koole 2007), o que coloca 

o carste do Alto São Francisco em uma posição de destaque científico e cultural. 

 

Entre as tipologias de rochas e minerais, aquelas que foram mais escolhidas pelos 

caçadores-coletores identificadas nos sítios da região foram o chert, o quartzito, o quatzo, 

o sílex e lateritas, extraídos tanto dentro da região calcária como fora dela, sobretudo na 

Serra da Pimenta (Koole 2007). 

 

  
(a) (b) 

Figura 7. 3 - Chert ou sílex: (a) amostra de chert; (b) sílex em nódulos no calcário. 

O carste de Arcos-Pains na sua formação geológica apresenta na sua composição um tipo 

de rocha sedimentar que foi muito procurada pelos pré-históricos: o chert, cuja 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/ChertUSGOVjpg.jpg/220px-ChertUSGOVjpg.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Chert&h=210&w=220&sz=16&tbnid=prmunYC_DgWHnM:&tbnh=90&tbnw=94&prev=/search?q=chert&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=chert&usg=__b9ZMqn_eqiSUyBZ432dtTNYqsmo=&docid=OHjRIi2-4ZAkdM&hl=pt-BR&sa=X&ei=FG6-T8C7Nefl6QHmrLEn&ved=0CHIQ9QEwBA&dur=5377
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composição é principalmente de sílica, onde os cristais de quartzo apresentam tamanho 

microscópico (criptocristalino). O ambiente de formação do chert pode ser fundo 

oceânico, onde minúsculos organismos silicosos se concentram ou em área onde fluidos 

ricos em sílica substituem os sedimentos (Fig. 7.3). Essa particularidade na industria lítica 

local é reflexo da disponibilidade de matérias-primas que o carste e seu entorno 

oferecem. 

 

Quanto mais silicificado for o material, melhor será para o lascamento, já que materiais 

considerados inferiores para tal atividade tendem a se quebrar facilmente em plaquetas. 

O tamanho de disponibilidade de rochas silicosas é tão grande para lascamentos que o 

carste de Arcos-Pains possui uma maior potencialidade para a oferta de matérias-primas 

do que em comparação com outros carstes brasileiros como, por exemplo, o de Lagoa 

Santa (Koole 2007).  

 

 

 

 

(a) (b) 
Figura 7. 4 - Pontas de Projéteis: (a) da Gruta do Marinheiro e (b) da região do Barreado, Koole (2007). 
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Um dos instrumentos feitos de pedra pelos pré-históricos na região foram as pontas de 

projétil, pesquisadas por Koole (2007). Elas são as preponderantes numericamente frente 

aos outros tipos de instrumentos formais. Suas datações são extremamente antigas e a 

proximidade relativa com o estado de São Paulo, Estado onde existe pontas de projétil 

tão antigas como as que foram estudadas em Minas, pode colocar o carste de Arcos-Pains 

em situação privilegiada no estudo sobre a confecção de instrumentos feitos de pedra em 

épocas mais remotas da ocupação humana regional (Fig. 7.4a e 7.4b).  

 

Acerca dos ceramistas do carste a região foi caracterizada pelos arqueólogos por dois 

componentes. O primeiro foi por horticultores ainda em estágio de formação a partir de 

2.000 anos ligados a uma tradição denominada de Una e o segundo por ceramistas já 

bem estabelecidos no Brasil Central, os chamados Aratu-Sapucaí, cujas características 

morfológicas dos vasilhames são bem díspares em relação aos primeiros (Fig. 7.5).  

 

 
Figura 7. 5 - Comparativo entre os artefatos das tradições Sapucaí e Una (Prous 1992, Martin 1994, apud La 

Salvia 2011). Destaca-se a foto de vasilhame atribuído à fase Piumhí. 

 

Provavelmente a chegada de ambos os grupos ao carste tenha sido contemporânea pelas 

datações disponíveis. Paralelamente a isso existem atualmente discussões acadêmicas 
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indicando que estes dois grupos ceramistas na verdade seria apenas um único grupo. O 

atual estágio das pesquisas ainda não permite afirmações conclusivas, mas fica aqui o 

registro sobre a reinterpretação da pré-história do carste, contudo o presente texto 

considerará a existência de dois grupos ceramistas distintos: os Sapucaís e os Uma, a fim 

de expor seu quadro cultural.  

 

A importância dos primeiros ceramistas Una nesta região do carste foi tão singular, que 

os arqueólogos criaram uma variante especifica para a cerâmica Una feita nesta região, a 

cerâmica da “Fase Piumhí”, que destoa de outras cerâmicas da “categoria” UNA localizadas em 

outras porções do território brasileiro cujas características são bem particulares (Fig. 7.6).  

 

 
Figura 7. 6 - Detalhe da cerâmica da fase Piumhí (Prous 1992, Martin 1994, apud La Salvia 2011). 

 

Os restos cerâmicos dessa fase estão predominantemente situados dentro de cavernas e 

abrigos e são constituídos por pequenos vasos enegrecidos, com gargalos alongados, 

banhos de argila nas cores vermelha e branca, tratamento da superfície da cerâmica com 

intenso alisamento, com fusos cerâmicos, e machados de pedra polida bem típicos (Prous 

1992). Durante as prospecções do PROAPE não foram vistos vestígios dessa tradição , o 

que indica ser rarefeito sua ocupação histórica ou por situar em locais mais estratégicos 

da paisagem.  
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O material lítico desses ceramistas Unas é marcado pela presença de lascas de quartzo e 

calcário e pelo predomínio de artefatos polidos, como machados alongados, mãos de 

pilão, seixos alisadores, etc. Sítios com vestígios relacionados com essa tradição também 

são conhecidos em outras regiões de Minas Gerais, litoral e interior do estado do Rio de 

Janeiro e sudeste de Goiás (Koole, 2007). 

 

O principal sítio Una, denominado Mané do Juquinha (Fig. 7.7a) foi intensamente 

pesquisado por Henriques Junior (2006) e seu maciço no entorno foi alvo de detonações 

clandestinas, o que gerou denúncias anônimas para os órgãos ambientais competentes 

tendo realizado a devida fiscalização in loco no ano de 2011 pela equipe da FEAM (Fig. 

7.7b). Durante a vistoria foram vistas marcas de negativos de explosivos e fragmentos da 

rocha decorrentes da intervenção.  

 

  
(a) (b) 

Figura 7. 7 - Sítio Mané do Juquinha: (a) vista parcial do local do sítio; (b) indícios de detonações. 

 

Datado por volta de 600 a 450 anos atrás, próximo a época do contato com os primeiros 

bandeirantes o sítio arqueológico Mané do Juquinha oferece grande potencial científico, 

devido ao rico registro de atividades corriqueiras, ocorrendo fusos cerâmicos, refugos de 

fabricação de ornamentos de conchas bivalves, instrumentos feitos deste material, 

refugos alimentares faunísticos relacionados com estruturas de combustão e inúmeros 
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fragmentos de potes enegrecidos por fuligem. A partir da totalidade destes vestígios 

pode-se fazer uma tentativa de interpretação que poderia caracterizar este sítio como um 

lugar escolhido pelos ceramistas para suas práticas rituais (Henriques Junior, 2006). 

 

Em um segundo momento, o carste recebe um novo grupo de índios ceramistas, cuja 

cerâmica foi classificada como Aratu-Sapucaí, denominada na sua variante regional 

mineira simplesmente como “Sapucaí”. Durante as prospecções do PROAPE, diversos 

pequenos cacos filiados a essa tradição foram vistos em vários pontos do carste, 

refletindo uma intensa e extensiva ocupação desses índios naquela região ao longo dos 

últimos séculos antes da invasão européia. 

 

Esses grupos ocupavam preferencialmente encostas ou topos de morros suaves próxima 

a pequenos córregos, com grandes casas comunais. As datações mais antigas para os 

ceramistas Sapucaí (Fig. 7.8a e 7.8b) estão fora do carste de Arcos-Pains, são os sítios 

arqueológicos Buracão dos Bichos com 1.840 +-120 anos atrás em Piumhí e Loca do Suim 

com 1.200 anos atrás em Pimenta. 

 

  
(a) (b) 

Figura 7. 8 - Fragmentos de material cerâmico sapucaí: (a) ponto Q159 e (b) ponto U272.  
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Esses índios ceramistas mais tardios confeccionavam potes imensos, se comparada com 

os pequenos unas, tais vasos poderiam ser funcionais para armazenar água, líquidos 

diversos, grãos ou urnas funerárias para envolver o corpo do morto. Um exemplo desse 

tipo de pote foi aquele encontrado pela equipe do projeto na propriedade da ICAL, na 

Gruta do Pote - S052, no Córrego dos Cavalos (Fig. 7.9a). Outro exemplo pode ser 

observado no Museu de Arqueologia da cidade de Pains (Fig. 7.9b). 

 

  
(a) (b) 

Figura 7. 9 - Potes de cerâmica: (a) encontrado na Gruta do Pote - ponto S052; e (b) pote no Museu de 

Arqueologia do Alto São Francisco, em Pains. 

 

Além dos grandes vasos, existem no registro arqueológico, vasilhas piriformes e 

globulares, pequenas vasilhas geminadas, rodelas de fuso que prova a prática de fiação 

do algodão, além de cachimbos, pratos, tigelas (Prous 1992). 

 

O material lítico desses ceramistas Sapucaí é constituído por lascas de quartzo não 

retocadas e laminas polida de variadas formas e dimensões, inclusive semilunares (Prous 

1992).  

 

O surgimento de grupos indígenas portadores de cerâmica está ligado, provavelmente, a 

práticas agrícolas, uma maior ênfase foi dada pelos indígenas a agricultura, e para levar 
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tal empreendimento a cabo os antigos habitantes do carste de Arcos-Pains lançaram mão 

da técnica do polimento de pedras (Fig. 7.10). Devidamente alisadas e deixando-a em um 

formato desejado, tais instrumentos eram utilizados na derrubada de matas densas e 

para instalação de roças do tipo coivara. Enquanto outros instrumentos polidos eram, 

provavelmente, para fins exclusivamente ritualísticos. 

 
Figura 7. 10 - Instrumentos líticos polidos provenientes da Província, segundo Henriques Júnior (2006). 

 

Algumas estruturas peculiares foram detectadas na região do carste, as chamadas “casas 

subterrâneas” que estão situadas em sítios arqueológicos filiados a tradição Aratu-

Sapucaí. 

 

De acordo com Henriques Junior (2006) essas estruturas localizadas na transição 

vertente/topo apresentam formas de depressão circulares no solo, uma com quase 20 

metros e outra com 10 metros de diâmetro cada uma. Periodicamente, urnas funerárias 

são descobertas no entorno dessas estruturas, além de peças cerâmicas e líticas. Um 

passado climático mais frio, com inverno um pouco mais rigoroso, com chuvas eventuais 

e ventos gelados poderia explicar a utilização de estruturas enterradas. Prous (1992) 

relata outros achados na região: 
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“No município de Arcos, não muito distante, encontramos conjuntos de até 14 “casas” 

(Vargem Grande), a maior das quais tinha 13 metros de diâmetro e 2,80 m de 

profundidade atual, com chão plano de 8 X 6 m. O material (cerâmica) foi encontrado 

exclusivamente no exterior, a quase 20 metros da estrutura. As casas podem ser alinhadas 

ou dispersas, como na fazenda Quilombo, onde encontramos duas grandes (9 e 10 metros 

de diâmetro) e quatro menores, uma destas ao lado de um montículo de 6X4X1 m.; uma 

sondagem nesta última evidenciou 60 centímetros de terra fofa, abaixo da qual apareceu 

um nível de terra queimada, com muito carvão. Havia uma grande concentração de 

cerâmica a 30 metros da “casa” maior. É particularmente curioso encontrar nesta 

tradição Aratu, tão diferente das culturas meridionais, convergências semelhantes de 

habitação: montículos levantados acima de grandes fogueiras, nas imediações de casas 

subterrâneas. Encontramos outros “montículos” durante as prospecções realizadas na 

região, na proximidade de sítios a céu aberto” (1992: 356).  

 

As estruturas apontadas como casas, podem fornecer informações a respeito das antigas 

estruturas de habitação, sistemas de assentamento e sua relação com o mundo dos 

mortos, devido à existência de enterramentos ao seu redor. Somente com pesquisas mais 

detalhadas poderão ser esclarecidas o motivo e modo como essas estruturas foram 

usadas, se foram obras deliberadamente humanas ou se os pré-históricos aproveitaram a 

formação topográfica típica de ambientes cársticos. A bibliografia aponta inúmeras 

“casas” no estado de São Paulo e na região sul, sobretudo Santa Catarina, o que coloca o 

carste de Arcos-Pains em posição de destaque dentro do cenário das pesquisas de 

horticultores-ceramistas, sendo as estas habitações a mais setentrionais do Brasil. 

 

Durante as atividades de campo do PROAPE foram vistas manifestações de registros 

gráficos rupestres nas vizinhas do terreno da CSN (Fig. 7.11), trata-se de um 

extraordinário painel com diversos motivos como antropomorfos, geométricos e 
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zoomorfos. A sua filiação estilística está presente elementos da Tradição Planalto e 

elementos da Tradição São Francisco 

 

  
(a) (b) 

Figura 7. 11 - Pinturas rupestres do sítio do Ponto T124, CSN: (a) vista para SSW (N200) e (b) mesmo painel 
visto para sul.  

 

Define-se por Tradição Planalto centenas de sítios arqueológicos espalhados pelo planalto Central 

Brasileiro, ou seja, desde a fronteira entre Paraná e São Paulo até o estado da Bahia, sendo que 

seu foco principal está em Minas Gerais. As características principais são traços em vermelho, 

sendo raras as pinturas em preto ou amarelo ou branco, geralmente preenchidas com 

geometrismo e não preenchimento completo; as representações gráficas mais comuns são de 

zoomorfos (cervídeos, peixes, pássaros) depois aparecem os geométricos e antropomorfos, sendo 

este último em menor freqüência. As cenas são mais raras, mas acontecem principalmente em 

Lagoa Santa e Serra do Cipó, os temas mais comuns representados nestas cenas são de caça, 

pesca e cópula (La Salvia 2011).  

 

Enquanto que a tradição São Francisco é representada no vale do rio São Francisco em 

Minas Gerais, Bahia e Sergipe, bem como os estados de Goiás e Mato Grosso. A definição 

é centrada em grafismos abstratos (geométricos) que sobrepujam amplamente em 

quantidade de zoomorfos e antropomorfos, perfazendo entre 80 a 100% das sinalizações. 

Na quase totalidade dos casos (excluindo-se o mais antigo), a utilização de bicromia é 
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intensa nas figuras pintadas. Os raros zoomorfos são quase exclusivamente peixes, 

pássaros, cobras, sáurios, e talvez tartarugas. Não há presença de cervídeos e nem cenas.  

 

Finalmente, no período colonial, grupos de portugueses e luso-brasileiros que chegaram 

ao atual território mineiro praticamente eliminaram as populações nativas, os 

bandeirantes foram sem dúvida aqueles que conquistaram o território para a coroa 

portuguesa.  

 

Provenientes de vilas e povoados já instalados na costa atlântica, eles se dispersaram por 

quase todo o território brasileiro em busca de ouro, drogas do sertão, fundação de 

pequenos arraiais e caça a índios para servirem como mão-de-obra escrava até serem 

substituídos pela mão-de-obra africana, posteriormente estes desbravadores foram 

contratados para arrasar quilombos em formação que ameaçavam muitas vezes o 

cotidiano dos colonos. 

 

Relatos dão conta da existência de grupos indígenas na porção contemplada pelo 

PROAPE, quando as primeiras investidas dos europeus, segundo um depoimento retirado 

de Henriques Junior da obra de Câmara Cascudo, os indígenas eram comparados com 

tatus, por serem animais de hábitos noturnos e brancos pelo fato do pó proveniente do 

calcário apresentar tons mais claros: 

 

Foi no tempo em que vossos avós desciam o Tietê ao sabor das monções ou vingavam a 

Serra da Mantiqueira, em busca do ouro. Reduzida escolta bandeirante ficara perdida 

numa região agreste de Minas Gerais, conhecida pela grande quantidade de furnas e 

cavernas temerosas (...) Toda noite, nos pousos, os forasteiros ouviam um caboclo velho 

da escolta, histórias do desaparecimento  misteriosos de gente de bandeiras anteriores, 

sem que jamais se lhe pudesse encontrar o mínimo vestígio: eram vítimas decerto dos 
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índios vampiros chamados “tatus brancos”, que, enxergando como corujas batuqueiras, 

na noite mais tenebrosa varejavam a disparada a horas mortas, campos e matos em 

procura de presa (...). Eis aí se não traiu a memória, a lenda, lida em criança, da existência 

de uma tribo de canibais trogloditas (...) habitantes das cavernas. Câmara Cascudo apud 

Henriques Junior (2006) “A Lenda dos Tatus Brancos”. 

 

Como herança da tradição oral e documental que apresentavam a região como território 

dos cataguazes, expandindo tal domínio por todo sudoeste de Minas Gerais. Essa 

informação foi passada e repassada por anos e citada em vários trabalhos (Henriques 

Junior, 2006). 

 

Na verdade não se sabe ao certo qual a etnia indígena que habitava as terras do carste no 

momento do contato com os europeus e que foram apelidados genericamente pelos 

bandeirantes de “tatus brancos”, pois para os eles as classificações étnicas e lingüísticas 

dos nativos não eram o seu objetivo e o pouco se tem é muito precário, logo faltam dados 

importantes para classificá-los.   

 

As fontes documentais dos séculos XVI e XVII, que mencionam os grupos indígenas 

habitantes do alto curso do rio São Francisco e proximidades, são totalmente omissas em 

relação a uma nação Cataguá . Os primeiros exploradores da região sempre se referiam 

aos grupos que não falavam línguas tupi-guarani, e possuíam culturas distintas daquelas 

conhecidas pelos colonizadores, como tapuias e nunca Cataguá. Nessas fontes, a palavra 

cataguá aparece sempre associada ao Sertão dos Cataguás ou Minas dos Cataguás e 

nunca a uma determinada tribo ou etnia, mas simplesmente a vários grupos distintos 

denominados genericamente como Cataguás, habitantes de sertões desconhecidos. Os 

bandeirantes paulistas, fluentes em línguas pertencentes a família tupi-guarani 

(especialmente nheengatú,  tupipaulista ou tupi jesuítico) teriam utilizado o vacábulo 

“cataguá” para designar genericamente qualquer grupo não tupi que habitasse florestas. 
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(La Salvia  2011). O termo significa: aquele que vive no mato, sendo uma derivação de caá 

(campo, mato ou árvore), tã (duro ou bruto) e guá (vale) (Silveira Bueno, 1998: 98). 

 

O maior avanço que pode ser dado nessa direção é afirmar que os índios do carste no 

momento da invasão européia eram índios não-tupis, chamados pejorativa e 

genericamente de “Tapuias” pelos tupiguaranis e pelos europeus, não sendo possível na 

atualidade filiar estas populações a um grupo étnico especifico. 

 

De acordo com registros históricos um dos principais bandeirantes que realizaram uma 

expedição ao carste de Arcos-Pains foi Ignácio Correia Pamplona. Com experiência em 

colonizar territórios, Pamplona percorreu outros lugares e ficou incumbido de organizar 

uma tropa rumo ao sertão.  

 

A campanha de Ignácio Pamplona tinha o objetivo de atingir o atual Triangulo Mineiro, 

antigamente denominado Sertão da Farinha Podre, contando com registros de conflitos 

entre quilombolas e indígenas. Posteriormente, a fase de conquista, a colonização no 

carste foi impulsionada gerando comércio impulsionado pela exploração de salitre na 

região de Patrocínio e criação de gado bovino e suíno, levando a destruição da antiga 

“Mata de Pains” (Henriques Junior 2006). 

 

O estabelecimento na região por colonos no período colonial e imperial fez com que a 

vegetação fosse quase toda derrubada, restando poucos testemunhos na paisagem atual. 

As porções remanescentes dessa cobertura vegetal estão nos locais onde o maquinário 

não poderia alcançar ou a madeira ser retirada com facilidade (Henriques Junior 2006). 

 

A exploração predatória dessa vegetação se cristaliza pelas inúmeras fazendas antigas da 

região denominadas de “engenho de serra”, pelo fato de terem sido locais onde estavam 
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instalados engenhos hidráulicos que moviam grandes serras destinadas a processar em 

larga escala a madeira derrubada (Henriques Junior, 2006). 

 

Tais fazendas possuem potencial arqueológico diante de importância econômica no 

passado para a movimentação de capital na região comprovado por um acervo industrial 

e arquitetônico, hoje abandonado, sob a forma de ruínas.  

 

Estes vestígios podem ajudar a contar como se promovia a extração da matéria-prima, o 

beneficiamento e seu cotidiano dentro desses antigos engenhos que provavelmente 

foram auxiliados pela mão-de-obra escrava de origem africana, bem como para 

compreensão das relações sociais que aconteciam em tais unidades agrário-extrativas. 

 

A arqueologia do carste de Arcos-Pains oferece grande potencial nos estudos de diáspora 

africana ainda não explorado na região. O uso da mão-de-obra africana foi intensamente 

utilizado nos períodos colonial e imperial até sua abolição em 1888 e como resultado a 

arqueologia pode detectar a presença, por exemplo, de quilombos em regiões inóspitas. 

 

Locais de difícil acesso como pântanos, seqüência de serras com forte declividade, áreas 

com cobertura vegetal muito densa, são locais clássicos, os quais já foram localizados 

inúmeros quilombos, que foram antigos assentamentos, permanentes ou temporários, 

onde os escravos em rebeldia a sua condição escrava abandonavam seus proprietários 

formando núcleos populacionais clandestinos para a administração portuguesa. 

 

Acrescentando a esse quadro geográfico, o carste também foi uma área de uso intenso 

para refúgio desses antigos escravos. Por terem um caráter labiríntico e cheio de 

obstáculos com abrigos, cavernas, furnas, penhascos, desfiladeiros, córregos, ribeirões, 

brejos e lagoas-, a paisagem cárstica favorece condições de abrigo e já existem casos na 

bibliografia de escravos terem usado tais formações para se esconder. 
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Na região do carste de Arcos-Pains há o registro do famoso Quilombo Corumbá no 

município de Arcos, além dele os registros históricos dão conta da existência de 

quilombos no século XVIII, que de tão organizados chegaram a expulsar colonos açorianos 

que tentavam se estabelecer nas localidades. 

 

No século XVIII, a partir da década de 60 houve campanhas dos primos Bartholomeu 

Bueno do Prado e Salvador Jorge, que adentraram a Província para combater os 

quilombolas, já que a essa altura os indígenas estavam mortos ou fugidos para o interior 

do Brasil Central, seguindo a passagem de Barreto acerca dessa expedição para assolar 

com toda a “multidão de negros aquilombados pelo AndayaBambuhy, Corumbá, Santa Fé, 

Jacuy, Rio das Abelhas, rio Grande e Rio Parnahyba” (1992:44). 

 

No próprio relato de Ignácio Pamplona é colocada a questão da dificuldade de combater 

esses escravos e de como era tenso o cotidiano das tropas diante dos iminentes ataques 

(Henriques Junior, 2006) assim como ele, a possibilidade de existirem outros quilombos 

ou ruínas de antigas formações de comunidade negras antigas, podem ser localizadas no 

interior carste. 

 

Um traço característico da paisagem da Província é a presença de caieiras atualmente 

abandonadas, estruturas que foram construídas para o processamento do calcário para 

obter a cal. A base dessas estruturas é o forno, onde a matéria-prima é transformada e a 

biomassa, sob a forma de madeira é usada como fonte de energia. 

 

A data das construções dessas caieiras na região é incerta, mas são elementos 

importantes que demonstram o início da destruição da chamada “Mata de Pains” e do 

próprio carste. Podem ser entendidos como elementos históricos que relatam a trajetória 

econômica da região, um estudo detalhado de algumas delas podem ilustrar o 

desenvolvimento das técnicas de fabricação da cal, as técnicas arquitetônicas bem 
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especificas para edificação destas unidades e enquanto bem arqueológico são 

componentes da paisagem cultural. 

 

A legislação brasileira rege que monumentos arqueológicos são testemunhas de culturas 

do passado e são consideradas bens da União e devem ser mantidos sob a guarda e 

proteção do Poder Público. A primeira lei específica de arqueologia a Lei n. 3.924 de 1961 

explana o caráter publico do patrimônio, a proibição de destruição ou mutilação de 

jazidas arqueológicas, das escavações e das descobertas fortuitas. A constituição de 1988 

reforçou a importância colocando-o como um dos bens do patrimônio cultural para a 

nação brasileira. 

 

Diante da contextualização exposta, a Província Espeleológica guarda em sua paisagem 

instrumentos de pedra, vasos cerâmicos, cemitérios, registros gráficos, casas 

subterrâneas, engenhos, caieiras, quilombos-, tudo associado com os segmentos da 

espeleologia que se interconectam já que as cavernas de maneira geral, sobretudo as de 

natureza calcária, podem preservar os vestígios por terem servido de abrigo para 

ocupações históricas e pré-históricas (Tabela 7.1). 

 

Tabela 7. 1- Sítios Arqueológicos visitados por Koole et al. (2001), com os principais tipos de evidências 
encontradas. 

Sítio Arqueológico Cidade 

Tipos de evidência arqueológica 

Lítica Cerâmica 
Pintura 

rupestre 

Restos 

humanos 

Carvão 

vegetal 

Abrigo L, de Peixe Doresópolis x 
    

Perdição I Pains x 
 

x 
 

x 

Perdição II Pains 
  

x 
  

Gruta Capoeirão Doresópolis x x 
   

Gruta da Dobra Pains x 
   

x 



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 
 

289 
 

Sítio Arqueológico Cidade 

Tipos de evidência arqueológica 

Lítica Cerâmica 
Pintura 

rupestre 

Restos 

humanos 

Carvão 

vegetal 

Sorvetão Pains 
 

x 
  

x 

Isaias Pains 
 

x 
   

Anemólitos Pains 
 

x 
   

Gruta Marinheiro Pimenta x x x 
 

x 

Gruta do Brega Pains 
 

x 
  

x 

Gruta Milagres Pains 
 

x 
   

Abrigo de Carro Arcos 
  

x 
 

x 

Gruta Paranoá Pains 
 

x 
   

Buraco Sujo Pains 
 

x 
  

x 

Loca de Pedra Pains x 
   

x 

Gruta ½ Encosta Pains 
 

x 
  

x 

Dolina dos Machados Doresópolis x x 
   

Gruta do Osso Pains x x 
 

x 
 

Abelhas Doresópolis x 
   

x 

Lagoa de Peixe II Doresópolis 
 

x 
   

Ti’Rafa Pains 
 

x x 
  

Favo de Mel Pains x x 
  

x 

Gruta dos Peixes Iguatama 
 

x 
   

Gruta Massambará 

Pains 
Pains x 

    

 

Portanto, a valoração das cavidades usando critérios arqueológicos neste trabalho foi 

realizada somente nos sítio cadastrados pelo Projeto (Fig. 7.12), pois a intenção principal 

do relatório é de enfocar mais as questões de aspectos físicos das cavidades, mas esta 

contextualização do patrimônio arqueológico é relevante para demonstrar o quanto é 
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delicado e multifacetado a valoração das cavidades, que além dos aspectos geológicos, os 

culturais devem ser levados em consideração quando do processo de avaliação da 

unidade e seu entorno.  

 

Diante dos trabalhos de gabinete com levantamentos bibliográficos e dos trabalhos de 

campo com as prospecções espeleológicas o PROAPE conclui-se que os segmentos do 

carste que mais possuem relevância para o patrimônio arqueológico são a região do 

Quenta-Sol (Domínio Ia), a região leste de Pains (Domínio Ib), a cabeceira do rio São 

Miguel (domínio Ic), as proximidades da Mineração Imerys (Domínio IIa), e a região do 

córrego dos Cavalos (Domínio IIb).  

 

A riqueza e a diversidade deste patrimônio é um motivo legítimo para estabelecer uma 

política pública de preservação do carste na medida em que o acervo arqueológico está 

igualmente exposto a uma exploração econômica da região que está cada vez mais 

presente. Os vestígios contidos dentro das unidades espeleológicas são de grande 

importância no processo de reconstituição do passado humano, tão fundamentais para o 

entendimento dos fatos em solo pátrio e na identificação das raízes mais remotas da 

população mineira. 
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Figura 7. 12 - Mapa das ocorrências arqueológicas cadastradas no Projeto, por tipo de evidência. 



CAPÍTULO 08
ESPELEOLOGIA
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8.1 - INTRODUÇÃO 

 

O nome Espeleologia vem do grego “spelaion” (caverna) mais “logos” (estudo). Este 

termo foi apresentado, pela primeira vez, em 1890, pelo francês Rivere. Hoje, a definição 

mais aceita internacionalmente é aquela proposta por Géze (1968, apud Lino 2001): 

“Espeleologia é a disciplina consagrada ao estudo das cavernas, sua gênese e evolução, 

do meio físico que elas apresentam, do povoamento biológico, atual ou passado, bem 

como do meio ou técnica necessárias ao seu estudo” (Lino 2001). 

Em 2001, por ocasião do 13º Congresso Internacional de Espeleologia, que aconteceu em 

Brasília – DF, a Sociedade brasileira de Espeleologia – SBE publicou um interessante 

resumo da situação da Espeleologia no Brasil, que transcrevemos abaixo: 

 

O Brasil abriga algumas das maiores e mais belas cavernas conhecidas em todo o mundo. Mais de 

5.700 cavidades já foram cadastradas pela Sociedade Brasileira de Espeleologia-SBE, organismo 

não-governamental que congrega os grupos dedicados à pesquisa, exploração e proteção das 

grutas e abismos no País. Com o estudo mais detalhado das regiões cársticas brasileiras, o número 

de cavernas pode atingir algumas dezenas de milhares. 

 

Os ambientes subterrâneos, geralmente caracterizados pela ausência de luz, pequena variação de 

temperatura e umidade e pela falta de vegetação clorofilada, abrigam ecossistemas muito 

peculiares e frágeis. Neles se desenvolve uma diversificada fauna cavernícola que inclui animais 

altamente especializados, sendo muitas vezes restritos a esses ambientes. Com mais de 600 

espécies já classificadas a fauna cavernícola do Brasil é a mais rica da América do Sul (SBE 2001). 

 

Nas últimas décadas, também o turismo vem descobrindo a beleza e a  aventura proporcionada 

pelas cavernas brasileiras. Grandes entradas e salões internos, lagos e cachoeiras subterrâneas e a 

extraordinária beleza dos espeleotemas como as estalactites, colunas, flores de pedra e vários 

outros tipos de ornamentação, podem ser apreciados em mais de 50 cavernas turísticas e semi-

turísticas espalhadas pelo País. Entre elas destacam-se, em São Paulo, a Caverna de Santana, a 

Caverna do Diabo e várias outras situadas na região do Vale do Ribeira, especialmente as 
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abrigadas pelos Parques Estaduais do Alto Ribeira (PETAR), Jacupiranga e Intervales. Em Minas 

Gerais, destacam-se as grutas de Maquiné, Lapinha e Rei do Mato, preparadas para o turismo de 

massa, e as grutas de visitação controlada do magnífico Vale do Rio Peruaçu; no Ceará, é famosa 

a Gruta de Ubajara; no Paraná, as Furnas de Vila Velha, dolinas areníticas com mais de 100 

metros de profundidade; no Mato Grosso do Sul, a extraordinária Gruta do Lago Azul; na Bahia, 

diversas e belas cavernas na Chapada Diamantina. 

 

Várias cavernas brasileiras destacam-se no cenário internacional por suas dimensões e por sua 

raridade. É o caso da Toca da Boa Vista, na Bahia, que com 110 quilômetros de desenvolvimento é 

a maior gruta do Hemisfério Sul e a 15ª do mundo. A mais alta entrada de cavernas também está 

no Brasil, na Gruta Casa de Pedra, em São Paulo, com 215 metros de altura. Em Minas Gerais 

estão, simultaneamente, a maior gruta (caverna horizontal) e o mais profundo abismo (caverna 

vertical) em quartzito do planeta, respectivamente a Gruta das Bromélias, com 2.560 metros, e a 

Caverna do Centenário, com 481 metros de desnível. O Brasil possui, ainda, a maior caverna 

conhecida em micaxisto, a Gruta dos Ecos, no Distrito Federal, com 1.380 metros de  

desenvolvimento e um magnífico lago subterrâneo que chega a atingir 300 metros de 

comprimento. A presença de gigantescos salões subterrâneos, cachoeiras com mais de 20 metros 

de queda, lagos com mais de 120 metros de profundidade e enormes espeleotemas, como a 

estalactite de 28 metros da Gruta de Janelão, em Minas Gerais, considerada a maior do mundo, 

aliada ao grande potencial de descoberta de novas cavidades, também contribuíram para 

transformar o Brasil em um dos países mais procurados por expedições espeleológicas 

internacionais. 

 

O importante patrimônio natural, cultural, científico e turístico representado pelas cavernas 

brasileiras está hoje protegido pela mais abrangente legislação sobre o assunto. No Brasil, por 

força da Constituição de 1988, todas as cavernas passaram a ser propriedade da União, e ampla 

legislação federal, estadual e municipal protege essas cavidades no território nacional, revertendo 

um quadro de destruição das mesmas por vandalismo, mineração e obras irregulares. O CECAV - 

Centro de Estudos, Proteção e Manejo de Cavernas, vinculado ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em parceria com a SBE tem como 

prioridade a proteção e a divulgação desse patrimônio Nacional. 
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8.2 - LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO A CAVIDADES NATURAIS 

 

A primeira mobilização, por parte do poder legislativo, para desenvolver um aparato 

institucional, com o objetivo de proteger e preservar o patrimônio espeleológico, surgiu 

no ano de 1986. E esse acontecimento só foi possível graças às intensas manifestações 

organizadas pela comunidade espeleológica. 

 

O resultado dessas reivindicações foi a publicação da Resolução CONAMA nº 009/1986, 

que instituiu uma comissão especial para tratar de assuntos relativos à preservação do 

patrimônio espeleológico, constituída pela Sociedade Brasileira de Espeleologia, 

Secretaria Especial do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, 

Governo do Estado de Minas Gerais e Departamento Nacional de Produção Mineral, 

entre outras instituições ligadas ao tema.  

 

Uma iniciativa ainda modesta, sem grandes avanços. Mas durante a sua existência é que 

foi elaborado um Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico Brasileiro. 

 

No ano de 1987 foi publicada a Resolução CONAMA nº 005, cujo conteúdo foi elaborado 

visando à proteção do Acervo Espeleológico Nacional. Pela primeira vez a preocupação 

em preservar e conservar as cavidades naturais passou a ser respaldada na legislação 

brasileira, através de uma série de medidas preservacionistas, podendo - se ressaltar: a 

implantação do Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio Espeleológico; 

obrigatoriedade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental paro os 

empreendimentos próximos a cavidades; e inclusão dos animais restritos a zona afótica 

do ambiente subterrâneo mais conhecidos como  troglóbios na relação de animais em 

perigo de extinção.   

 

A Resolução CONAMA nº005/1987, traz uma importante menção com a definição de  
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cavidade natural, mas ainda não estabelece as medidas a serem adotadas para o 

licenciamento de empreendimentos nocivos a essas cavidades naturais. 

 

Após aproximadamente dois anos a legislação espeleológica evoluiu de forma expressiva, 

mas continuava sem embasamento legal que regulamentasse a situação das cavidades 

naturais, o que só se concretizou em 1988, com a redação da nova Constituição Federal, 

que no artigo 20, inciso X incluiu as cavidades naturais entre os bens da União. 

 

 Pode-se dizer que a Carta Magna do Brasil é uma constituição ambientalista. O legislador 

desejou, muito mais do que simplesmente determinar a dominialidade do patrimônio e as 

competências para os entes federados, definir, entre os elencados, aqueles que 

receberiam a roupagem de bens ambientais (Marra 2008).  

 

Marra (2008) aponta que a legislação brasileira é consistente à medida que solucionou 

um grande problema: As cavidades naturais subterrâneas passaram a ser reconhecidas 

como recursos ambientais e não apenas servindo para o aproveitamento econômico dos 

recursos minerais. 

 

A Constituição Federal não restringiu quais cavidades naturais subterrânea realmente 

poderiam ser consideradas Bens da União. Essa não restrição vem sendo motivo de varias 

interpretações, interferindo diretamente nos processos de licenciamento.  

 

Logo no começo da década de 90, o recém - criado Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA emite a portaria IBAMA n° 887, que traz 

uma nova definição de cavidade natural mais abrangente; ressaltando a necessidade de 

promover a realização de diagnóstico da situação do patrimônio espeleológico nacional, 

limitando o uso das cavidades naturais subterrâneas apenas a estudos de ordem técnico-

científica, reafirmando a obrigatoriedade da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental 
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para as ações ou empreendimentos de qualquer natureza, entre outras considerações. 

Mas essa portaria ainda não definiu quais seriam os parâmetros a serem utilizados no 

processo de licenciamento e nem as cavidades naturais que poderiam ser alvo de 

supressão.  

 

Neste mesmo ano é sancionado o DECRETO Federal n° 99556/1990, com definição de 

cavidade natural proposta pela portaria do IBAMA nº 887 (Brasil 1990): 

 

“Parágrafo único. Entende-se como cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço 

subterrâneo penetrável pelo homem, com ou sem abertura identificada, popularmente 

conhecido como caverna, 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 a sua 

formação haja ocorrido por processos naturais, independentemente de suas dimensões 

ou do tipo de rocha encaixante. Nesta designação estão incluídos todos os termos 

regionais, tais como gruta, lapa, toca, abismo, furna e buraco.” 

 

Esse decreto sintetiza em um só trabalho as medidas mais significativas de toda a 

legislação já escrita, e também traz outras providências tais como a definição do órgão 

regulamentador para atividades em áreas com cavidades naturais subterrâneas, a 

inclusão das cavidades como parte integrante do patrimônio cultural brasileiro, bem 

como a proteção integral das cavidades naturais. 

 

A partir daí o IBAMA estava encarregado de preservar, conservar, fiscalizar e controlar o 

uso do patrimônio espeleológico brasileiro. Ao longo dos anos, com o aumento de 

projetos de empreendimentos em áreas cársticas, ouve a necessidade da criação de um 

centro responsável em dar suporte no licenciamento e fiscalização. 

 

Para suprir essa necessidade, foi publicada, em 1997 a Portaria n° 057, do IBAMA que 
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instituiu a criação do Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Caverna - CECAV, 

órgão esse ligado ao IBAMA e formado por pessoal capacitado em espeleologia. O CECAV 

ficou responsável em analisar e regulamentar as medidas adotadas para os processos 

envolvendo cavidades naturais.  

 

Atualmente o CECAV está ligado ao Instituto Chico Mendes de Biodiversidade - ICMBIO e 

suas atribuições ainda não estão bem definidas, em parte, devido à divisão ocorrida no 

IBAMA no ano de 2007. 

 

Durante aproximadamente sete anos sem nenhuma ação especifica no campo jurídico, a 

legislação vigente determinava a obrigatoriedade da elaboração de estudo sobre impacto 

ambiental para empreendimentos próximos a cavidades naturais, mas não especificava 

quais critérios deveriam se considerados. 

 

Desta forma o IBAMA, por intermédio do CECAV, ficava incumbido de analisar os 

processos e determinar quais informações deveriam ser descritas a respeito das 

cavidades compreendidas dentro do domínio do empreendimento. Esses critérios eram 

determinados através de atributos locais e regionais, sem nenhuma padronização, 

acarretando um processo de licenciamento confuso e demorado. 

 

Visando a melhoria da Resolução CONAMA 005/1987, foi formulada a Resolução 

CONAMA 347/2004, que padronizava os atributos pertinentes ao processo de 

licenciamento. Figueiredo et al (2010) ressalta que, naquele momento, não visava indicar 

as cavernas que poderiam ser destruídas, mas apenas apresentava proposta para 

organizar as atividades em áreas próximas. 

 

Os sete parâmetros propostos pela Resolução CONAMA 347/2004 listado abaixo 

obedecem critérios de relevância sobre aspectos locais e regionais. 



SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012, Projeto Arcos Pains Espeleologia – PROAPE 
 
 

 
 

296 

I - suas dimensões, morfologia e valores paisagísticos;  

II - suas peculiaridades geológicas, geomorfológicas e mineralógicas;  

III - a ocorrência de vestígios arqueológicos e paleontológicos;  

IV - recursos hídricos;  

V - ecossistemas frágeis ou espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção;  

VI - a diversidade biológica; e  

VII - sua relevância histórico-cultural ou sócio-econômica na região.  

 

O minerador passou a ficar um pouco mais aliviado, pois o caminho para o licenciamento 

estava traçado. Entretanto, todas as cavidades naturais continuavam a fazer parte do 

Patrimônio Cultural e Natural Brasileiro.  

 

A comunidade espeleológica já se mostrava apreensiva pela possibilidade de retrocessos 

na legislação. E de fato, em 2007 inicia-se a elaboração de um novo decreto com claras 

tendências para amenizar a legislação espeleológica, frente à grande pressão da 

comunidade industrial.  

 

Este receio virou realidade com a publicação do DECRETO 6.640/2008, que conferiu nova 

redação aos arts. 1o, 2o, 3o, 4o e 5o e acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto no 99.556, 

de 1o de outubro de 1990 (Brasil 1990). 

 

O novo decreto gerou insatisfação na comunidade cientifica, mas na comunidade 

industrial e de energia, ele foi recebido com grande entusiasmo. O ponto de divergência 

foi a flexibilização da legislação, favorecendo a degradação do patrimônio espeleológico 

brasileiro. 

 

As alterações introduzidas na legislação foram, basicamente, a exclusão das cavidades 

naturais como parte integrante do patrimônio cultural brasileiro e a possibilidade de 
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suprimir cavidades naturais em alguns casos, mediante estudos específicos. 

 

Através de critérios regionais e locais tais como, ecológicos, biológicos, geológicos, 

hidrológicos, paleontológicos, cênicos, histórico-culturais e socioeconômicos, as 

cavidades naturais passaram a ser classificas em quatro graus de relevância, sendo eles; 

Máxima Relevância, Alta Relevância, Média Relevância, Baixa Relevância. A determinação 

do grau de relevância está regulamentada pela Instrução Normativa do Ministério do 

Meio Ambiente IN 02/2009 e será decisiva para possibilitar a supressão ou não de 

cavidades naturais, ou seja, sinal verde para que empreendimentos possam causar 

impacto negativo irreversível ao patrimônio espeleológico brasileiro.  

 

Obedecendo as recomendações do DECRETO 6.640/2008 e IN 02/2009, Santos et al. 

(2011) em trabalhos de levantamentos espeleológicos , apresentaram os seguintes 

tópicos abaixo para a composição do seu laudo espeleológico. 

 

Os resultados gerados pelo laudo espeleológico servirão de base para a realização da 

classificação das cavidades em graus de relevância além de realizar o zoneamento das 

feições espeleológicas  e propor quais os possíveis usos destas áreas. 

 

Somente as cavidades naturais classificadas como de máxima relevância ficaram a salvo 

de qualquer impacto negativo. Contudo, o decreto também estipula as medidas 

compensatórias a serem tomadas quando houver necessidade de supressão. 

 

A velocidade com que o Decreto 6640/2008, foi a provado e seu conteúdo anti-

preservacionista despertaram a revolta da comunidade científica. E para tentar a sua 

revogação, medidas foram tomadas por entidades não governamentais, sociedade civil e 

estudiosos do assunto mas a alegação de sua inconstitucionalidade foi rejeitada pelo 

Supremo Tribunal Federal, permitindo que o Decreto 6.640/2008 continue em vigor. 
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8.3 - ESPELEOLOGIA NA ÁREA CÁRSTICA DE PAINS 

 

As referências dos estudos espeleológicos realizados na região Arcos-Pains-Doresópolis 

podem ser encontrados, principalmente em: Brasil (1939), Lima (1970), Rolff (1971), 

Teixeira-Silva & Costa Júnior (1997), Frigo & Pizarro (1998), Pizarro (1998), Felix & Freitas 

Jr. (2000), Pizarro et al. (2001), Teixeira & Dias (2003), Dias (2004),  Santos et al. (2007), 

Timo et al. (2009) e Ribeiro & Vilela (2009).  

 

No livro “As Grutas de Minas Gerais” (Brasil 1939, pp. 74-81), pode ser observada uma 

descrição histórica das grutas da serra de Pains e da paisagem cárstica local, com base na 

descrição de pesquisadores que se aventuraram pela região. 

 

Lima (1970) descreveu a histórica Gruta da Cazanga, mencionada pela primeira vez por 

Eschwege. 

 

Rolff (1971) descreveu a morfologia cárstica da região de Arcos – MG e caracterizou a 

evolução desta morfologia em cinco fases e correlacionando-as as superfícies de erosão 

de King (1967). 

 

Teixeira-Silva & Costa Júnior (1997) após a realização de um trabalho de prospecção 

regional nesta área propõem um “Método de prospecção espeleológica preliminar”, 

como resultado deste trabalho.  

 

Frigo & Pizarro (1998) através do artigo “Distribuição das cavernas da Província 

Carbonática e Espeleológica de Arcos-Pains-Doresópolis” citam a existência, então, de 

cerca de 200 cavidades cadastradas na região. 

 

Pizarro (1998) propõe a “Compartimentação geológica Geomorfológica da Província  
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Carbonática e Espeleológica Arcos-Pains-Doresópolis” com a caracterização de quatro 

blocos, identificados pelos principais cursos d’água que os cortam. 

 

Segundo Felix & Freitas Jr. (2000) a região de Pains pode ser considerada como um carste 

descoberto em exumação, com modelados de dissolução, ocupando, também, setores 

dos municípios de Arcos, Doresópolis e Iguatama O carste dessa região caracteriza-se por 

extensos maciços calcários com escarpamentos desenvolvidos em ângulos de 90º e 

paredões marcados por diferentes tipos de lapiás e estruturas ruiniformes, drenagem 

predominantemente subterrânea com sumidouros e ressurgências de cursos d’água, 

canyons e depressões do tipo dolinas, muitas vezes ocupadas por lagos.     

 

Um primeiro resumo de todas as atividades espeleológicas realizadas nessa região pode 

ser obtida em Pizarro et al. (2001). Segundo esses últimos autores existiam, na época, 434 

cavidades na região, cadastradas pelo Grupo Guano Speleo, assim distribuídas:  

 

• duas cavidades com desenvolvimentos lineares superiores a 1000m,  

• duas cavidades com desenvolvimentos lineares superiores a 500m,  

• 110 cavidades com desenvolvimentos lineares superiores a 100m,  

• 128 cavidades com desenvolvimentos lineares superiores a 50m,  

• 103 cavidades com desenvolvimentos lineares superiores a 30m e  

• 89 cavidades com desenvolvimentos lineares superiores a 15m. 

 

Esses dados foram atualizados posteriormente por Teixeira & Dias (2003) onde eles 

chamam a atenção para a existência de “753 cavernas, um grande número de dolinas, 

vários sítios arqueológicos e paleontológicos, uma relevante diversidade da fauna 

cavernícola e uma grande complexidade hídrica subterrânea.” Esses autores destacam 

ainda a necessidade urgente da realização de uma gestão ambiental nessa área, antes 

que a degradação ambiental atinja níveis irreparáveis, uma vez que cavernas estão sendo 
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destruídas, a fauna cavernícola está sendo extinta, os sítios arqueológicos e 

paleontológicos estão sendo degradados. Além disso, ocorre, segundo eles, o 

soterramento de vegetação e dolinas e o assoreamento dos cursos d’água subterrâneos e 

a consequente modificação das áreas alagadas em épocas de chuvas. 

 

Dias (2004) apresentou uma síntese sobre os aspectos históricos, físicos, biológicos, 

econômicos e espeleológicos com descrição dos impactos que esta região cárstica de 

Pains sofreu e, ainda sofre, com as atividades minerárias, industriais, agropecuárias, de 

infra-estrutura e de seu controle ambiental. Relata, também, algumas medidas que vêm 

sendo tomadas para possibilitar um desenvolvimento econômico em harmonia com a 

preservação do carste. 

 

Santos et al. (2007), trabalhando em uma porção do carste a leste do Alto são Francisco, 

na divisa dos municípios de Piumhi e Doresópolis, propõem a existência de dois terrenos 

cársticos distintos com base no aspecto das feições exocársticas neles presentes. A área 

estudada foi dividida em dois compartimentos geomorfológicos: 1) Maciços Norte, com 

drenagem subterrânea, maciços pouco espessos, dolinamentos de colapso, abismos, 

cavernas inclinadas e fluxo d’água de leste para oeste; 2) Maciços Sul com presença de 

extensa área brejal, maciços dominados por matacões calcários, aspecto ruiniforme, 

cavernamentos horizontalizados, pouca ocorrência de dolinas e fluxo d’água de oeste 

para leste. 

 

Timo et al. (2009) mapearam, descreveram e classificaram a Gruta do Baú na região do 

Córrego Fundo. Segundo eles a gruta possui como atributo de destaque a grande 

quantidade, variedade e tamanhos de espeleotemas, além da imensidão dos seus 

condutos e presença de colônia de morcegos. Por isso ela foi considerada muito relevante 

em contexto local e regional. 
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Ribeiro & Vilela (2009) apresentaram o resultado de um estudo espeleométrico 

proveniente do mapeamento de duas centenas de cavidades naturais subterrâneas na 

região de Pains executado pela empresa de consultoria Machina Mundi Geologia e Meio 

Ambiente Ltda. durante os últimos cinco anos. Segundo eles, os trabalhos foram 

desenvolvidos para o licenciamento ambiental de empreendimentos minerários da região 

e totalizam 6.268 metros de mapeamento. Estes estudos levaram à identificação de um 

total de 437 cavidades, das quais 13 possuem cadastro na SBE e 424 são cavidades 

inéditas. Deste total, 204 cavidades foram mapeadas e seus dados espeleométricos são 

apresentados neste artigo. Segundo os autores, as cavidades naturais subterrâneas 

podem ser classificadas em três tipos principais: cavernas, abrigos e abismos.  

 

 
Figura 8. 1 - Classificação por faixas de tamanhos das cavidades mapeadas por Ribeiro & Vilela (2009). 

 

Do total de cavidades mapeadas neste estudo, 59% são cavernas, 39% são abrigos sob 

rocha e os abismos representam apenas 2%. Classificando as cavidades mapeadas em seis 

faixas de tamanhos (Fig. 8.1), observa-se que 39% das cavidades apresentam 

desenvolvimento linear menor que 10 metros e 34% situam-se entre 10 e 30 metros. Já 

cavidades entre 30 e 50 metros e, entre 50 e 100 metros, representam, respectivamente, 

11 e 10 por cento. Cavernas entre 100 e 200 metros representam 5% e cavernas acima de 
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200 metros apenas 1% do total. Um fato interessante é que 73% das cavidades mapeadas 

encontram-se abaixo da média obtida para o desenvolvimento linear, ou seja, menores 

do que 30 metros.   

 

 

8.4 - TRABALHOS REALIZADOS 

 

As atividades desenvolvidas no Projeto, durante os 57 dias efetivos de trabalhos de 

campo, resultaram na descrição de 3.052 pontos de observações quando foram 

percorridos 1.675 km de caminhamentos (Fig. 8.2, Apêndice 8.1). Os dados dos pontos 

distribuídos de acordo com os qualitativos podem ser vistos na tabela 8.1, abaixo.  

 

Tabela 8. 1 - Qualitativos dos pontos de observações descritos. 

Quantidade Estrutura 

1511 cavidades 

597 pontos de controle 

250 dolinas 

145 pontos em drenagem 

112 sem qualitativos (não definidos) 

87 diáclases 

86 Paredões 

84 pontos em frente de lavra 

61 maciços calcários 

29 reentrâncias 

20 pontos em lapiás 

20 topo de maciço 

13 torres 

10 arcos de pedra 

10 pontos de geologia 

6 outros 

5 surgências 
 

Quantidade Estrutura 

5 sumidouros 

1 banquetas 

3052 Total 

 
 
 

Quantidade Cavidades 

16 Abismos com fichas 

33 Abismos sem fichas 

310 Abrigos sem fichas 

214 Abrigos com fichas 

442 Grutas com fichas 

127 Grutas sem fichas 

187 Tocas sem fichas 

182 Tocas com fichas 

1511 Total 
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Figura 8. 2 - Mapa de pontos e caminhamento realizados no Projeto.



SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012, Projeto Arcos Pains Espeleologia – PROAPE 
 
 

 
 

304 

Dos 1511 pontos descritos em cavidades 854 cavidades foram cadastradas com 

preenchimento de fichas de prospecção endocárstica, sendo 442 grutas, 182 tocas, 214 

abrigos e 16 abismos (Fig. 8.3a).  

 

Das cavidades cadastradas, com desenvolvimentos lineares (DLs) computados, obteve-se 

a seguinte distribuição: 116 (14%) com menos de 10m; 336 (40%)  com DL entre 10m e 

30m; 148 (18%) com DL entre 31 e 50m; 124 (15%) com DL entre 51m e 100m; 80 (10%) 

com DL entre 101m e 200m e 23 (3%) com DL maior 200m (Fig. 8.3b, Apêndice 8.2). 

Distribuição que difere um pouco dos resultados de  Ribeiro & Vilela (2009).  

 

No entanto, em comum, é a porcentagem de cavidades com DL menor que a média 

(50,4m): 72%. 

 

 

 

 
(a)  (b) 

Figura 8. 3 - Distribuição das cavidades: (a) por tipos: 1- grutas (442), 2 - tocas (183), 3 - abrigos (214) e 4 - 
abismos (16); (b) por desenvolvimento linear versus porcentagem. 

 

 

8.4.1 - Metodologia para Valoração de Cavidades do PROAPE 

 

A valoração das cavidades prospectadas seguiu os preceitos contidos no Decreto 

6.640/2008 juntamente com a Instrução Normativa nº 2 do Ministério de Meio Ambiente, 

a valoração proposta não se enquadra como valoração FINAL, mas sim como uma 
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valoração preliminar dos atributos observados pela equipe multidisciplinar do projeto. 

Esta valoração tem como propósito oferecer um background da atual condição das grutas 

presentes na área de estudo, entretanto qualquer cavidade valorada pode ter seu grau 

relevância alterado, para um grau superior ou inferior, desde que novos estudos 

específicos sejam feitos e comprovem tal alteração. 

 

Para a realização da valoração foram desenvolvidas tabelas do Tipo Excel nomeadas de 

"Descrição Final", e "Valoração", a primeira contém os dados extraídos das fichas de 

Prospecção Endocarstica e anotações de cadernetas de campo. Estas informações foram 

obtidas durante as atividades de campo e compiladas nas fases posteriores em escritório. 

Com a tabela de "Descrição Final" preenchida e revisada deu-se inicio ao processo de 

valoração com o preenchimento da tabela "Valoração". 

 

 

Figura 8. 4 - Tabela de descrição final das cavidades prospectadas. 

 

O primeiro passo, para valoração foi reordenar a tabela de Descrição Final (Fig. 8.4) 

segundo o campo de desenvolvimento linear da maior para a menor, com isso obtivemos 
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um intervalo de cavidades com desenvolvimento linear variando de 2.600 m (Gruta do 

Éden) até cavidades com desenvolvimento linear igual zero (Falha no preenchimento das 

fichas igual a 3 % do campo amostral). Com esta reorganização foram observadas que 

nove grutas se destacam, em desenvolvimento linear, em comparação ao restante. Estas 

grutas possuem desenvolvimento linear entre 2.600 até 350 metros, esse intervalo de 

desenvolvimento preenche um dos requisitos para obtenção do grau relevância Máximo. 

 

 

Após essa separação foi calculado o intervalo de importância, segundo a projeção 

horizontal, através das fórmulas: Alta Projeção Horizontal (>μ+ σ ), Média Projeção 

Horizontal  (≤μ+ σ ; μ - σ ≥) e Baixa Projeção Horizontal (< μ- σ). Sendo a média (μ) obtida 

igual a 50,4 e o desvio padrão (σ) igual a 74,2m, obteve-se, desta maneira, os valores para 

cavidades com Alto Desenvolvimento (>125m), Medio Desenvolvimento (≥25m≤125m) e 

Baixo Desenvolvimento (< 25m). A projeção horizontal de uma cavidade é determinada 

com o seu mapeamento, mas durante os trabalhos de prospecção foram estimados os 

desenvolvimentos lineares das cavidades.  

 

O desenvolvimento linear tem grande influência sobre a projeção horizontal, por esse 

motivo foi adotado para o calculo os valores do desenvolvimento linear. Novamente 

ressalta-se que a valoração é preliminar e a utilização do desenvolvimento linear ao invés 

da projeção horizontal é apenas um artifício numérico adotado para realizar a valoração, 

pois seria humanamente impossível realizar o mapeamento de todas as cavidades 

prospectadas, durante a vigência do projeto.  Observa-se que a grande maioria das 

cavidades visitadas possui planta baixa linear com poucos ramificações e um número 

ínfimo de cavidades labirínticas ou meandrantes, característica que reforça a adoção 

deste artifício.   

 

Com a definição do intervalo de importância segundo a projeção horizontal iniciou-se o 
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preenchimento da Tabela de Valoração. A Tabela de Valoração possui quatro subplanilhas 

interligadas: Máxima (Fig. 8.5), Alta (Fig. 8.6), Média (Fig. 8.7) e Resultados (Fig. 8.8). O 

preenchimento inicia-se na Planilha de Máxima. As planilhas possuem em seus campos os 

atributos presentes na IN nº02 de MMA, nos campos de dados marca-se a ausência ou 

presença do atributo respectivo. A somatória dos atributos presentes indica a sua 

valoração. Os intervalos de importância segundo a projeção horizontal, anteriormente 

calculados, compõem um dos atributos presentes nas planilhas e um indicador do grau 

mínimo de relevância que esta cavidade apresentará. Na ausência de outro atributo que 

eleve o seu grau de relevância, esta cavidade terá o mesmo atributo caracterizado pela 

sua projeção horizontal. 

 

 

Figura 8. 5 - Tabela de máxima relevância. 

 

A valoração apresentada pelo projeto tem caráter informativo podendo ser utilizada 

como background para análise de futuros projetos com impactos ao acervo espeleológico 

da área de estudo. Vale a ressalva, mais uma vez, que esta é uma proposta de valoração 

inicial e que novos estudos são necessários para a valoração final das cavidades. 
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Figura 8. 6 - Tabela de resultados. 

 

Figura 8. 7 - Tabela de alta relevância. 
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Figura 8. 8 - Tabela de média relevância. 

 

Como resultado desta sistemática de classificação do grau de relevância dessas cavidades, 

obteve-se o seguinte: 69 cavidades foram classificadas como de máxima relevância, 116 

de alta relevância, 428 de média e 240 de baixa relevância (Fig. 8.9, Apêndice 8.3).  

 

 

Figura 8. 9 - Distribuição das cavidades por grau de relevância: 1 - máxima ( 69), 2  - alta (116), 3 - média 
(240) e 4 - baixa (240). 

 

1 

2 

3 

4 
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8.4.2 - Resultados Obtidos 

 

Da mesma maneira que nos capítulos anteriores, apresentaremos os resultados obtidos 

por domínios e subdomínios. Sendo aqui os domínios e subdomínios divididos 

irregularmente de maneira que envolvessem os aglomerados, ou nuvens, de ocorrências 

de cavidades nos mesmos maciços ou em maciços vizinhos com mesmas características 

geomorfológicas (Fig. 8.10). 

  

 

Figura 8. 10 - Domínios e subdomínios espeleológicos, da esquerda para a direita: domínio I, com os 
subdomínios Ia, Ib, e Ic; domínio II, com os subdomínios IIa e IIb; domínio III, subdomínios IIIa e IIIb. 

 

A figura 8.11 mostra a distribuição geral das cavidades classificadas por grau de 

relevância, nos subdomínios. O Apêndice 8.4 apresenta a relação das cavidades 

cadastradas e classificadas. Com exceção do subdomínio IIIb todos os demais 
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subdomínios apresentam cavidades com graus de relevâncias máxima e alta. A 

distribuição numérica dessas cavidades por subdomínio pode ser visualizada na tabela 

8.2. 

 

 

Figura 8. 11 - Distribuição das cavidades classificadas por grau de relevância: máximas – pontos vermelhos, 
alta – pontos laranjas, média – pontos verdes claro e baixa – pontos verdes. 

 

Tabela 8. 2 - Distribuição numérica das cavidades por grau de relevância e por subdomínios. 

Subdomínio Máxima Alta Média Baixa 

Ia 04 06 17 07 

Ib 13 32 159 06 

Ic 13 12 50 30 

IIa 14 35 126 94 
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Subdomínio Máxima Alta Média Baixa 

IIb 24 27 71 47 

IIIa 01 04 05 01 

IIIb 00 00 00 00 

Totais 69 116 428 240 

 

A seguir faremos a descrição detalhada das cavidades de máxima e alta relevância, por 

subdomínio. As descrições das cavidades de média e baixa relevância encontram-se nos 

Apêndices 8.5 e 8.6. 

 

As dimensões de desenvolvimento linear (DL) foram medidas e estimadas, quando essas 

dimensões foram “medidas” isso foi feito com auxílio de trenas (laser ou de fita), quando 

“estimadas” essas medidas foram estimadas por contagem de passos ao serem 

percorridas. 

 

As grutas que se encontram ou depredadas, ou pichadas ou parcialmente detonadas são 

as que foram definidas como se encontrado em estado ruim de conservação. As que se 

encontram preservadas, isto é, isentas de pichações e depredações, são as cavidades 

consideradas em bom ou excelente estado de conservação. 

 

Além disso, nessa descrição, adotamos os seguintes códigos para as litofácies das rochas 

carbonáticas: 

Litofácies CCL – calcário calcítico laminado; 

Litofácies CDL – calcário dolomítico laminado; 

Litofácies CDE – calcário dolomítico estromatolítico; 

Litofácies CLS – calcário laminado silexítico; 

Litofácies CCH – calcário cristalino homogêneo. 
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Subdomínio Ia 

 

O subdomínio Ia compõe-se da parte leste (E) das quadrículas L02 e A02, parte nordeste 

(NE) da quadrícula A06, da totalidade das quadrículas A03, A04 e A08, além da parte 

norte (N) da quadrícula A07. 

 

Este subdomínio abrange a parte sudoeste (SW) do município de Arcos e a extremidade 

nordeste (NE) do município de Pains. 

 

No subdomínio Ia foram registradas e classificadas quatro cavidades com grau de 

relevância máximo, seis com grau de relevância alta, 17 de média relevância e 07 de baixa 

relevância. Totalizando 34 cavidades classificadas (Fig. 8.12 e tabela 8.3). 
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Figura 8. 12 - Subdomínio Ia e cavidades classificadas por grau de relevância: máximas (pontos vermelhos), alta (laranjas), média (verdes claro) e baixa (pontos verdes).
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Tabela 8. 3 - Cavidades de grau de relevância máxima e alta do subdomínio Ia. 

Ponto UTM_E UTM_S Artic Qualit Nome DL Calcário Relevância 

A812 431762 7754040 A02 gruta 
Lapa da 

Perdição I 
159,34 CCH Máxima 

T116 437733 7756854 A03 gruta 
Gruta 

Cazanga 
600 CCH Máxima 

W239 437111 7753364 A07 gruta 
Toca do 

Índio 
70 CCL Máxima 

W240 437754 7753765 A07 gruta 
Gruta do 

Labirinto 
300 CCH Máxima 

A568 431757 7754039 A02 gruta A568 128,97 CCH Alta 

A571 431811 7753942 A06 gruta A571 278,9 CCH Alta 

S198 432729 7754211 A02 gruta S198 30 CCL Alta 

T113 435805 7757623 A03 gruta 
Gruta do 

Rio Curvo 
180 CCL/CDE Alta 

T122 438002 7753658 A07 gruta T122 120 CCH Alta 

Y240 431490 7759569 L02 abrigo Y240 50 CCL Alta 

 

 

A812 Lapa da Perdição 

A Gruta Lapa da Perdição I localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 431762/7754040/737. Possui acesso moderado, através de pastagem e trilha na 

mata, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A812, 

possui entrada principal com 18m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 159,34m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais circulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos métricos, centimétricos e sedimentos finos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por colunas, coralóides, cristais dentes de cão, estalactites, 

estalagmites, helictites e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento efêmero. Em relação a arqueologia foi constatado pintura rupestre. De 
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acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

máxima relevância em contexto regional. 

 

T116 Gruta Cazanga 

A Gruta Cazanga (Fig. 8.13) localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 437733/7756854/723. Possui acesso fácil, por trilha que percorre o entorno do 

maciço, e encontra-se em estado ruim de conservação, devido ao excesso de pichações. 

Cadastrada como ponto T116, possui entrada principal com 3m de altura em formato 

elipsoidal, e está localizada na base do maciço (Fig. 8.13a). O seu desenvolvimento linear 

foi estimado em 600m. Sua morfologia apresenta planta baixa meandrante, cortes 

transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. Seus condutos são relativamente 

amplos e meandrantes (Fig. 8.13b).  

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 13 - Gruta Cazanga: (a) vista para NW da entrada; (b) conduto principal visto para SW. 

 

O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

e espeleotemas abatidos, sedimentos finos inconsolidados e consolidados com clastos 

angulosos. Os depósitos químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, cascas finas, 

colunas, coralóides, escorrimentos, estalactites e helictites. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. Foi observado a presença de 
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colônia de quirópteros. Gruta de valor histórico onde consta uma placa em homenagem 

ao Barão Eschwege, que a visitou em 1818. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

W239 Toca do Índio 

A Gruta Toca do Índio localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437111/7753364/710. Possui acesso fácil, através de trilha batida, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto W239, possui entrada principal com 

0,8m de altura em formato elipsoidal horizontal, e está localizada na base do maciço. O 

seu desenvolvimento linear é estimado em 70m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides 

e escorrimentos. Em relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material 

cerâmico. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

W240 Gruta do Labirinto 

A Gruta do Labirinto localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437754/7753765/769. Possui acesso fácil, através de trilha, e encontra-se em excelente 

estado de conservação. Cadastrada como ponto W240, possui entrada principal com 5m 

de altura em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 300m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

rede, cortes transversais triangulares e irregulares e perfil longitudinal edificado. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos centimétricos e métricos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

anemolites, coralóides, escorrimentos e estalactites. De acordo com as características 
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descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto 

regional. 

 

A568 

A Gruta A568 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431757/7754039/737. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A568, possui entrada principal com 5m 

de altura em formato triangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 128,97m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais lenticulares verticais e perfil longitudinal edificado. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos, sedimentos argilosos consolidados e inconsolidados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por canudos de refresco, cascas finas, coralóides botrioidais, 

escorrimentos, estalactites e microtravertinos. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

A571 

A Gruta A571 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431811/7753942/712. Possui acesso fácil, através de pastagem e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A571, possui entrada principal com 5m 

de altura e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido 

em 278,9m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais 

elipsoidais e perfil longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído por CCH. 

Como depósitos clásticos observam-se sedimentos inconsolidados e blocos abatidos. Os 

depósitos químicos são caracterizados por canudos de refresco, cascas finas, 

escorrimentos, estalactites, estalagmites e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos 

a cavidade possui alagamento efêmero. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 
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S198 

A Gruta S198 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

432729/7754211/727. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação arbórea e 

arbustiva nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

S198, possui entrada principal quadrada e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 30m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimento fino 

inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por canudos de refresco, cascas 

finas, coralóides e cortinas serrilhadas. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade 

possui gotejamento efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

T113 Gruta do Rio Curvo 

A Gruta do Rio Curvo localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435805/7757623/694. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação arbustiva e 

arbórea, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto T113, 

possui entrada principal com 5m de altura em formato elipsoidal vertical, e está 

localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 180m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa meandrante, cortes transversais elipsoidais verticais e 

perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL/CDE. Como 

depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos finos inconsolidados. Os 

depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, coralóides e estalactites. Quanto 

aos aspectos hidrológicos a cavidade possui sumidouro efêmero. Foi observada a 

presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 
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T122 

 

  
  

Figura 8. 14 - Gruta T122: (a) entrada; (b) conduto com casca fina. 

 

A Gruta T122 (Fig. 8.14) localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 438002/7753658/777. Possui acesso fácil, através de trilha batida, e encontra-se 

em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto T122, possui entrada principal 

com 3m de altura em formato triangular (Fig. 8.14a), e está localizada na base do maciço. 

O seu desenvolvimento linear foi estimado em 120m. Sua morfologia apresenta planta 

baixa rede, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos 

centimétricos, sedimentos finos inconsolidados e matéria orgânica. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos, casca fina (Fig. 8.14b) e 

travertinos. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 
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Y240 

O Abrigo Y240 (Fig. 8.15) localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 431490/7759569/757. Possui acesso moderado, através de trilha em vegetação 

arbórea e arbustiva nativa, e encontra-se em péssimo estado de conservação. Cadastrado 

como ponto Y240, possui entrada principal com 10m de altura em formato irregular, e 

está localizado na base do maciço (Fig. 8.15a). O seu desenvolvimento linear foi estimado 

em 50m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e 

perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se argila e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados 

por anemolites (Fig. 8.15b), coralóides, escorrimentos, estalactites e estalagmites. Quanto 

aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. Foi observada a 

presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

  

(a) (b) 

Figura 8. 15 - Abrigo Y240: (a) boca, vista para sul; (b) espeleotema tipo anemolite, visto para NNE. 
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Subdomínio Ib. 

 

O subdomínio Ib compreende  a parte leste (E) das quadrículas A10 e A14, as 

extremidades sudeste (SE) e nordeste (NE) das quadrículas A16 e A18, respectivamente, a 

totalidade das quadrículas  A11, A15 e A16, três quartos da parte sul da quadrícula A12, e 

a extremidade norte (N) da quadrícula A19. 

 

Este domínio abrange, também, a parte leste do município de Pains, a extremidade SW 

do município de Arcos e a extremidade norte do município de Córrego Fundo. 

 

No subdomínio Ib foram registradas e classificadas 13 cavidades com grau de relevância 

máximo, 32 com grau de relevância alto, 159 de média relevância e 61 de baixa 

relevância. Totalizando 265 cavidades classificadas (Fig. 8.16 e tabela 8.4). 
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Figura 8. 16 - Subdomínio Ib com a distribuição das cavidades classificadas por grau de relevância: máximas – pontos vermelhos, alta – pontos laranjas, média – pontos verdes claro e baixa – pontos verdes. 
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Tabela 8. 4 - Cavidades de grau de relevância máxima e alta do subdomínio Ib. 

Ponto UTM E UTM S Artic Qualit Nome D L Calcár Relev 

A153 437578 7741179 A19 gruta 
Gruta Lagoa 

do Retiro 
273,46 CCL máxima 

A620 437323 7743334 A15 gruta A620 41,24 CCL máxima 

A659 437159 7742333 A15 abrigo A659 11,7 CCL máxima 

A695 436759 7741844 A19 toca A695 5 CCH máxima 

A721 436686 7741786 A19 gruta A721 390,53 CCH máxima 

A830 437477 7741874 A19 gruta 
Gruta da 

Microfalha 
81,1 CCH máxima 

Q127 441555 7746783 A12 gruta 
Gruta Jardim 

Suspenso 
135 CCH/CDH máxima 

Q128 432144 7741802 A18 gruta 
Gruta do 

Obede 
150 CCH/CDH máxima 

R051 439840 7744667 A15 abrigo R051 15 CCH máxima 

S083 437786 7746060 A11 gruta S083 125 CCL máxima 

S089 439887 7746901 A11 abrigo S089 20 CCL máxima 

T143 438699 7741595 A19 abrigo T143 6 CCL máxima 

W022 440942 7744494 A16 gruta 
Gruta Paraíso 

Suspenso 
200 CCL máxima 

A661 437273 7742239 A15 gruta A661 45,35 CCL alta 

A664 437399 7741959 A19 gruta A664 211,38 CDH alta 

A821 437343 7742008 A19 gruta 

Gruta 

Diaclasão 

Grego 

153,05 CCH alta 

A822 437450 7742058 A15 gruta 
Gruta Hora 

Extra 
60,9 CCH alta 
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Ponto UTM E UTM S Artic Qualit Nome D L Calcár Relev 

A941 441886 7745673 A16 abrigo A941 30 CCH/CDH alta 

Q066 436901 7747597 A11 gruta Q066 125 CCL/CDL alta 

Q106 441202 7747629 A12 gruta Q106 60 CCL alta 

Q110 441190 7747373 A12 gruta Q110 100 CCL alta 

Q112 441257 7747258 A12 gruta Q112 35 CCL alta 

Q115 441904 7746549 A12 toca Q115 25 CLS alta 

Q125 441861 7745706 A16 gruta Q125 58 CCH/CDH alta 

R068 439367 7746374 A11 gruta Gruta do Cano 120 CCH/CDE alta 

R075 441257 7746818 A12 gruta R075 180 CCH alta 

R120 436369 7749505 A11 gruta R120 60 CCL alta 

R156 441758 7746051 A12 gruta R156 130 CDH alta 

R157 441268 7746822 A12 gruta 
Gruta da 

Dinamite 
181 CCH alta 

R239 439871 7743307 A15 gruta R239 100 CDH alta 

R254 433251 7749612 A10 gruta R254 50 CCL alta 

S012 438231 7743609 A15 gruta 
Gruta Curral 

de Pedra 
200 CCH/CDE alta 

S016 438308 7743871 A15 gruta 
Gruta Aranha 

Gigante 
150 CCH/CDE alta 

S080 437364 7746175 A11 gruta S080 35 CCL alta 

S092 439909 7746825 A11 gruta S092 180 CCL alta 

S098 439882 7746374 A11 gruta 
Gruta Sist. 

Mãe D'água 
200 CCL/CDE alta 

S117 431708 7746349 A10 gruta 
Gruta Vaca 

Queimada 
180 CCL alta 

S122 432084 7745743 A14 abismo Gruta 80 CCL alta 
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Ponto UTM E UTM S Artic Qualit Nome D L Calcár Relev 

Moranga II 

W033 439416 7744179 A15 gruta 
Gruta do 

Batismo I 
200 CCL alta 

W034 439419 7744165 A15 gruta W034 80 CCL alta 

W041 439609 7743954 A15 gruta 
Gruta do Teto 

Plano 
60 CCL alta 

W047 431833 7743327 A14 gruta W047 200 CCH alta 

X071 435829 7751006 A07 gruta 
Gruta da 

Ninfeta 
200 CCH alta 

X228 433253 7749906 A10 gruta 
Gruta do 

Djalma I 
180 CCL alta 

Y060 441202 7747624 A12 gruta Y060 60 CCL alta 

 

 

 

A153 Gruta Lagoa do Retiro 

A Gruta Lagoa do Retiro (Fig. 8.17) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 437578/7741179/795,13. Possui acesso fácil, através de trilha e próximo a 

dois abrigos, e encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto 

A153, possui entrada principal com 2m de altura em formato elipsoidal, e está localizada 

à meia encosta (Figs. 8.17a e 8.17b). O seu desenvolvimento linear foi medido em 

273,46m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais 

irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. 

Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por calcitas, calcitas cintilantes, colunas, coralóides, cortinas, estalactites, 

estalagmites e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento e sumidouro perene. O percurso em seu interior, depois de um amplo salão 
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de entrada, se torna difícil devido à presença de água e dos condutos estreito e baixos. 

Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto 

regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 17 - Gruta Lagoa do Retiro: (a) boca vista de fora na direção NW; (b) Boca vista de dentro. 

 

A620 

A Gruta A620 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437323/7743334/825. Possui acesso difícil, através de pastagem, e encontra-se em 

péssimo estado de conservação. Cadastrada como ponto A620, possui entrada principal 

com 2m de altura em formato retangular horizontal, e está localizada em diáclase. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 41,24m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos 

métricos e centimétricos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. Em 

relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material lítico. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

 

A659 
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O Abrigo A659 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437159/7742333/866. Possui acesso fácil, através de pastagem e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrado como ponto A659, possui entrada principal com 7m 

de altura em formato lenticular vertical, e está localizado à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 11,7m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos 

argilosos e blocos centimétricos e métricos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides e escorrimentos. Foi observado a presença de colônia de quirópteros. Em 

relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material lítico. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

 

A695 

A toca A695 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

436759/7741844/786. Possui acesso fácil, adjacente a estrada e encontra-se em ruim 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A695, possui entrada principal com 0,5m 

de altura em formato retangular horizontal, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 5m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos, 

sedimentos argilosos, e espeleotemas quebrados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, escorrimentos e estalactites. Em relação a arqueologia 

foram constatados fragmentos de material lítico. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto 

regional. 

 

A721 
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A gruta A721 (Fig. 8.18) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 436686/7741786/779. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto A721, possui entrada principal com 

3m de altura em formato triangular, e está localizada na base do maciço (Fig. 8.18a). O 

seu desenvolvimento linear foi medido em 390,5m. Sua morfologia apresenta planta 

baixa rede, cortes transversais triangulares e lenticulares e perfil longitudinal edificado. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos de vários tamanhos (Fig. 8.18b), sedimentos argilosos, serrapilheira e 

espeleotemas quebrados. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, 

coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites e estalagmites. Em relação a arqueologia 

foram constatados fragmentos de material lítico. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto 

regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 18 - Gruta A721: (a) boca vista de fora e aspecto do maciço; (b) conduto e blocos abatidos 
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A830 Gruta da Microfalha 

A Gruta da Microfalha localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437477,169/7741874,713/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Foi cadastrada 

como ponto A830, possui e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento 

linear foi medido em 81,1m. O contexto litológico é constituído por CCH. Os depósitos 

químicos são caracterizados por cascas finas, coralóides, cortinas, escorrimentos, 

estalactites, estalagmites, flores de calcita, helictites e travertinos. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

 

Q127 Gruta Jardim Suspenso 

  
(a) (b) 

Figura 8. 19 - Gruta Jardim Suspenso (Q127): (a) conjunto de minitravertinos visto para sul ; (b) 

espeleotema tipo disco e estalactites,  no teto do conduto, vista para WNW. 

 

A Gruta Jardim Suspenso (Fig. 8.19) localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 441555/7746783/855. Possui acesso fácil e encontra-se em bom estado de 

conservação. Cadastrada como ponto Q127, possui entrada principal em formato 

retangular vertical, e está localizada no topo do maciço. O seu desenvolvimento linear foi 

medido em 183m, pela Empresa Machina Mundi. Sua morfologia apresenta planta baixa 

tipo rede, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. Normalmente 

seus condutos são baixos (0,5m a 1,0m) e estreitos (máximo de dois metros). O contexto 
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litológico é constituído por CCH/CDH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos, sedimentos finos consolidados e serrapilheira. Os depósitos químicos são 

caracterizados por anemolites, microtravertinos (Fig. 8.19a), cascas finas, colunas, 

coralóides, discos voadores (Fig. 8.19b), escorrimentos, estalactites, estalagmites, 

excêntricos, pérolas e travertinos. Foi observada a presença de espécimes troglóbias 

nesta cavidade do tipo styloniceidae (tatuzinho) e, também, keroplatidae. De acordo com 

as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima 

relevância em contexto regional. 

 

Q128 Gruta do Obede 

  
(a) (b) 

Figura 8. 20 - Gruta do Obede (Q128): (a) conjunto de espeleotemas visto para SW; (b) minitravertinos e 

ninho de pérolas com pérolas cúbicas de cerca de 0,5 cm de lado. 

 

A Gruta do Obede (Fig. 8.20) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 432144/7741802/725. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Q128, possui entrada principal com 

4m de altura em formato elipsoidal horizontal, e está localizada em fundo de dolina. O 

seu desenvolvimento linear é estimado em 150m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais elipsoidais horizontais e perfil longitudinal edificado. Esta 

é uma cavidade bem ornamentada com condutos e salões amplos, de fácil caminhamento 

no seu interior e que tem um bom potencial para a exploração turística. O contexto 
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litológico é constituído por CCH/CDH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos finos consolidados e inconsolidados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por calcitas cintilantes, coralóides, cortinas em bacon, cortinas serrilhadas, 

escorrimentos, estalactites, estalagmites (Fig. 8.20a), excêntricos, helictites, lustres, 

microtravertinos, pérolas (Fig. 8.20b) e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui gotejamento e sumidouro perene. Além disso, foi observada a presença 

de troglóbio no interior da mesma (stylonicidae). De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto 

regional. 

 

R051 

O Abrigo R051 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

439840/7744667/852. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação arbórea e 

arbustiva nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrado como ponto 

R051, possui entrada principal em formato retangular, e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear é estimado em 15m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por 

CCH. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos consolidados e inconsolidados e 

blocos abatidos. Em relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material 

cerâmico. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

S083 

A Gruta S083 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437786/7746060/799. Possui acesso fácil, através de pastagem e encontra-se em ruim 

estado de conservação. Cadastrada como ponto S083, possui entrada principal com 5m 

de altura em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 125m. Sua morfologia apresenta planta baixa 
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dendrítica, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos finos. 

Os depósitos químicos são caracterizados por colunas, coralóides, cortinas, estalactites, 

estalagmites, microtravertinos, pérolas, travertinos e vulcões. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui lago efêmero. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

S089 

  
(a) (b) 

Figura 8. 21 - Abrigo S089: (a) arco; (b) pinturas rupestres 

 

O Abrigo S089 (Fig. 8.21) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 439887/7746901/823. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

ruim estado de conservação. Cadastrado como ponto S089, possui entrada principal com 

9m de altura em formato triangular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 20m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. Na realidade sua 

morfologia é em forma de arco de pedra (Fig. 8.21a). O contexto litológico é constituído 

por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos centimétricos e métricos, 

sedimentos finos e serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, 

escorrimentos, pérolas e travertinos. Em relação a arqueologia foi constatado pintura 
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rupestre (Fig. 8.21b). De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-

se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

T143 

O Abrigo T143 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

438699/7741595/865. Possui acesso fácil, em meio a mata secundária, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrado como ponto T143, possui entrada principal com 

5m de altura em formato retangular, e está localizado à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 6m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, 

cortes transversais circulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos, sedimento 

fino inconsolidado e serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides e escorrimentos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento e sumidouro efêmero. Em relação a arqueologia foram constatados 

fragmentos de material cerâmico e lítico. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

W022 Gruta Paraíso Suspenso 

A Gruta Paraíso Suspenso (Fig. 8.22) localiza-se no município de Pains, sob as 

coordenadas UTM (X/Y/Z): 440942/7744494/858. Possui acesso fácil, através de 

pastagem, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto 

W022, possui entrada principal em formato irregular, e está localizada na base do maciço. 

O seu desenvolvimento linear é estimado em 200m. Sua morfologia apresenta planta 

baixa meandrante e perfil longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído por 

CCL. Os depósitos químicos são caracterizados por agulhas de gipsita, coralóides, cortinas, 

escorrimentos, estalactites, estalagmites, flores de calcita (Fig. 8.22a), microtravertinos, 

pérolas e travertinos. Foi observado a presença de colônia de quirópteros. Apresenta 

feições vadosas tipo canaletas no teto (Fig. 8.22b). De acordo com as características 
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descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto 

regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 22 - Gruta Paraíso Suspenso (W022) : (a) flor de calcita no teto da cavidade; (b) canaleta vadosa no 
teto do conduto, vista para NNE. 

 

As cavidades de alta relevância do domínio Ib, são: 

 

A661 

A Gruta A661 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437273/7742239/810. Possui acesso difícil e encontra-se em bom estado de conservação. 

Cadastrada como ponto A661, possui entrada principal com 2m de altura e está localizada 

no topo do maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 45,35m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos 

observam-se sedimentos argilosos e blocos abatidos de vários tamanhos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, cascas finas, coralóides, cortinas, 

escorrimentos, estalactites, estalagmites, excêntricos, microtravertinos e travertinos. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. Foi observada 

a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 



SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012, Projeto Arcos Pains Espeleologia – PROAPE 
 
 

 
 

336 

A664 

A Gruta A664 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437399/7741959/875. Possui acesso fácil, através de trilha na mata, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A664, possui entrada principal com 

2m de altura em formato circular, e está localizada em diáclase. O seu desenvolvimento 

linear foi medido em 211,38m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes 

transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CDH. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos argilosos, blocos 

abatidos e serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados por casca fina, colunas, 

coralóides, coralóides botrioidais, cortinas, escorrimentos, estalactites, helictites e 

pérolas. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. Foi 

observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto 

regional. 

 

A821 Gruta Diaclasão Grego 

A Gruta Diaclasão Grego localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 437343,169/7742008,713/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Foi 

cadastrada como ponto A821 e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento 

linear foi medido em 153,05m. O contexto litológico é constituído por CCH. Os depósitos 

químicos são caracterizados por canudos de refresco, cascas finas, coralóides, coralóides 

tipo couve-flor, cortinas, escorrimentos, estalactites, estalagmites e travertinos. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

A822 Gruta Hora Extra 

A Gruta Hora Extra localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437450,169/7742058,713/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Foi cadastrada 
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como ponto A822 e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi 

estimado em 60,9m. O contexto litológico é constituído por CCH. Os depósitos químicos 

são caracterizados por canudos de refresco, cascas finas, coralóides, coralóides tipo 

couve-flor, cortinas, cortinas serrilhadas, escorrimentos, estalactites, lustres, 

microtravertinos e pérolas. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

A941 

O Abrigo A941 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

441886/7745673/898. Possui acesso fácil, ao lado de mineração, e encontra-se em ruim 

estado de conservação. Cadastrado como ponto A941, possui entrada principal com 4m 

de altura em formato irregular, e está localizado na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 30m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

rede, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCH/CDH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos argilosos e arenosos inconsolidados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, cortinas, escorrimentos, escorrimentos em cascatas e 

travertinos.  Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

Q066 Gruta dos Ossos I 

A Gruta dos Ossos (Fig. 8.23) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 436902/7747598/863. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e 

arbustiva nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

Q066, possui entrada principal com 1,5m de altura em formato irregular (Fig. 8.23a), e 

está localizada em fundo de dolina. O seu desenvolvimento linear foi estimado em pelo 

menos125m. Sua morfologia apresenta planta baixa do tipo linear meandrante, cortes 
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transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado descendente. O conduto explorado 

é o que segue o fluxo efêmero e é estreito e de teto baixo. Existe, ainda um conduto 

lateral, com abrupto, não explorado. O contexto litológico é constituído por CCL/CDL. 

Como depósitos clásticos observam-se sedimentos finos consolidados e inconsolidados, 

cascalheira brechóide com matriz argilosa consolidada. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, cortinas, estalactites e travertinos (Fig. 8.23b). Quanto aos 

aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento e sumidouro efêmero. Foi 

observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto 

regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 23 - Gruta dos Ossos I (Q066): (a) boca vista de dentro para SSE; (b) espeleotemas em fim de 
conduto, vista para NNE. 

 

Q106  Gruta Joinha 
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A Gruta Joinha (Fig. 8.24) localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 441202/7747629/845. Possui acesso fácil, através de blocos abatidos, e encontra-

se em regular estado de conservação. Localizada na Mina da Supercal Pains, em local de 

proteção desta empresa. Cadastrada como ponto Q106, possui entrada principal com 

1,5m de altura em formato elipsoidal horizontal, e está localizada na base do maciço (Fig. 

8.24a). O seu desenvolvimento linear foi estimado em 60m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por 

cascas finas, coralóides, cortinas, escorrimentos, escorrimentos em cascata, estalactites, 

estalagmites e microtravertinos (Fig. 8.24b). Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros, com cerca de 20 indivíduos. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 24 - Gruta Joinha (Q106): (a) conduto da boca, visto para leste; (b) fim do conduto com 

espeleotemas, visto para oeste. 

 

Q110 

A gruta Q110 (Fig. 8.25) localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 441190/7747373/866. Possui acesso fácil, através de blocos abatidos, e encontra-

se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto Q110, possui entrada 
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principal em formato cruciforme, e está localizada à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 100m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

rede, cortes transversais triangulares verticais e perfil longitudinal horizontal. A cavidade 

caracteriza-se por um conjunto de condutos que conectam diáclases em um belo 

conjunto paisagístico (Fig. 8.25a). As diáclases principais têm direções azimutais N000 a 

N340, e são conectadas por condutos de direções N260 a N290 (Fig. 8.25b). O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e 

escorrimentos.  Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 25 - Gruta Q110: (a) conduto visto para N260 (WSW); (b) conduto freático com escorrimentos, 

visto para oeste (W). 
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Q112 

A gruta Q112 localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

441257/7747258/877. Possui acesso fácil e encontra-se em bom estado de conservação. 

Cadastrada como ponto Q112, possui entrada principal com 2,5m de altura em formato 

triangular vertical, e está localizada na base do maciço. Possui um contexto morfológico 

semelhante à anterior, com condutos conectando diáclases. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 35m. Sua morfologia apresenta planta baixa rede, cortes 

transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído 

por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos 

inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, coralóides, 

cortinas, escorrimentos e estalactites.  De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

Q115 

  
(a) (b) 

Figura 8. 26 - Toca Q115: (a) quirópteros no teto de conduto; (b) feições vadosas tipo pilar e condutos. 

 

A toca Q115 (Fig. 8.26) localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 441904/7746549/897. Encontra-se nas proximidades da Mina da Ducal. Possui 

acesso fácil, através de estrada e encontra-se em ruim estado de conservação. 

Cadastrada como ponto Q115, possui entrada principal com 12m de altura em formato 

claviforme, e está localizada em diáclase. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 
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25m. Sua morfologia apresenta planta baixa rede, cortes transversais elipsoidais e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CLS. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e serrapilheira. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, cortinas, escorrimentos e estalactites.  Foi observada a 

presença de colônia de quirópteros (Fig. 8.26a). Possui feições vadosas do tipo pilares, 

pendentes e condutos (Fig. 8.26b). De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

Q125 

  
(a) (b) 

Figura 8. 27 - Gruta Q125: (a) boca vista para NE; (b) conduto freático com pendente, visto para SE. 

 

A Gruta Q125 (Fig. 8.27) localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 441861/7745706/899. Encontra-se nas proximidades do marco DNPM 05,da 

Mina da Ducal. Possui acesso fácil, através de pastagem e encontra-se em bom estado de 

conservação. Cadastrada como ponto Q125, possui entrada principal com 5m de altura 
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em formato retangular, e está localizada na base do maciço (Fig. 8.27a). O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 60m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

rede, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal edificado. Os condutos têm 

cerca de 7 a 8 metros de extensão por dois metros de largura e tres metros de altura. O 

contexto litológico é constituído por CCH/CDH. Como depósitos clásticos observam-se 

blocos abatidos, sedimentos finos consolidados e serrapilheira. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cascas finas, coralóides, cortinas, escorrimentos e estalactites. Foi 

observada a presença de colônia de quirópteros. A presenta, também feições freáticas do 

tipo condutos, e vadosas tipo pendentes e pilares (Fig. 8.27b). De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

R068 Gruta do Cano 

A Gruta do Cano localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

439367/7746374/842. Possui acesso moderado e encontra-se em ruim estado de 

conservação. Cadastrada como ponto R068, possui entrada principal com 3m de altura 

em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear 

foi estimado em 120m. Sua morfologia apresenta planta baixa dendrítica, cortes 

transversais triangulares e perfil longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído 

por CCH/CDE. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos finos inconsolidados e 

consolidados com clastos angulosos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides, cortinas, escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui gotejamento, sumidouro e surgência perene. Foi observada a presença 

de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

R075 
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A Gruta R075 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

441257/7746818/869. Possui acesso fácil, através da fazenda Maroca, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto R075, possui entrada principal com 

2,5m de altura em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 180m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal edificado. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos consolidados e inconsolidados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cascas finas, coralóides, escorrimentos, estalactites e estalagmites.  De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

R120 

 

  

(a) (b) 

Figura 8. 28 - Gruta R120: (a) salão ornamentado com estalactites, visto para WNW; (b) estalactites e 

helictites (excêntricos) no teto de conduto. 

 

A Gruta R120 (Fig. 8.28) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 436369/7749505/732. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto R120, possui entrada principal com 

2m de altura em formato retangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 60m. Sua morfologia apresenta planta baixa 
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linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. Possui salão bem 

ornamentado (Fig. 8.28a). O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos métricos e centimétricos e sedimentos finos 

consolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, canudos 

de refresco, colunas, coralóides, estalagmites, estalactites e helictites (Fig. 8.28b). Quanto 

aos aspectos hidrológicos a cavidade possui lago efêmero. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

R156 

A Gruta R156 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

441758/7746051/892. Possui acesso fácil, por pastagem e milharal, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto R156, possui entrada principal 

com 5m de altura em formato triangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 130m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal chaminé. O contexto 

litológico é constituído por CDH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos 

métricos e centimétricos e sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cascas finas, colunas, cortinas, escorrimentos, estalactites, excêntricos, 

microtravertinos e travertinos métricos e microtravertinos.  De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

R157 Gruta Dinamite 

A Gruta Dinamite (Fig. 8.29) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 441268/7746822/879. Situa-se nas proximidades da cava da Mineração Cal 

Ferreira. Possui acesso fácil, através de blocos abatidos, e encontra-se em bom estado de 

conservação. Cadastrada como ponto R157, possui entrada principal em formato 
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irregular, e está localizada no topo do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado 

em 181m. Sua morfologia apresenta planta baixa rede, cortes transversais triangulares e 

perfil longitudinal horizontal. Possui condutos freáticos, pendentes e pilares (Fig. 8.29a). 

O contexto litológico é constituído por CCH, com estratificações cruzadas. Como 

depósitos clásticos observam-se argila e fragmentos de rochas. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cascas finas, colunas, coralóides, cortinas, escorrimentos em cascata, 

estalactites (Fig. 8.29b) e estalagmites.  De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 29 - Gruta Dinamite: (a) conduto freático com espeleotemas, visto para SSE; (b) espeleotemas dos 

tipos coralóides e estalactite em conduto freático, visto para SSE. 

 

R239 

A Gruta R239 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

439871/7743307/0. Possui acesso fácil, em fundo de dolina em meio a vegetação arbórea 
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e arbustiva nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como 

ponto R239, possui entrada principal com 1,2m de altura em formato elipsoidal vertical, e 

está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 100m. 

Sua morfologia apresenta planta baixa anastomosada, cortes transversais triangulares e 

perfil longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído por CDH. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos, serrapilheira e sedimento inconsolidado. Os 

depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, colunas, coralóides, cortinas, 

escorrimentos, estalactites e estalagmites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade 

possui gotejamento e sumidouro efêmero. Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

R254 

A Gruta R254 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

433251/7749612/821. Possui acesso fácil, através de pastagem a beira do maciço, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto R254, possui 

entrada principal com 10m de altura em formato irregular, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 50m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimento inconsolidado e consolidado. Os depósitos químicos são 

caracterizados por anemolites, blister, colunas, coralóides, discos, escorrimentos, 

estalactites, estalagmites, excêntricos e travertinos.  De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto 

regional. 

 

S012 Gruta Curral de Pedra 
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(a) (b) 

Figura 8. 30 - Gruta Curral de Pedra (S012): (a) conduto com pendentes, vista para SE ; (b) feições vadosas 

no teto de conduto controlado por fratura de direção NNW. 

 

A Gruta Curral de Pedra (Fig. 8.30) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 438231/7743609/827. Ela se situa na área do polígono da Empresa 

Solofértil. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom estado de 

conservação. Local aprazível, com agradável cenário, onde os bois se abrigam, entre os 

condutos alargados e interconectados. Cadastrada como ponto S012, possui entrada 

principal com 3 metros de altura em formato irregular, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 200m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa rede, cortes transversais elipsoidais verticais e perfil longitudinal horizontal. 

É uma cavidade de desenvolvimento vadoso com pendentes, pilares(Fig. 8.30a) e scallops 

(Fig. 8.30b). O contexto litológico é constituído por CCH/CDE, apresenta um nível de 

brecha intraformacional, com cerca de 4 metros de espessura, composta de fragmentos 

de rocha calcária de dimensões centimétricas e decimétricas e predominantemente 
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angulares e subangulares. Às vezes estes fragmentos estão cimentados por calcita 

remobilizada e recristalizada. Este nível de brecha controla o desenvolvimento da 

cavidade. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e argila inconsolidada. 

Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos e estalactites. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

S016 Gruta Aranha Gigante 

A Gruta Aranha Gigante localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 438308/7743871/805. Ela se situa, também, na área do polígono da Empresa 

Solofértil. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação arbórea e arbustiva 

nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto S016, 

possui entrada principal com 5m de altura em formato triangular, e está localizada na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 150m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa rede, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH/CDE. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos decamétricos e métricos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, cortinas, escorrimentos e estalactites.  Foi observada a 

presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

S080 

A Gruta S080 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437364/7746175/779. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em ruim 

estado de conservação. Cadastrada como ponto S080, possui entrada principal com 1,5m 

de altura em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 35m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais irregulares e triangulares e perfil longitudinal horizontal. O 
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contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

métricos e centimétricos e sedimento fino. Os depósitos químicos são caracterizados por 

estalactites,estalagmites,,anemolites, colunas, cortinas, cortinas serrilhadas, cortinas tipo 

bacon, estalactites, estalagmites e pérolas.  De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

S092 

A Gruta S092 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

439909/7746825/847. Possui acesso fácil por pastagem e blocos abatidos. e encontra-se 

em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto S092, possui entrada principal 

com 8m de altura em formato irregular, e está localizada à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 180m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal edificado. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

centimétricos, serrapilheira e sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados 

por coralóides e escorrimentos.  Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

S098 Gruta Sistema Mãe D'água 

A Gruta Sistema Mãe D'água (Fig. 8.31) localiza-se no município de Pains, sob as 

coordenadas UTM (X/Y/Z): 439882/7746374/860. Possui acesso fácil, através de 

pastagem, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto S098, 

possui entrada principal com 7m de altura em formato triangular, e está localizada à meia 

encosta (Fig. 8.31a). Possui varias bocas e clarabóias (Fig. 8.31b). O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 200m. Suas galerias apresentam altura média de 20m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa meandrante, cortes transversais triangulares e perfil 

longitudinal edificado formado principalmente por diferentes níveis de paleosolo. O 
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contexto litológico é constituído por CCL/CDE. Como depósitos clásticos observam-se 

serrapilheira, blocos métricos e centimétricos, sedimentos finos. Os depósitos químicos 

são caracterizados por cascas finas, coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites, 

estalagmites, microtravertinos e pérolas.  De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 31 - Gruta Sistema Mãe D’água (S098): (a) Visão interna da boca principal, vista para SW; (b) visão 

interna de outra boca, vista para ESE. 

 

S117 Gruta Vaca Queimada 

A Gruta Vaca Queimada (Fig. 8.32) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 431708/7746349/708. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-

se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto S117, possui entrada 

principal com 1,5m de altura e está localizada em fundo de dolina (Fig. 8.32a). O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 180m. Sua morfologia apresenta planta baixa 
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linear, cortes transversais elipsoidais e irregulares e perfil longitudinal inclinado. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se 

serrapilheira, cascalhos consolidados e sedimentos argilosos inconsolidados. Os depósitos 

químicos são caracterizados por escorrimentos, estalactites, estalagmites e travertinos. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui sumidouro e surgência perene, com 

fluxo d’água permanente em todos os períodos (Fig. 8.32b). Na época das cheias, o 

percurso no seu interior fica impraticável. Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 32 - Gruta Vaca Queimada (S117): (a) boca, vista para sul; (b) cachoeira na drenagem subterrânea, 

vista para SSE. 

 

S122 Gruta Moranga II 

O Gruta Moranga II (Fig. 8.33) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 432084/7745743/714. Possui acesso não descrito e encontra-se em bom estado 

de conservação. Foi cadastrado como ponto S122 e está localizado em fundo de dolina 

(Fig. 8.33a). O aceso é feito por rapel, em abismo (Fig. 8.33b). O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 80m. Sua morfologia apresenta planta baixa meandrante, cortes 

transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído 

por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos métricos e sedimentos 
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argilosos consolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por estalactites. Quanto 

aos aspectos hidrológicos a cavidade possui sumidouro e surgência perene. De acordo 

com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 33 - Gruta Moranga II (S122): a) vista do fundo da dolina, para SSW; b) acesso ao abismo da 
cavidade, vista para WSW. 

 

W033 Gruta do Batismo I 

A Gruta do Batismo I (Fig. 8.34) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 439416/7744179/0. Possui acesso difícil, através de mata fechada, e 

encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto W033, possui 

entrada principal com 4m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na base do 

maciço (Fig. 8.34a). O seu desenvolvimento linear foi estimado em 200m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa rede, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Apresenta uma clarabóia no fim 

do conduto sudoeste (Fig. 8.34b). Como depósitos clásticos observam-se argila 

inconsolidada e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas 

finas, coralóides, escorrimentos, estalactites e estalagmites. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. Foi observada a presença de 
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colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 34 - Gruta Batismo I (W033): a) boca vista para NE; b) clarabóia vista para SW. 

 

W034 

A Gruta W034 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

439419/7744165/860. Possui acesso fácil, através de mata aberta, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto W034, possui entrada principal com 5m 

de altura em formato retangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 80m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

rede, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos finos e 

serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, estalactites, 

estalagmites, helictites e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 
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gotejamento efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo 

com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

W041 Gruta do Teto Plano 

 

 

 

 
 

 
(a) (b) 

Figura 8. 35 - Gruta do Teto Plano (W041): (a) boca e vista parcial do Paredão;( b) cortinas do tipo bacon 

com gotejamento. 

 

A Gruta do Teto Plano (Fig. 8.35) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 439609/7743954/873. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-

se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto W041, possui entrada 

principal com 3m de altura em formato retangular, e está localizada na base do maciço 

(Fig. 8.35a). O seu desenvolvimento linear foi estimado em 60m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa rede, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal 

edificado. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos 
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observam-se argila inconsolidada, blocos abatidos e serrapilheira. Os depósitos químicos 

são caracterizados por calcitas cintilantes, coralóides, cortinas tipo bacon (Fig. 8.35b), 

escorrimentos, estalactites e estalagmites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade 

possui gotejamento efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

W047 

A Gruta W047 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431833/7743327/0. Possui acesso fácil, através de pastagem atrás de mineração 

aparentemente desativada, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada 

como ponto W047, possui entrada principal com 6m de altura e está localizada na base 

do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 200m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa rede, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados 

por coralóides, escorrimentos, estalactites e estalagmites. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto 

regional. 

 

X071 Gruta da Ninfeta 

A Gruta da Ninfeta localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435829/7751006/732. Possui acesso fácil, através de pequena escalada no maciço, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto X071, possui 

entrada principal com 3m de altura em formato elipsoidal, e está localizada à meia 

encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 200m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa anastomosada, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. 
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O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimentos finos inconsolidados e blocos abatidos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

X228 Gruta do Djalma I 

A Gruta do Djalma I localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

433253/7749906/802. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto X228, possui entrada principal com 20m 

de altura em formato irregular, e está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 180m. Sua morfologia apresenta planta baixa meandrante, cortes 

transversais retangulares e perfil longitudinal edificado. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimento 

arenoso e argiloso. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, colunas, 

confeitos de tívole, coralóides, cortinas serrilhadas, escorrimentos, estalactites, 

estalagmites, microtravertinos e pérolas. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade 

possui gotejamento efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

Y060 

A Gruta Y060 localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

441202/7747624/0. Possui acesso difícil, através de vegetação arbórea e arbustiva nativa 

e blocos abatidos, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

Y060, possui entrada principal com 2m de altura em formato circular, e está localizada na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 60m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos 
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observam-se argila inconsolidada e blocos abatidos de vários tamanhos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, cascas finas, coralóides, cortinas, 

escorrimentos, escorrimentos em cascata, estalactites, estalagmites, microtravertinos e  

pérolas. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

 

Subdomínio Ic 

 

O subdomínio Ic compõe-se de mais de três quartos das partes leste (E) das quadrículas 

A18 e A22; da maior parte sul da quadrícula A19, e das quadrículas A20, A23 e A24 (Fig. 

8.36). 

 

Este subdomínio abrange a extremidade  sudeste (SE) do município de Pains e a parte 

norte (N) do município de Córrego Fundo. 

 

No subdomínio Ic foram registradas e classificadas 13 cavidades com grau de relevância 

máximo, 12 com grau de relevância alta, 50 de média relevância e 30 de baixa relevância. 

Totalizando 105 cavidades classificadas (Fig. 8.36 e tabela 8.5). 
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Figura 8. 36 - Subdomínio Ic com as cavidades classificadas por grau de relevância: máximas (pontos vermelhos), alta (laranjas), média (verdes claro) e baixa (pontos verdes).
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Tabela 8. 5 - Cavidades de grau de relevância máxima e alta do subdomínio Ic. 

Ponto UTM E UTM S Art. Qualitat Nome DL Calc Relev 

A587 435943 7741029 A19 gruta A587 60 CCH Máxima 

A588 435926 7741015 A19 abrigo A588 10 CCH Máxima 

Q159 435397 7738773 A19 gruta Q159 70 CCL Máxima 

Q182 436099 7738337 A19 gruta Q182 100 CCL Máxima 

S048 430996 7736723 A22 gruta Gruta Cascavel 300 CLS Máxima 

S061 437769 7735705 A23 gruta 
Gruta Machado 

Lunar 
60 CCL Máxima 

T002 437032 7739109 A19 gruta 
Gruta Zeca da 

Mulata 
260 

CCL/

CLS 
Máxima 

W248 436424 7740252 A19 gruta 
Abismo do 

Narigudo 
1000 CLS Máxima 

X006 431364 7740813 A18 toca X006 20 CCH Máxima 

Y006 437255 7739049 A19 gruta 
Gruta do Nove 

Pichado 
170 

CCH/

CDE 
Máxima 

Z013 438480 7736406 A23 gruta 

Gruta 

Marimbondo 

Tranquilo 

200 CCH Máxima 

Z037 438060 7736423 A23 gruta 
Gruta Cemit. 

Bovino (Presa ) 
120 CCH Máxima 

Z043 437801 7737154 A23 gruta 
Gruta das 

Agulhas 
30 CCL Máxima 

A763 437030 7739664 A19 gruta A763 104,9 CCH Alta 

A782 436871 7739517 A19 gruta A782 86,5 CCH Alta 

Q011 437415 7739078 A19 gruta Q011 150 CCH Alta 

R184 437893 7735893 A23 gruta R184 40 CCL Alta 

S063 437861 7735653 A23 gruta 
Gruta do 

Sandrino 
130 CLS Alta 

T170 436047 7738695 A19 gruta T170 130 
CCL/

CLS 
Alta 

X209 433403 7734752 A22 gruta X209 150 CCL Alta 

X214 433376 7734555 A22 gruta X214 200 CCL Alta 

Z006 438374 7736169 A23 gruta Z006 50 CCH Alta 

Z010 438407 7736148 A23 gruta Z010 30 CCH Alta 
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Ponto UTM E UTM S Art. Qualitat Nome DL Calc Relev 

Z025 438234 7735915 A23 gruta Z025 100 CCH Alta 

Z045 437869 7737285 A23 gruta Z045 80 
CCH/

CDE 
Alta 

 

A587 

A Gruta A587 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435943/7741029/806. Possui acesso fácil, através das vias da pedreira, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A587, possui entrada principal com 

15m de altura em formato triangular, e está localizada em diáclase. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 60m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos 

argilosos, sedimentos consolidados e inconsolidados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, cortinas, escorrimentos e estalactites. Em relação a 

arqueologia foram constatados fragmentos de material cerâmico. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

 

A588 

O Abrigo A588 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

435926/7741015/763. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrado como ponto A588, possui entrada principal em 

formato triangular, e está localizado em diáclase. O seu desenvolvimento linear é medido 

em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se matéria 

orgânica, sedimentos inconsolidados e blocos abatidos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides. Em relação a arqueologia foram constatados fragmentos 
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de material lítico. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se 

na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

Q159 

  
(a) (b) 

Figura 8. 37 - Gruta Q159: (a) fragmentos de material cerâmico; (b) restos de pote.  

 

A Gruta Q159 (Fig. 8.37) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 435397/7738773/852. Possui acesso fácil, em meio a mata secundária e 

pastagem, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Q159, 

possui entrada principal com 3m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear é estimado em 70m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos 

observam-se argila, blocos abatidos e serrapilheira. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cascas finas, coralóides, escorrimentos, estalactites e microtravertinos. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui fluxo e gotejamento efêmero. Em 

relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material cerâmico (Fig. 8.37a) e 

de um pote (Fig. 8.37b). De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

Q182 
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(a) (b) 

Figura 8. 38 - Gruta Q182: (a) espeleotema tipo blister; (b) aspecto do conduto com estalactite e coluna. 

 

A Gruta Q182 (Fig. 8.38) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 436099/7738337/879. Possui acesso fácil, através de pastagem e pequena 

vegetação arbórea, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como 

ponto Q182, possui entrada principal com 1,3m de altura em formato triangular, e está 

localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento linear é estimado em 100m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear meandrante, cortes transversais elipsoidais e 

perfil longitudinal inclinado. Os seus condutos são estreitos (um metro a dois metros) e 

freáticos. O contexto litológico é constituído por CCL com estratificações do tipo 

hummockies. Como depósitos clásticos observam-se sedimento inconsolidados, blocos 

abatidos e matéria orgânica. Os depósitos químicos são caracterizados por blisters (Fig. 

8.38a), colunas (Fig. 8.38b), cortinas, coralóides, escorrimentos, estalactites, estalagmites, 

excêntricos e flores de gipsita. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

S048 Gruta Cascavel 

A Gruta Cascavel (Fig. 8.39) localiza-se no município de Piumhi, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 430996/7736723/755m. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se 

em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto S048, possui entrada principal 
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com 3m de altura em formato retangular, e está localizada na base do maciço (Fig. 8.39a). 

O seu desenvolvimento linear foi estimado em 300m. Sua morfologia apresenta planta 

baixa rede, cortes transversais rosariformes e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CLS. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos 

arenosos e argilosos inconsolidados e blocos abatidos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por claves, coralóides, escorrimentos, estalactites, estalagmites, helictites, 

pérolas e travertinos (Fig. 8.39b). Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento, lago e sumidouro efêmero. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 39 - Gruta S048: (a) entrada vista para oeste; (b) espeleotemas tipo represas de travertinos. 

 

 

T002 Gruta Zeca da Mulata  

A Gruta Zeca da Mulata (Fig. 8.40) localiza-se no município de Córrego Fundo, sob as 

coordenadas UTM (X/Y/Z): 437032/7739109/844. Possui acesso moderado e encontra-se 

em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto T002, possui entrada principal 

com 0,7m de altura em formato circular, e está localizada no topo do maciço, de difícil 

localização. O seu desenvolvimento linear é estimado em 260m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear meandrante, cortes transversais elipsoidais e irregulares e 

perfil longitudinal inclinado. Depois da entrada de teto baixo a gruta se abre em salões 
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relativamente amplos para depois se desenvolver em um conduto estreito meandrante e 

descendente de difícil percurso. Ela termina em um salão onde se observa diversas 

pichações tipo grafite. O contexto litológico é constituído por CCL/CLS, no primeiro salão 

da gruta o teto é suportado por uma camada de silexito, com cerca de 15 cm de 

espessura, subhorizontalizado (Fig. 8.40a). Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por 

blisters, colunas, coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites, estalagmites, flores de 

gipsita, helictites, pérolas (Fig. 8.40b)  e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui gotejamento e lago efêmero. Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros e também de troglóbios tipo styloniceidae (tatuzinho), além de opiliões, e 

pseudoescorpiões. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se 

na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 40 - Gruta T002, Zeca da Mulata: (a) primeiro salão com teto controlado por camada de silexito; 

(b) espeleotemas tipo pérolas. 

 

 

W248 Abismo do Narigudo 

O Abismo do Narigudo (Fig. 8.41) localiza-se no município de Córrego Fundo, sob as 

coordenadas UTM (X/Y/Z): 436424/7740252/793. Possui acesso fácil, através de 

vegetação rala próximo a estrada, e encontra-se em excelente estado de conservação. 

Cadastrado como ponto W248, possui entrada principal com 0,5m de altura em formato 
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irregular, e está localizada em fundo de dolina (Fig. 8.41a). O seu desenvolvimento linear 

é estimado em 1000m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais 

irregulares e perfil longitudinal inclinado. O acesso ao primeiro salão é feito por rastejo e 

depois por pequeno abrupto (cerca de dois metros). A partir daí é necessário 

equipamento de rapel para acessar o nível do fluxo subterrâneo. Para se chegar ao nível 

d´água é necessário vencer dois "quebra corpos" (Fig. 8.41b) e um conduto de teto baixo, 

por rastejamento, por cerca de sete metros. O conduto da água é o mais extenso (cerca 

de 900m) e amplo, com cerca de três a quatro metros de altura por até cinco metros de 

largura. O contexto litológico é constituído por CLS. Como depósitos clásticos observam-

se blocos abatidos e sedimentos inconsolidados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por anemolites, calcitas cintilantes, colunas, cortinas, escorrimentos em 

cascata, pérolas, estalactites, estalagmites, microtravertinos e travertinos. Quanto aos 

aspectos hidrológicos a cavidade possui sumidouro e surgência perenes, subterrâneos. 

Foi observado a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto 

regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 41 - Gruta W248, Abismo Narigudo: (a) entrada sob dolinamento; (b) acesso ao nível inferior da 

água, primeiro "quebra corpo". 

 

 

X006 



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 
 

367 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 8. 42 - toca X006: (a) entrada triangular; (b) lasca de material cerâmico, encontrada no local. 

 

A toca X006 (Fig. 8.42) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM: 

431364/7740813/750, possui acesso fácil, através de trilha na mata, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Conhecida como X006, possui entrada principal com 5m de 

altura e formato triangular, localizada na base do maciço (Fig. 8.42a). O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 20m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada; cortes transversais triangulares; perfis longitudinais horizontal. O contexto 

litológico é composto por calcário calcítico. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos finos. Os depósitos químicos são constituídos por coralóides, 

escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento de aspecto efêmero. Sua fauna é composta por mariposas. Observa-se 

também a presença de material cerâmico (Fig. 8.42b). De acordo com as características 

descritas e o potencial observado, esta cavidade enquadra-se na classificação como 

máxima relevância em contexto regional. 
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Y006 Gruta do Nove Pichado (Escorpião) 

A Gruta do Nove Pichado (Fig. 8.43) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 437255/7739049/823. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea 

arbustiva nativa, e pastagem e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada 

como ponto Y006, possui entrada principal com 0,6m de altura em formato elipsoidal 

horizontal, e está localizada na base do maciço (Fig. 8.43a). O seu desenvolvimento linear 

é estimado em 170m. Sua morfologia apresenta planta baixa meandrante, cortes 

transversais retangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCH/CDE. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos argilosos e 

blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por canudos de refresco, 

colunas, escorrimentos, estalactites, flores de calcita, travertinos e vulcões. Quanto aos 

aspectos hidrológicos a cavidade possui lago (Fig. 8.43b) e sumidouro efêmero. Foi 

observado a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto 

regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 43 - Gruta do Nove Pichado, Y006:  (a) entrada na base do paredão; (b) represa de travertino com 

água. 

 

Z013 Gruta do Marimbondo Tranquilo 

A Gruta do Marimbondo Tranquilo localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 438480/7736406/893. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-
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se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto Z013, possui entrada 

principal com 3m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na base do maciço. O 

seu desenvolvimento linear foi estimado em 200m. Sua morfologia apresenta planta 

baixa ramificada, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se argila e 

blocos abatidos centimétricos a métricos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

colunas, coralóides, cortinas, escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto 

regional. 

 

Z037 Gruta do Cemitério Bovino (Gruta da Presa) 

A Gruta do Cemitério Bovino (Gruta da Presa) localiza-se no município de Pains, sob as 

coordenadas UTM (X/Y/Z): 438060/7736423/860. Possui acesso fácil, através de 

pastagem ao lado de canavial, e encontra-se em péssimo estado de conservação. 

Cadastrada como ponto Z037, possui entrada principal com 2m de altura em formato 

retangular, e está localizada em diáclase. O seu desenvolvimento linear é medido em 

120m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais irregulares e 

perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se argila, blocos abatidos e serrapilheira. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cortinas, cortinas serrilhadas, escorrimentos, estalactites e travertinos. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui surgência  efêmero. Foi observado a 

presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

Z043 Gruta das Agulhas 

A Gruta das Agulhas localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437801/7737154/890. Possui acesso fácil, na borda do maciço, e encontra-se em bom 
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estado de conservação. Cadastrada como ponto Z043, possui entrada principal com 2m 

de altura em formato retangular, e está localizada em diáclase. O seu desenvolvimento 

linear é estimado em 30m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes 

transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos, sedimento 

fino inconsolidado e serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados por agulhas 

de gipsita, cascas finas, coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites, microtravertinos 

e travertinos. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

 

As grutas de alta relevância deste subdomínio são: 

 

A763 

  
(a) (b) 

Figura 8. 44 - Gruta A763: (a) entrada no topo maciço; (b) morfologia do conduto, visto para norte. 

 

A Gruta A763 (Fig. 8.44) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 437030/7739664/831. Possui acesso moderado, através de mata aberta próximo 

a pedreira, e encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto A763, 

possui entrada principal com 7m de altura em formato triangular, e está localizada no 

topo do maciço (Fig. 8.44a). O seu desenvolvimento linear foi medido em 104,85m. Sua 
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morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais triangulares e perfil 

longitudinal horizontal (Fig. 8.44b). O contexto litológico é constituído por CCH. Como 

depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos finos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por cascas finas, coralóides, cortinas, escorrimentos e 

estalactites. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

A782 

  
(a) (b) 

Figura 8. 45 - Gruta A782: (a) entorno da entrada; (b) morfologia da boca. 

 

A Gruta A782 (Fig. 8.45) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 436871/7739517/820. Possui acesso fácil, próximo a antiga frente de lavra, e 

encontra-se em bom estado de conservação (Fig. 8.45a). Cadastrada como ponto A782, 

possui entrada principal com 1m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na 

base do maciço (Fig. 8.45b). O seu desenvolvimento linear foi medido em 86,5m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa rede, cortes transversais lenticulares verticais e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se sedimentos argilosos, blocos abatidos e serrapilheira. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites e 

travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. 
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Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto 

regional. 

 

Q011 

A Gruta Q011 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437415/7739078/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

Q011, possui entrada principal com 3m de altura em formato elipsoidal vertical, e está 

localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 150m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais ogivais e perfil 

longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos, sedimentos consolidados com fragmentos de 

rochas. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, coralóides, 

escorrimentos, estalactites, estalagmites e pérolas.  Foi observada a presença de colônia 

de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

R184 

A Gruta R184 (Fig. 8.46) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 437893/7735893/873. Possui acesso médio, através de vegetação arbórea e 

arbustiva nativa em dolina com blocos abatidos, e encontra-se em bom estado de 

conservação. Cadastrada como ponto R184, possui entrada principal com 3m de altura 

em formato retangular vertical, e está localizada no topo do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 40m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais retangulares verticais e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimentos finos e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas 

finas, coralóides, cortinas tipo bacon (Fig. 8.46a), escorrimentos, estalactites, 
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estalagmites, pérolas (Fig. 8.46b).  e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui gotejamento efêmero. Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

  
(a) (b) 

Figura 8. 46 - Gruta R184: (a) cortinas tipo bacon, vista para SSE; (b) "ninho" de pérolas, visto em planta. 

 

S063 Gruta do Sandrino 

  
(a) (b) 

Figura 8. 47 - Gruta do Sandrino, S063: (a) morfologia do conduto freático e paleopiso; (b) espeleotema 

tipo "clava". 

 

A Gruta do Sandrino (Fig. 8.47) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 437861/7735653/0. Possui acesso difícil, através de vegetação arbórea e 

arbustiva nativa e blocos abatidos e encontra-se em bom estado de conservação. 
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Cadastrada como ponto S063, possui entrada principal com 5m de altura em formato 

retangular, e está localizada no topo do maciço. O seu desenvolvimento linear foi 

estimado em 130m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais 

elipsoidais (Fig. 8.47a), e retangulares, e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CLS. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos argilosos inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por clavas 

(Fig. 8.47b), colunas, coralóides, cortinas, estalactites e travertinos. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. Foi observada a presença de 

colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

T170 

A Gruta T170 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

436047/7738695/875. Possui acesso moderado, através de pastagem e eucaliptos, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto T170, possui 

entrada principal com 8m de altura em formato retangular, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 130m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa anastomosada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. 

O contexto litológico é constituído por CCL/CLS. Como depósitos clásticos observam-se 

blocos abatidos e sedimento fino inconsolidado e consolidado com seixos angulosos. Os 

depósitos químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos, estalactites e 

travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento e 

sumidouro efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-

se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

X209 

A Gruta X209 localiza-se no município de Formiga, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

433403/7734752/789. Possui acesso fácil, através de pastagem com entrada em abrupto, 
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e encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto X209, possui 

entrada principal com 9m de altura em formato abrupta, e está localizada em fundo de 

dolina. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 150m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa anastomosada, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. 

O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimento fino e grosso inconsolidados, blocos abatidos e serrapilheira. Os depósitos 

químicos são caracterizados por cortinas, escorrimentos, estalactites e estalagmites. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui sumidouro e surgência efêmeros. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

X214 

A Gruta X214 localiza-se no município de Formiga, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

433376/7734555/792. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação arbórea e 

arbustiva na dolina, e encontra-se em péssimo estado de conservação. Cadastrada como 

ponto X214, possui entrada principal com 3m de altura em formato irregular, e está 

localizada em fundo de dolina. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 200m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa anastomosada, cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e sedimento fino. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cortinas, escorrimentos, estalactites, estalagmites e microtravertinos. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui sumidouro e surgência perenes. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

Z006 

A Gruta Z006 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

438374/7736169/883. Possui acesso fácil, subindo o maciço na direção SE á partir da 
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Z005 e encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto Z006, possui 

entrada principal com 1,8m de altura em formato triangular, e está localizada no topo do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 50m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal edificado. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimentos areno-argilosos, blocos abatidos e serrapilheira. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cascas finas, cortinas tipo bacon, escorrimentos, estalactites, 

estalagmites, microtravertinos e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade 

possui gotejamento efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

Z010 

A Gruta Z010 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

438407/7736148/889. Possui acesso médio, através de mata fechada e encontra-se em 

ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto Z010, possui entrada principal em 

formato triangular. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 30m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal 

edificado. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos centimétricos a métricos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cascas finas, coralóides, cortinas, estalactites, pérolas e travertinos. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. Foi observada 

a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

Z025 

A Gruta Z025 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

438234/7735915/880. Possui acesso moderado, beirando um maciço calcário, e 
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encontra-se em péssimo estado de conservação. Cadastrada como ponto Z025, possui 

entrada principal em formato lenticular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 100m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais lenticulares inclinados e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimento argilosos. Os depósitos químicos são caracterizados por calcita 

cintilante, cortinas, escorrimentos, estalactites e travertinos. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento e surgência efêmeros. Foi observada a 

presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

Z045 

A Gruta Z045 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

437869/7737285/888. Possui acesso médio, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa densa, e encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto 

Z045, possui entrada principal com 1,5m de altura em formato elipsoidal horizontal, e 

está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 80m. 

Sua morfologia apresenta planta baixa rede, cortes transversais são claviformes e perfil 

longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído por CCH/CDE. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e sedimento fino inconsolidado. Os depósitos 

químicos são caracterizados por cascas finas, cortinas, discos voadores, escorrimentos, 

estalactites, excêntricos, helictites e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 
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Subdomínio IIa 

 

O subdomínio IIa compõe-se da parte centro norte das quadrículas do PROAPE, ao todo 

compreende a totalidade as quadrículas P03, P04, L01, A01, P08 e A05; a parte norte das 

quadrículas A09, P12 e A10; parte nordeste das quadrículas P11 e P17. 

 

Este subdomínio abrange a parte norte (N) do município de Pains, a extremidade sul (S) 

do município de Iguatama e a porção leste (E) do município de Doresópolis. 

 

Neste subdomínio foram registradas e classificadas 14 cavidades com grau de relevância 

máximo, 35 com grau de relevância alta, 126 de média relevância e 94 de baixa 

relevância. Totalizando 269 cavidades classificadas (Fig. 8.48 e tabela 8.6). 
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Figura 8. 48 - Subdomínio IIa com as cavidades classificadas por grau de relevância: máximas (pontos vermelhos), alta (laranjas), média (verdes claro) e baixa (pontos verdes).
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Tabela 8. 6 - Cavidades de grau de relevância máxima e alta do subdomínio IIa. 

Ponto UTM E UTM S Artic Qualit Nome D L Calcár Relev 

N019 416853 7754925 P04 gruta 

Gruta Placa 

Tanzan 180 CCL máxima 

N068 416323 7752473 P08 gruta Gruta do Suím 120 CDH máxima 

Q133 416192 7750737 P08 gruta Gruta Aspargo 110 CCL máxima 

Q249 432592 7751330 A06 gruta Q249 118 CCL/CLS máxima 

S055 418668 7750873 P08 gruta Gruta do Davi 180 CCL/CDE máxima 

T095 414113 7755214 P03 gruta T095 80 CLS máxima 

T097 412072 7757137 P03 gruta 

Gruta do 

Ceramista 80 CLS máxima 

T105 411500 7757086 P03 gruta Gruta dos Ossos 30 CCH máxima 

T111 417426 7755999 P04 abrigo T111 5 CCH máxima 

U052 422840 7757204 A01 abrigo 

Abrigo João de 

Barro 3 CCH máxima 

W131 412446 7756250 P03 gruta W131 80 CLS máxima 

X086 414656 7755349 P03 gruta X086 50 CCH máxima 

X097 412752 7756084 P03 gruta X097 180 CDH máxima 

Z059 417236 7750782 P08 gruta Z059 300 CCH máxima 

A073 421359 7749186 P02 gruta 

Gruta Buraco 

dos Curiós 200 CCL alta 

A321 427268 7752705 A05 gruta A321 49,9 CCH alta 

A333 427823 7752266 A05 gruta A333 

162,

45 CCH alta 

A349 430573 7753408 A06 gruta Ponto C15 

92,4

1 CCL alta 

A374 431794 7753410 A06 gruta 

Gruta Véu de 

Noiva 

127,

33 CCH alta 

A436 427399 7753067 A05 gruta A436 60,9 CCH alta 

A452 428504 7752985 A06 gruta A452 200 CCH alta 

A468 430947 7753097 A06 gruta A468 

132,

79 CCH alta 

B069 426346 7757877 A01 gruta 

Gruta Paisagem 

Lunar 125 CCL alta 
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Ponto UTM E UTM S Artic Qualit Nome D L Calcár Relev 

C061 427988 7756871 A01 gruta C061 120 CCL alta 

C076 427678 7756890 A01 gruta 

Gruta do Rala 

Coco 300 CCL alta 

E014 429423 7759767 L02 gruta Gruta Tamara 140 CCL alta 

E057 428579 7758896 L02 gruta E057 50 CCL alta 

N001 427725 7749450 A09 gruta Duca 75 CCL alta 

N004 427159 7749906 A09 gruta 

Gruta 

Mandengo 70 CCL alta 

N071 410899 7755914 P03 gruta Toca da Coruja 110 CCL alta 

Q135 413964 7753724 P07 gruta Q135 170 CCH/CDE alta 

Q213 426729 7749735 A09 gruta Q213 180 CLS alta 

Q227 430224 7755224 A02 gruta Q227 50 CCL alta 

Q240 431666 7750953 A06 gruta Q240 45 CCL alta 

R206 417432 7752985 P08 gruta R206 85 CCL alta 

R215 419804 7748790 P12 gruta R215 200 CCH alta 

T094 412005 7757112 P03 gruta T094 60 CCH alta 

W197 420757 7755979 P04 gruta W197 55 CCL alta 

W217 417071 7756957 P04 gruta W133 150 CCL alta 

W226 417367 7756797 P04 gruta W142 130 CLS alta 

W227 417416 7756802 P04 gruta Gruta Catedral 50 CCL alta 

W228 417414 7756859 A03 gruta W144 140 CCL alta 

X078 410890 7755907 P03 gruta X078 150 CCH alta 

X089 414842 7755711 P03 gruta X089 170 CCH alta 

X094 412871 7756236 P03 gruta X094 200 CLS alta 

X098 412747 7756156 P03 gruta X098 100 CDH alta 

X141 422463 7756455 A01 gruta X141 80 CCH alta 

Y207 424520 7756557 A01 gruta Y207 60 CCL alta 

Y221 425295 7756210 A01 gruta Y221 220 CCH alta 

 

 

A seguir seguem as descrições das grutas de máxima e alta relevância. 
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N019 Gruta Placa Tanzan 

  
(a) (b) 

Figura 8. 49 - Gruta da Placa Tanzan: (a) Boca da gruta vista para NE (N030); (b) Ossos Mastofauna, vista de 

topo. 

A Gruta Placa Tanzan (Fig. 8.49) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 416853/7754925/600. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-

se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto N019, possui entrada 

principal com 2,5m de altura em formato triangular, e está localizada à meia encosta (Fig. 

8.49a). O seu desenvolvimento linear é estimado em 180m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa ramificada, com passagens estreitas entre pequenos salões, cortes 

transversais ogivais e perfil longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído por 

CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e argila. Os depósitos 

químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, colunas, coralóides, cortinas, 

escorrimentos, estalactites, estalagmites, excêntricos, flores de gipsita e microtravertinos. 

A cavidade possui gotejamento perene e é habitat de uma colônia de quirópteros. 

Ossadas de mastofauna foram encontradas na cavidade (Fig. 8.49b). De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional.  

 

N068 Gruta do Suim 

A Gruta do Suim (Fig. 8.50) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 416323/7752473/694. Possui acesso difícil, através de blocos abatidos, e 
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encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto N068, possui 

entrada principal com 5m de altura em formato triangular, e está localizada à meia 

encosta (Fig. 8.50a). O seu desenvolvimento linear é estimado em 120m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais elipsoidais e inclinados e perfil 

longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído por CDH. Como depósitos 

clásticos observam-se argila e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados 

por coralóides, escorrimentos, estalactites (Fig. 8.50b), estalagmites e travertinos. Em 

relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material lítico e vestígios de 

fogueira. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 8. 50 - Gruta do Suim: (a) boca vista para NW (N325); (b) morfologia do conduto e  espeleotemas, 
vista para WNW (N300). 
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Q133 Gruta Aspargo 

A Gruta Aspargo localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

416192/7750737/693. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva e 

pastagem, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Q133, 

possui entrada principal com 1,5m de altura em formato retangular horizontal, e está 

localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento linear é estimado em 110m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais ogivais e irregulares e 

perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por CCL, dobrado com 

eixos caindo ora para WNW, ora para ESE. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos finos consolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por 

cascas finas, cortinas em bacon, cortinas serrilhadas, discos voadores, escorrimentos, 

estalactites, estalagmites, excêntricos, flores de aragonita (cristalinos e translúcidos), 

patas de elefantes e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento e sumidouro perene. Apresenta feições freáticas: condutos e pendentes. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

máxima relevância em contexto regional. 

 

Q249 

A Gruta Q249 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

432592/7751330/754. Possui acesso fácil, através de pastagem e pouca vegetação, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Q249, possui 

entrada principal com 10m de altura em formato claviforme, e está localizada à meia 

encosta. O seu desenvolvimento linear é estimado em 118m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. O 

contexto litológico é constituído por CCL/CLS. Como depósitos clásticos observam-se 

blocos abatidos, matéria orgânica e sedimento areno-argiloso. Os depósitos químicos são 

caracterizados por colunas, coralóides, escorrimentos, estalactites, estalagmites, 

helictites e patas de elefante. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui fluxo e 
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gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional.  

 

S055 Gruta do Davi 

  
(a) (b) 

Figura 8. 51 - Gruta do Davi - S055: (a) casca fina, vista para SE (N140); (b) escorrimentos, vistos para NW 

(N310). 

 

A Gruta do Davi (Fig. 8.51) localiza-se no município de Córrego Fundo, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 418668/7750873/707. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-

se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto S055, possui entrada 

principal com 1,2m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na base do maciço. 

O seu desenvolvimento linear é estimado em 180m. Sua morfologia apresenta planta 

baixa linear e cortes transversais irregulares. O contexto litológico é constituído por 

CCL/CDE. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos argilosos inconsolidados e 

blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas (Fig. 8.51a) , 

colunas, coralóides, estalactites, escorrimentos (Fig. 8.51b) e travertinos. Quanto aos 

aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento e sumidouro efêmero. Foi 

observado a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto 

regional. 
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T097 Gruta do Ceramista 

  
(a) (b) 

Figura 8. 52 - Gruta do Ceramista - T097: (a) salão principal, visto para NNW; (b) material cerâmico, visto 

em planta. 

 

A Gruta do Ceramista (Fig. 8.52) localiza-se no município de Doresópolis, sob as 

coordenadas UTM (X/Y/Z): 412072/7757137/670. Possui acesso difícil, através de lapiás e 

bromélias, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto T097, 

possui entrada principal com 3m de altura em formato elipsoidal, e está localizada no 

topo do maciço. O seu desenvolvimento linear é estimado em 80m, com a presença de 

um grande salão (Fig. 8.52a) Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes 

transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído 

por CLS. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos finos 

inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos e 

estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui lago efêmero. Em 

relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material cerâmico (Fig. 8.52b). 

De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

máxima relevância em contexto regional. 

 

T105 Gruta dos Ossos 

A Gruta dos Ossos (Fig. 8.53) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 411500/7757086/672. Possui acesso fácil e encontra-se em bom estado de 
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conservação. Cadastrada como ponto T105, possui entrada principal com 1m de altura 

em formato irregular, e está localizada na base do maciço (Fig. 8.53a). O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 30m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por colunas, 

coralóides, cortinas, estalactites, estalagmites e microtravertinos.  A cavidade possui lago 

perene e é habitat de opiliões. Em relação a arqueologia foram constatados fragmentos 

de material cerâmico e ossada (Fig. 8.53b). De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 53 - Gruta dos Ossos - T105: (a) boca, vista para SSE; (b) ossos em marmita natural, vista em 

planta. 

 

T111 

O abrigo T111 (Fig. 8.54) localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 417426/7755999/693. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e 

arbustiva nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrado como ponto 

T111, possui entrada principal com 2m de altura (Fig. 8.54a) e está localizado na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear é estimado em 5m. O contexto litológico é 

constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos 
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finos inconsolidados. Em relação a arqueologia foram constatados fragmentos de 

material cerâmico e uma antiga escavação arqueológica (Fig. 8.54b). De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

  
(a) (b) 

Figura 8. 54 - Abrigo T111: (a) boca, vista NNE (N020); (b) escavação arqueológica, vista para NNE (N030). 

 

U052 Abrigo João de Barro 

O Abrigo João de Barro localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 422840/7757204/770. Possui acesso médio, através de vegetação arbórea e 

arbustiva e muitos blocos abatidos, e encontra-se em bom estado de conservação. 

Cadastrado como ponto U052, possui entrada principal com 10m de altura e está 

localizado na base do maciço. O seu desenvolvimento linear é estimado em 3m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais retangulares e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se seixos e lama. Os depósitos químicos são caracterizados por 

escorrimentos. Em relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material 

cerâmico. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

W131 
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A Gruta W131 (Fig. 8.55) localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 412446/7756250/669. Possui acesso moderada, através de vegetação arbórea e 

arbustiva, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto 

W131, possui entrada principal com 15m de altura em formato elipsoidal vertical, e está 

localizada na base do maciço (Fig. 8.55a). O seu desenvolvimento linear é estimado em 

80m. Sua morfologia apresenta planta baixa rede, cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por CLS. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos finos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, escorrimentos, estalactites e vulcões (Fig. 8.55a). De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

máxima relevância em contexto regional. 

  
(a) (b) 

Figura 8. 55 - Gruta W131: (a) entrada, vista para SW (N230); (b) espeleotema tipo vulcão. 

 

X086 

A Gruta X086 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

414656/7755349/676. Possui acesso moderado, através de trilha entre pináculos e mata, 

e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto X086, possui 

entrada principal com 1,5m de altura em formato triangular, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear é estimado em 50m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. O 
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contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por colunas, 

coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites e travertinos. Em relação a arqueologia 

foram constatadas ossadas. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

X097 

  
(a) (b) 

Figura 8. 56 - Gruta X097: (a) entrada, vista para NNE (N22); (b) espeleotema tipo estalactites, vista para 
WNW (N290). 

 

A Gruta X097 (Fig. 8.56) localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 412752/7756084/683. Possui acesso moderado, através de trilha entre mata e 

lapiás, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto X097, 

possui entrada principal com 2m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na 

base do maciço (Fig. 8.56a). O seu desenvolvimento linear é estimado em 180m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa meandrante, cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CDE. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos finos inconsolidados e consolidados 

com clastos angulosos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, 

escorrimentos, estalactites (Fig. 8.56b), estalagmites, microtravertinos, pérolas e 

travertinos. Foi observado a presença de colônia de quirópteros. Em relação a 
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arqueologia foram constatadas ossadas. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

Z059 

A Gruta Z059 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

417236/7750782/683. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto Z059, possui entrada principal 

com 2m de altura em formato retangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 300m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

anastomosada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal edificado. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimento fino inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e 

escorrimentos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento 

efêmero. Foi observado a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

 

A073 Gruta Buraco dos Curiós 

A Gruta Buraco dos Curiós localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 421359,424/7749185,858/707. Encontra-se em bom estado de 

conservação. Cadastrada como ponto A073, possui entrada principal com 6m de altura 

em formato triangular, e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear 

foi estimado em 200m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais 

elipsoidais horizontais e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído 

por CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos finos, blocos abatidos e 

serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados por anemolites, colunas, cortinas 

serrilhadas, estalactites e estalagmites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade 

possui sumidouro e surgência perene. Foi observada a presença de colônia de 
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quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

A321 

A Gruta A321 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

427268/7752705/768. Possui acesso fácil, através de trilha em meio a vegetação arbórea, 

e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A321, possui 

entrada principal com 2,5m de altura em formato circular, e está localizada no topo do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 49,9m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear, cortes transversais circulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por colunas, 

coralóides, cortinas, cortinas tipo bacon, escorrimentos, estalactites, microtravertinos e 

pérolas. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

A333 

A Gruta A333 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

427823/7752266/742. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A333, possui entrada principal em 

formato circular, e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi 

medido em 162,45m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes 

transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído 

por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos finos. Os 

depósitos químicos são caracterizados por colunas, coralóides, microtravertinos e 

travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui lago efêmero. De acordo 

com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 
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A349 Gruta Ponto C15 

A Gruta Ponto C15 (Fig. 8.57) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 430573/7753408/691. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A349, possui entrada principal com 

2m de altura em formato triangular (Fig. 8.57a) e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 92,41m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. 

Os depósitos químicos são caracterizados por colunas (Fig. 8.57b), coralóides, 

escorrimentos, estalactites e microtravertinos. Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

  
(a) (b) 

Figura 8. 57 - Gruta Ponto C15: (a) entrada, vista para fora com lagoa cárstica ao fundo; (b) espeleotemas 
tipo estalactites e colunas. 

  

A374 Gruta Véu da Noiva 

A Gruta Véu de Noiva localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431794/7753410/711. Possui acesso fácil, através de pastagem e árvores, e encontra-se 

em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A374, possui entrada 

principal com 3m de altura em formato retangular, e está localizada na base do maciço. O 

seu desenvolvimento linear foi medido em 127,33m. Sua morfologia apresenta planta 
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baixa linear, cortes transversais elipsoidais e irregulares e perfil longitudinal inclinado. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se lama e 

blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, cortinas, 

escorrimentos, estalactites, estalagmites e microtravertinos. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. Foi observada a presença de 

colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

A436 

  
(a) (b) 

Figura 8. 58 - Gruta A436: (a) entrada, vista de fora; (b) salão da entrada e boca vista para fora. 

 

A Gruta A436 (Fig. 8.58) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 427399/7753067/730. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A436, possui entrada principal 

com 6m de altura em formato circular, e está localizada na base do maciço (Fig. 8.58a). O 

seu desenvolvimento linear foi medido em 60,9m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais circulares e perfil longitudinal horizontal (Fig. 8.58b). O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos argilosos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, 

cortinas e estalagmites. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo 
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com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

A452 

  
(a) (b) 

Figura 8. 59 - Gruta A452: (a) espeleotemas do tipo de escorrimentos; (b) morfologia de conduto freático 
com blocos abatidos. 

 

A Gruta A452 (Fig. 8.59) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 428504/7752985/716. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A452, possui entrada principal 

com 2,5m de altura em formato triangular, e está localizada à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 200m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por CCH. 

Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos finos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, cortinas, escorrimentos (Fig. 8.59a), 

estalactites, estalagmites e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade 

possui gotejamento e sumidouro efêmero. Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros. Apresenta condutos freáticos com abatimento de blocos (Fig. 8.59b). De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 
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A468 

A Gruta A468 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430947/7753097/723. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A468, possui entrada principal 

com 2m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 132,79m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por colunas, coralóides, 

escorrimentos, estalactites, microtravertinos e travertinos. Foi observada a presença de 

colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

B069 Gruta Paisagem Lunar 

  
(a) (b) 

Figura 8. 60 - Gruta Paisagem Lunar B069: (a) Boca, vista NW (N335; (b) feições cársticas que lembram uma 
"Paisagem lunar". 

 

A Gruta Paisagem Lunar (Fig. 8.60) localiza-se no município de Iguatama, sob as 

coordenadas UTM (X/Y/Z): 426346/7757877/742. Possui acesso fácil, através de 

vegetação arbustiva e blocos abatidos e encontra-se em bom estado de conservação. 

Cadastrada como ponto B069, possui entrada principal com 10m de altura em formato 
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triangular (Fig. 8.60a). e está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi 

estimado em 125m. Sua morfologia apresenta planta baixa meandrante, cortes 

transversais rosariformes verticais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCL (Fig. 8.60b). Como depósitos clásticos observam-se lama. Os 

depósitos químicos são caracterizados por colunas, coralóides, escorrimentos, estalactites 

e estalagmites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui fluxo efêmero. Foi 

observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto 

regional. 

 

C061 

A Gruta C061 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

427988/7756871/0. Encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como 

ponto C061, possui entrada principal com 1,5m de altura em formato quadrada, e está 

localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 120m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais elipsoidais horizontais e 

perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

cascas finas, colunas, coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites e estalagmites. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. Foi observada 

a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

C076 Gruta do Rala Coco 

A Gruta do Rala Coco localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 427678/7756890/746. Possui acesso fácil, através do milharal, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto C076, possui entrada principal 

com 4m de altura em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu 
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desenvolvimento linear foi estimado em 300m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais rosariformes verticais e perfil longitudinal chaminé. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, 

coralóides, escorrimentos, estalactites e estalagmites. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui gotejamento efêmero. Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

E014 Gruta Tamara 

  
(a) (b) 

Figura 8. 61 - Gruta Tamara - E014: (a) escorpião em parede de conduto, vista para sul; (b) feições freáticas 
tipo conduto e pendente. 

 

A Gruta Tamara (Fig. 8.61) localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 429423/7759767/0. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa e pastagem, e encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como 

ponto E014, possui entrada principal com 4m de altura em formato retangular, e está 

localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 140m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa rede, cortes transversais elipsoidais e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL, dobrado. Como 

depósitos clásticos observam-se sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos químicos 
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são caracterizados por cortinas serrilhadas, escorrimentos com coralóides, estalactites e 

microtravertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento 

efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros e escorpião (Fig. 8.61a). 

Possui feições freáticas como condutos e pendentes (Fig. 8.61b). De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

E057 

A Gruta E057 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

428579,041/7758896,445/0. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto E057, 

possui entrada principal com 7m de altura em formato triangular, e está localizada na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 50m. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por claves, coralóides, 

cortinas e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento 

efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

N001 Gruta Duca 

A Gruta Duca (Fig. 8.62) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 427725/7749450/714. Possui acesso fácil, através de pastagem e encontra-se em 

péssimo estado de conservação. Cadastrada como ponto N001, possui entrada principal 

com 5,5m de altura em formato elipsoidal (Fig. 8.62a) e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear, que é controlado por um eixo de dobra de direção 

NNW-SSE, foi estimado em 75m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes 

transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído 
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por CCL, dobrado, em dobras métricas a decamétricas, redobradas. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos métricos e argila. Os depósitos químicos são 

caracterizados por colunas, coralóides, escorrimentos, estalactites e estalagmites.  Foi 

observada a presença de colônia de quirópteros. A gruta era usada em cultos religiosos 

locais, evidenciada pela presença de uma imagem sacra (Fig. 8.62b) em seu interior e 

pelas histórias dos habitantes locais. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

  

(a) (b) 

Figura 8. 62 - Gruta Duca - N001: (a) boca vista NNW (N340); (b) imagem sacra, vista NW (N320). 

 

N004 Gruta Mandengo 

A Gruta Mandengo (Fig. 8.63) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 427159/7749906/742. Possui acesso fácil, através de pastagem e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto N004, possui entrada principal com 

2,5m de altura em formato elipsoidal horizontal, e está localizada na base do maciço (Fig. 

8.63a). O seu desenvolvimento linear foi estimado em 70m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa linear bifurcada, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal inclinado. 

O contexto litológico é constituído por CCL deformado (Fig. 8.63b). Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos métricos, seixos e argila. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, escorrimentos, estalactites e estalagmites.  Foi observada a 
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presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

  

(a) (b) 

Figura 8. 63 - Gruta Mandengo - N004: (a) boca vista para SSW (N190); (b) boca vista para fora na direção 
NNW (N355). 

 

N071 Toca da Coruja 

  

(a) (b) 

Figura 8. 64 - Gruta Toca da Coruja - N071: (a) boca vista para NW (N330); (b) morfologia de conduto 
freático, visto para NW (N340). 

 

A Gruta Toca da Coruja (Fig. 8.64) localiza-se no município de Doresópolis, sob as 

coordenadas UTM (X/Y/Z): 410899/7755914/705. Possui acesso fácil, através de 
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pastagem e vegetação arbórea e arbustiva, e encontra-se em bom estado de 

conservação. Cadastrada como ponto N071, possui entrada principal com 6m de altura 

em formato retangular (Fig. 8.64a) e está localizada à meia encosta. A entrada tem acesso 

descendente em abrupto. Depois do grande salão da entrada, à direita, segue um 

conduto meandrante que começa com teto alto (4m) passando a teto baixo (0,8m) e 

terminando em rastejamento (0,3-0,5m). O seu desenvolvimento linear foi estimado em 

110m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais retangulares (Fig. 

8.64b) e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL e 

calcário silexítico. Como depósitos clásticos observam-se argila e blocos abatidos. Os 

depósitos químicos são caracterizados por coralóides, cortinas, escorrimentos, 

estalactites, estalagmites e excêntricos.  Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

Q135 

A Gruta Q135 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

413964/7753724/742. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto Q135, possui entrada principal com 2m 

de altura em formato ogival, e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 170m. Sua morfologia apresenta planta baixa rede, cortes 

transversais elipsoidais verticais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCH/CDE. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos argilosos 

consolidados. Os espeleotemas encontrados são classificados em comuns e raros e são 

caracterizados por coralóides, cortinas, confeitos de tívole, escorrimentos, escorrimentos 

em cascata, estalactites e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento e lago efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 
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Q213 

Figura 8. 65 - Gruta Q213: (a) entrada vista para NW (N300); b) entrada secundária próxima a entrada 
principal vista para WSW (N260). 

 

A Gruta Q213 (Fig. 8.65) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 426729/7749735/787. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto Q213, possui entrada principal com 

5m de altura em formato retangular (Fig. 8.655a), entrada secundária (Fig. 8.65b)  e está 

localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 180m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais elipsoidais e 

triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CLS. 

Como depósitos clásticos observam-se argila, blocos abatidos e matéria orgânica. Os 

depósitos químicos são caracterizados por colunas, coralóides, cortinas, discos voadores, 

escorrimentos, estalactites, estalagmites e helictites. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui sumidouro efêmero. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

Q227 

A Gruta Q227 (Fig. 8.66) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 430224/7755224/681. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e 

arbustiva nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

  
(a) (b) 



SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012, Projeto Arcos Pains Espeleologia – PROAPE 
 
 

 
 

404 

Q227, possui entrada principal com 3m de altura em formato elipsoidal (Fig. 8.66a)  e está 

localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 50m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais elipsoidais (Fig. 8.66b) e 

perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se argila, matéria orgânica e blocos abatidos. Os depósitos químicos 

são caracterizados por coralóides, cortinas, escorrimentos e estalactites.  Foi observada a 

presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

  
(a) (b) 

Figura 8. 66 - Gruta Q227: (a) entrada em formato elipsoidal vista para SE (N120); (b) cortes elipsoidais 
observados. 

 

Q240 

A Gruta Q240 (Fig. 8.67) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 431666/7750953/692. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto Q240, possui entrada principal com 

3m de altura em formato irregular (Fig. 8.67a)  e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 45m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais (Fig. 8.67b) e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos, matéria orgânica e sedimento areno-argiloso. Os depósitos químicos são 
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caracterizados por coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites e travertinos. Quanto 

aos aspectos hidrológicos a cavidade possui fluxo efêmero. Foi observada a presença de 

colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

  
(a) (b) 

Figura 8. 67 - Gruta Q240: (a) vista da boca da cavidade para SW (N235); (b) cortes elipsoidais observados 
na direção SSE (N170). 

 

R206 

A Gruta R206 (Fig. 8.68) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 417432/7752985/688. Possui acesso fácil, através de pastagem atrás da casa da 

fazenda, e encontra-se em ruim estado de conservação (Fig. 8.68a). Cadastrada como 

ponto R206, possui entrada principal com 2m de altura em formato elipsoidal horizontal, 

e está localizada na base do maciço(Fig. 8.68b). O seu desenvolvimento linear foi 

estimado em 85m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais 

elipsoidais horizontais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído 
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por CCL e nas sua paredes pode-se observar pequenas dobras. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos e sedimento fino inconsolidado. Os depósitos químicos são 

caracterizados por escorrimentos, estalactites e travertinos. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento e lago efêmero. Foi observada a presença de 

colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

  
(a) (b) 

Figura 8. 68 - Gruta R206: (a) cavidade repleta de entulho e lixo; (b) vista da entrada da cavidade para NW 
(N310). 

 

R215 

A Gruta R215 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

419804/7748790/779. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva 

próxima a canavial, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como 

ponto R215, possui entrada principal com 3,5m de altura em formato irregular, e está 

localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 200m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa anastomosada, cortes transversais elipsoidais verticais 

e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como 

depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimento fino inconsolidado. Os 

depósitos químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos e travertinos. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui fluxo e gotejamento efêmero. De 
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acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

T094 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
Figura 8. 69 - Gruta T094: (a) vista da boca, para SW (N240); (b) ossos observados no piso da gruta. 

 

A Gruta T094 (Fig. 8.69) localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 412005/7757112/660. Possui acesso difícil, através de lapiás, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto T094, possui entrada principal com 

3m de altura em formato elipsoidal vertical (Fig. 8.69a) e está localizada no topo do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 60m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 
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abatidos e sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por 

cascas finas, coralóides e estalactites. Em algumas porções do piso é possivel observar 

pequenos ossos (Fig. 8.69b). Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui lago 

efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

W197 

 
Figura 8. 70 - Gruta W197: boca em formato triangular da cavidade. 

 

A Gruta W197 (Fig. 8.70) localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 420757/7755979/772. Encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada 

como ponto W197, possui entrada principal com 2m de altura em formato triangular (Fig. 

8.70) e está localizada em fundo de dolina. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 

55m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais triangulares e 

perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se lama e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados 

por coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites e estalagmites. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento e sumidouro efêmero. Foi observada a 
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presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

W217 

A Gruta W217 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

417071/7756957/704. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto W217, possui entrada principal com 1m 

de altura em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 150m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos, 

sedimentos finos consolidados e inconsolidados. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites e microtravertinos. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

W226 

A Gruta W226 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

417367/7756797/678. Possui acesso difícil, através de lapiás, e encontra-se em excelente 

estado de conservação. Cadastrada como ponto W226, possui entrada principal com 3m 

de altura em formato triangular, e está localizada no topo do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 130m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada. O contexto litológico é constituído por CLS. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos abatidos, sedimentos finos e serrapilheira. Os depósitos químicos são 

caracterizados por calcitas cintilantes, cascas finas, coralóides, cortinas serrilhadas, 

cortinas tipo bacon, escorrimentos, estalactites, estalagmites e microtravertinos.  Foi 

observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 
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descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto 

regional. 

 

W227 Gruta Catedral 

A Gruta Catedral localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

417416/7756802/696. Possui acesso fácil, próximo a estrada, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto W227, possui entrada principal com 2m 

de altura em formato elipsoidal, e está localizada no topo do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 50m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos químicos são muitos e caracterizados por 

anemolites, calcitas cintilantes, cascas finas, coralóides, cortinas, escorrimentos, 

estalactites, estalagmites, microtravertinos e travertinos. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

W228 

A Gruta W228 localiza-se no município de Arcos, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

417413,953/7756859,469/0. Possui acesso fácil e encontra-se em ruim estado de 

conservação. Cadastrada como ponto W228, possui entrada principal com 14m de altura 

em formato triangular, e está localizada no topo do maciço. O seu desenvolvimento linear 

foi estimado em 140m. Sua morfologia apresenta cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos finos inconsolidados. Os depósitos 

químicos são fartos e caracterizam-se por coralóides, cortinas, escorrimentos, 

estalactites, estalagmites, microtravertinos e pérolas.  De acordo com as características 
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descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto 

regional. 

 

X078 

A Gruta X078 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

410890/7755907/685. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto X078, possui entrada principal 

em formato elipsoidal, e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear 

foi estimado em 150m. Sua morfologia apresenta planta baixa meandrante, cortes 

transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. Possuí um abismo de 5m na 

entrada. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-

se sedimentos finos inconsolidados e blocos abatidos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por colunas, escorrimentos, estalactites, estalagmites e travertinos. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento perene. Foi observada a 

presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

X089 

A Gruta X089 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

414842/7755711/661. Possui acesso moderado, através de pastagem, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto X089, possui entrada principal com 

1m de altura em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 170m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, colunas, 

coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites, estalagmites e travertinos. De acordo 
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com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

X094 

A Gruta X094 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412871/7756236/705. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto X094, 

possui entrada principal com 3m de altura em formato irregular, e está localizada no topo 

do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 200m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais retangulares verticais e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CLS. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos, serrapilheira e sedimentos finos inconsolidados. 

Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e escorrimentos.  De acordo com 

as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância 

em contexto regional. 

 

X098 

A Gruta X098 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412747/7756156/701. Possui acesso difícil, através de trilha aberta entre os pináculos e a 

mata, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto X098, 

possui entrada principal com 2m de altura em formato triangular, e está localizada no 

topo do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 100m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa rede, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CDH. Como depósitos clásticos 

observam-se sedimentos finos a médios e blocos abatidos métricos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por colunas, coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites, 

estalagmites, microtravertinos e travertinos.  Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros. Também neste ponto foi observado um espécime de tamanduá bandeira 
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(Fig. 8.71). De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

 
Figura 8. 71 - Gruta X098: espécime de tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla) observado próximo 
a cavidade. 

 

X141 

A Gruta X141 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

422463/7756455/814. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto X141, 

possui entrada principal com 1m de altura em formato elipsoidal horizontal, e está 

localizada em fundo de dolina. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 80m. Sua 

morfologia apresenta cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal inclinado. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimento fino, blocos abatidos e serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados 

por colunas, coralóides, cortinas serrilhadas, escorrimentos, estalactites, estalagmites e 

microtravertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui sumidouro perene. 

Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto 

regional. 
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Y207 

Figura 8. 72 - Gruta Y207: boca vista de dentro da cavidade. 

 

A Gruta Y207 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

424520/7756557/754. Possui acesso médio, na encosta do maciço, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto Y207, possui entrada principal 

com 5m de altura em formato triangular (Fig. 8.72) e está localizada à meia encosta. O 

seu desenvolvimento linear foi estimado em 60m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal edificado. Possuí três 

níveis diferentes e uma clarabóia. O contexto litológico é constituído por CCL. Como 

depósitos clásticos observam-se blocos abatidos métricos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, coralóides couve flor, cortinas, escorrimentos e 

estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. 

Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto 

regional. 

Y221 

A Gruta Y221 localiza-se no município de Iguatama, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

425295/7756210/767. Possui acesso moderado, por drenagem com mata densa, e 
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encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Y221, possui 

entrada principal com 10m de altura em formato irregular (Fig. 8.73) e está localizada na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 220m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa meandrante, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se sedimento argiloso inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados 

por blister, coralóides, escorrimentos, estalactites e estalagmites. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento, sumidouro e surgência efêmero. Foi 

observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características 

descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto 

regional. 

 
Figura 8. 73 - Gruta Y221: vista da boca da cavidade. 
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Subdomínio IIb 

 

O subdomínio IIb compõe-se da parte centro sul das quadrículas do PROAPE, ao todo 

compreende a totalidade das quadrículas P16, P20, P24, A13, A17 e A21; a parte leste das 

quadrículas P15, P19 e P23; a parte oeste das quadrículas A14, A18 e A22; a parte sul das 

quadrículas P12 e A09; a extremidade sudoeste (SW) da quadrícula A10; a parte central 

da quadrícula P11 e a junção das quadrículas P06, P07 e P10. 

 

Este subdomínio abrange a parte sul (S) do município de Pains, boa parte da porção 

nordeste (NE) do município de Pimenta, a extremidade nordeste (NE) do município de 

Piumhí e a extremidade sudeste (SE) do município de Doresópolis. 

 

No subdomínio IIb foram registradas e classificadas 24 cavidades com grau de relevância 

máximo, 27 com grau de relevância alto, 71 de média relevância e 47 de baixa relevância. 

Totalizando 169 cavidades classificadas (Fig. 8.74 e Tabela 8.7). 
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Figura 8. 74 - Subdomínio IIb com a distribuição das cavidades classificadas por grau de relevância: máximas – pontos vermelhos, alta – pontos laranjas, média – pontos verdes claro e baixa – pontos verdes.
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Tabela 8. 7 - Cavidades de grau de relevância máxima e alta do subdomínio IIb. 

Ponto UTM E UTM S Art Qualit Nome DL Calcár Relevanc 

A174 422942 7746157 A09 gruta A174 249,92 CCH máxima 

A180 422751 7746258 A09 gruta A180 51,85 CCL máxima 

A187 422808 7746118 A09 abrigo A187 21,1 CCH máxima 

A287 422861 7746143 A09 abrigo A287 31,25 CCL máxima 

A424 422672 7746138 A09 abrigo A424 40,8 CCH máxima 

A886 411520 7749913 P11 gruta A886 35 CCH máxima 

A902 412271 7748418 P11 gruta A902 200 CCH máxima 

A906 412242 7749117 P11 gruta A906 200 CCH máxima 

B075 422680 7746154 A09 gruta 

Caverna da 

Dolina na 

Frente 

50 CLS máxima 

N064 416445 7743045 P16 gruta Sumidouro 150 CCL máxima 

Q129 419284 7741841 P20 gruta 
Gruta 

Santuário 
400 CLS máxima 

Q137 430682 7744827 A14 gruta 
Gruta 

Coqueiro III 
180 

CCH/C

DE 
máxima 

Q138 430463 7745864 A14 gruta 
Gruta Jardins 

do Éden 
2600 

CCH/C

DE 
máxima 

R159 430173 7747985 A10 gruta Gruta Paranoá 350 CCH máxima 

S039 409831 7750233 P06 gruta 
Gruta dos 

Milagres 
100 CCH máxima 

S052 412112 7749052 P11 gruta Gruta do Pote 180 CCL máxima 

S054 412933 7748841 P11 gruta 

Gruta do 

Zezinho 

Beraldo 

180 CCL máxima 

S064 419474 7742130 P16 gruta Gruta Zé Brega 670 CCL máxima 

T255 408908 7750656 P06 gruta Loca Grande 210 CCH máxima 

U272 415178 7744007 P15 gruta 
Gruta do 

Marinheiro 
500 CCL máxima 

U274 415135 7744345 P15 gruta U274 450 CCL máxima 

X044 430182 7747517 A10 gruta 
Gruta Zé da 

Fazenda 
63 CCH máxima 

X045 431304 7747738 A10 gruta 
Gruta 

Sorvetão 
53 CCH máxima 

X240 427792 7747135 A09 gruta X240 120 
CCH/C

DE 
máxima 
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Ponto UTM E UTM S Art Qualit Nome DL Calcár Relevanc 

A182 422952 7746044 A09 gruta A182 95,51 CCL alta 

A293 423749 7746479 A09 gruta 
Gruta do 

Bacon 
25 CCL alta 

A482 423211 7746566 A09 gruta A482 81,75 CCL alta 

A878 412099 7749597 P11 gruta A878 45 CCL alta 

A899 411972 7749487 P11 gruta A899 100 CCH alta 

A907 412241 7749138 P11 gruta A907 200 CCH alta 

A911 411619 7749496 P11 gruta A911 300 CCH alta 

A912 411678 7749472 P11 gruta A912 200 CCH alta 

A913 411698 7749464 P11 gruta A913 100 CCH alta 

A920 411732 7749387 P11 gruta 
Gruta do 

Pescadores 
200 CCH alta 

A933 412348 7748943 P11 gruta 
Gruta da 

Lamparina 
300 CCH alta 

A937 412741 7748328 P11 gruta 
Caverna dos 

Bois 
50 CCH alta 

A938 412687 7748229 P11 gruta 

Gruta da 

Árvore 

Fundida 

150 CCH alta 

N043 415067 7744117 P11 toca N043 25 CCL alta 

Q023 430640 7748898 A10 gruta Q023 80 CCL alta 

R224 428260 7736419 A22 gruta R224 30 CCH alta 

R300 414606 7747115 P11 gruta R300 40 CCL alta 

R302 414539 7747168 P11 gruta R302 45 CCL alta 

T254 409389 7750394 P06 gruta T254 10 CCH alta 

U091 427810 7741439 A17 gruta U091 130 CCL alta 

U266 420520 7740978 P20 gruta U266 70 CDH alta 

U277 415492 7746295 P11 gruta U277 70 CCH alta 

W045 430590 7742726 A14 gruta Gruta do Roda 200 CDH alta 

W053 429800 7745698 A14 gruta W053 100 CCL alta 

X046 431293 7747745 A10 gruta Gruta Paraíso 40 CCL alta 

X132 431389 7747686 A10 gruta Gruta do Isaias 125 CDH alta 

X222 427756 7741487 A17 gruta 
Surgência da 

Loca D'agua 
135 CCL alta 
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A174 

Figura 8. 75 - Gruta do ponto A174: (a) boca vista de fora na direção NW; (b) Espeleotema tipo blister. 

 

A Gruta A174 (Fig. 8.75) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

422942/7746157/832. Possui acesso difícil, através de blocos abatidos, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A174, possui entrada principal 

com 5,68m de altura em formato lenticular horizontal, e está localizada no topo do maciço 

(Fig. 8.75a). O seu desenvolvimento linear foi medido em 249,92m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa em rede, cortes transversais elipsoidais horizontais e perfil 

longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se sedimentos inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides, cortinas, blister (Fig. 8.75b)  e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui gotejamento perene. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. 

Em relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material lítico. De acordo com 

as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

 

A180 

A Gruta A180 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

422751/7746258/834. Possui acesso difícil, através da mata fechada, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A180, possui entrada principal com 4m de 

altura em formato lenticular, e está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento linear 

foi medido em 51,85m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes 

  
(a) (b) 
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transversais retangulares e perfil longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído 

por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por coralóides, escorrimentos, estalactites e helictites. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui gotejamento perene. Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros. Em relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material lítico. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

máxima relevância em contexto regional. 

 

A187 

  
(a) (b) 

Figura 8. 76 - Abrigo do ponto A187: (a) vista geral do abrigo; (b) vista da entrada de dentro para fora. 

 

O Abrigo A187 (Fig. 8.76a) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 422808/7746118/833. Possui acesso fácil e encontra-se em bom estado de 

conservação. Cadastrado como ponto A187, possui entrada principal com 4m de altura em 

formato triangular, e está localizado no topo do maciço (Fig. 8.76b). O seu desenvolvimento 

linear foi medido em 21,1m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes 
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transversais triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído 

por CCH. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos inconsolidados. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos, estalactites e travertinos. Quanto 

aos aspectos hidrológicos a cavidade possui fluxo perene. Em relação a arqueologia foram 

constatados fragmentos de material cerâmico. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

A287 

  
(a) (b) 

Figura 8. 77 - Abrigo A 287: (a) vista geral do maciço com escorrimento métrico; (b) detalhe do escorrimento. 

 

O Abrigo A287 (Fig. 8.77a) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 422861/7746143/0. Possui acesso moderado, através de trilha na mata, e encontra-

se em bom estado de conservação. Cadastrado como ponto A287, possui entrada principal 

com 17m de altura em formato elipsoidal, e está localizado no topo do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 31,25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é 
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constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos 

argilosos. Os depósitos químicos são caracterizados por escorrimentos e anemolites (Fig. 

8.77b). Em relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material cerâmico. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

máxima relevância em contexto regional. 

 

A424 

Figura 8. 78 - Abrigo A242: (a) vista geral da do abrigo; (b) cacos de cerâmica. 

 

O Abrigo A424 (Fig. 8.78) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

422672/7746138/0. Encontra-se em bom estado de conservação. Foi cadastrado como 

ponto A424 e está localizado na base do maciço (Fig. 8.78a). O seu desenvolvimento linear é 

medido em 40,8m.. O contexto litológico é constituído por CCH. Em relação a arqueologia 

foram constatados fragmentos de material cerâmico (Fig. 8.78b). De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

 

A886 

A Gruta A886 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

411520/7749913/703. Possui acesso fácil, através de trilha aberta na mata, e encontra-se 

em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A886, possui entrada principal 

com 5m de altura em formato triangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 35m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

  
(a) (b) 
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ramificada. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-

se sedimentos finos e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

colunas, coralóides, escorrimentos, estalactites, estalagmites e microtravertinos. Em relação 

a arqueologia foram constatados fragmentos de material cerâmico. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

 

A902 

A Gruta A902 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412271/7748418/0. Possui acesso fácil, através do pasto, e encontra-se em excelente estado 

de conservação. Cadastrada como ponto A902, possui entrada principal com 20m de altura 

em formato triangular, e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear é 

estimado em 200m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada. O contexto litológico 

é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos centimétricos 

e matacões esparsos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. Em relação a 

arqueologia foram constatados fragmentos de material cerâmico. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

 

A906 

A Gruta A906 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412242/7749117/0. Possui acesso difícil, através de lapiás e vegetação densa, e encontra-se 

em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A906, possui entrada principal 

com 10m de altura, e está localizada no topo do maciço. O seu desenvolvimento linear é 

estimado em 200m. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se blocos centimétricos e matacões dispersos. Os depósitos químicos são 

caracterizados por ninhos de pérolas e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui fluxo perene. Foi observado a presença de colônia de quirópteros. Em 

relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material cerâmico. De acordo com 

as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 
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B075 Caverna da Dolina da Frente 

A Gruta Caverna da Dolina na Frente localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 422680/7746154/808. Encontra-se em excelente estado de conservação. 

Cadastrada como ponto B075, possui entrada principal com 6m de altura em formato 

lenticular inclinada, e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear é 

estimado em 50m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais 

lenticulares inclinados e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por 

CLS. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos finos a grossos inconsolidados e 

blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por anemolites, coralóides e 

estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. Em 

relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material cerâmico. De acordo com 

as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

 

N064 Sumidouro 

A Gruta Sumidouro (Fig. 8.79) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 416445/7743045/697. Possui acesso fácil e encontra-se em ruim estado de 

conservação. Cadastrada como ponto N064, possui entrada principal com 3m de altura em 

formato retangular, e está localizada na base do maciço (Figs. 8.79a e 8.79b). O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 150m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, 

cortes transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e argila. Os 

depósitos químicos são caracterizados por colunas, coralóides, cortinas, escorrimentos (Figs. 

8.79c e 8.79d), escorrimentos em cascata, estalactites, estalagmites, lustres, 

microtravertinos e ninho de pérolas. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento perene. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se 

na classificação de máxima relevância em contexto regional. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 8. 79 - Gruta Sumidouro: (a) vista geral da entrada; (b) entrada vista de dentro para fora; (c) conduto 
com escorrimentos e estalactites; (d) espeleotema tipo coluna e cortinas. 

 

Q129 Gruta Santuário 

A Gruta Santuário localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

419284/7741841/701. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto Q129, possui entrada principal com 2,5m de 

altura em formato triangular horizontal, e está localizada em fundo de dolina. O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 400m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, 

cortes transversais elipsoidais horizontais e ogivais e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CLS. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimentos finos consolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por 

anemolites, bolos, calcitas cintilantes, chapéus, colunas, cortinas, escorrimentos, 

escorrimentos em cascata, estalactites, estalagmites, excêntricos, flores de calcita, lustres, 
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microtravertinos e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento, lago e surgência perene. Foi observado a presença de colônia de quirópteros. 

De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

máxima relevância em contexto regional. 

 

Q137 Gruta Coqueiro III 

A Gruta Coqueiro III (Fig. 8.80) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 430682/7744827/696. Possui acesso fácil, através da cava da mineração, e encontra-

se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Q137, possui entrada principal 

com 2,5m de altura em formato irregular, e está localizada na base do maciço (Figs. 8.80a e 

8.80b). O seu desenvolvimento linear é estimado em 180m. Sua morfologia apresenta planta 

baixa meandrante, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal edificado (Figs. 8.80c 

e 8.80d). O contexto litológico é constituído por CCH/CDE. Como depósitos clásticos 

observam-se sedimentos argilosos consolidados. Os depósitos químicos são caracterizados 

por agulhas de gipsita (Fig. 8.80e), anemolites, calcitas cintilantes, estalactites, excêntricos, 

flores de aragonita (Fig. 8.80f), helictites e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

  
(a) (b) 
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(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 8. 80 - Gruta Coqueiro III: (a) vista de fora na direção SE; (b) entrada em piso superior feita com auxilio 
de escada; (c) e (d) aspectos do conduto; (e) agulha de gipsita; (f) espeleotema tipo flor de aragonita. 

 

Q138 Gruta do Éden 

A Gruta do Éden (Fig. 8.81) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 430463/7745864/718. Possui acesso fácil, através da cava da mineração e encontra-

se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto Q138, possui entrada principal 

com 1m de altura em formato retangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 2600m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear 

bifurcada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico 

é constituído por CCH/CDE. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos consolidados e inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados 

por helictites (Figs. 8.81a e 8.81b), colunas (Figs. 8.81c e 8.81d), cortinas, estalactites, 

estalagmites, flores de aragonita (Fig. 8.81e), flores de gipsita (Fig. 8.81f), e travertinos. 
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Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui fluxo perene. Foi observado a presença 

de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 8. 81 - Gruta Éden: (a) e (b) helictites; (c) e (d) coluna; (e) flor de aragonita; (f) flor de gipsita. 
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R159 Gruta Paranoá  

  
(a) (b) 

Figura 8. 82 - Gruta Paranoá - R159: (a) entrada e (b) salão principal. 

A Gruta Paranoá (Fig. 8.82) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 430173/7747985/685. Possui acesso fácil, através de estrada da mineração, e 

encontra-se em péssimo estado de conservação. Cadastrada como ponto R159, possui 

entrada principal com 5m de altura em formato irregular, e está localizada na base do 

maciço (Fig. 8.82a). O seu desenvolvimento linear é estimado em 350m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa meandrante, cortes transversais circulares e perfil longitudinal 

horizontal, com amplo salão principal (Fig. 8.82b). O contexto litológico é constituído por 

CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos inconsolidados. 

Os depósitos químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, colunas, coralóides, 

escorrimentos em cascata, estalactites, estalagmites, pérolas e travertinos. Quanto aos 

aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

 

S039 Gruta dos Milagres 

A Gruta dos Milagres (Fig. 8.83) localiza-se no município de Formiga, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 409831/7750233/0. Possui acesso fácil, através de trilha na vegetação arbórea 

e arbustiva nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

S039, possui entrada principal com 4m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na 

base do maciço (Fig. 8.83a e 8.83b). O seu desenvolvimento linear foi estimado em 100m. 
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Sua morfologia apresenta planta baixa rede, cortes transversais irregulares e perfil 

longitudinal edificado. O contexto litológico é constituído por CCH. Os depósitos químicos 

são caracterizados por colunas (Fig. 8.83c), coralóides em cascata, cortinas, estalactites, 

estalagmites, lustres e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

sumidouro (Fig. 8.83d) e surgência perene. Foi observado a presença de colônia de 

quirópteros. Em relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material cerâmico. 

De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de 

máxima relevância em contexto regional. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 8. 83 - Gruta dos Milagres: (a) boca vista de fora na direção WNW; (b) vista da boca de dentro para fora; 
(c) vista de sumidouro na direção leste; (d) colunas. 

 

S052 Gruta do Pote 

A Gruta do Pote (Fig. 8.84) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 412112/7749052/0. Possui acesso difícil, através de vegetação arbórea e arbustiva 
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nativa e blocos abatidos, e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada 

como ponto S052, possui entrada principal com 10m de altura em formato irregular, e está 

localizada em fundo de dolina (Fig. 8.84a). O seu desenvolvimento linear é estimado em 

180m. Sua morfologia apresenta planta baixa meandrante, cortes transversais irregulares e 

perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos 

clásticos observam-se sedimentos arenosos e argilosos inconsolidados e blocos abatidos. Os 

depósitos químicos são caracterizados por colunas, coralóides, escorrimentos, estalactites, 

estalagmites e pérolas. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento, 

sumidouro e surgência perene. Foi observado a presença de colônia de quirópteros. Em 

relação a arqueologia foram constatados fragmentos de material cerâmico e um pote grande 

em bom estado de conservação (Fig. 8.84b). De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 84 - Gruta do Pote: (a) boca vista para fora na direção NW; (b) pote em bom estado de preservação. 

 

S054 Gruta do Zezinho Beraldo 

A Gruta do Zezinho Beraldo (Fig. 8.85) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 412933/7748841/0. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se 

em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto S054, possui entrada principal com 

1,8m de altura em formato irregular, e está localizada no topo do maciço. O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 180m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, 

cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal (Fig. 8.85a). O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos arenosos 
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e argilosos inconsolidados, blocos abatidos e espeleotemas quebrados. Os depósitos 

químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, cascas finas, colunas, coralóides, 

cortinas tranlúcidas (Fig. 8.85b), escorrimentos, estalactites, estalagmites, helictites, 

microtravertinos e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

gotejamento efêmero. Foi observado a presença de colônia de quirópteros. De acordo com 

as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

  
(a) (b) 

Figura 8. 85 - Gruta Zezinho Beraldo: (a) conduto com direção SE-NW; (b) cortinas com calcitas cintilantes e 
translúcidas. 

 

S064 Gruta Brega 

A Gruta Brega (Fig. 8.86) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

419474/7742130/0. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto S064, possui 

entrada em formato retangular, e está localizada à meia encosta (Fig. 8.86a e 8.86b). O seu 

desenvolvimento linear é medido em 670m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear 

bifurcada, cortes transversais retangulares irregulares e perfil longitudinal horizontal. O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos 

finos  inconsolidados e blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides, cortinas, escorrimentos, estalactites, estalagmites, microtravertinos e 

travertinos. Cavidade constituída por amplos salões e condutos com potencial para 

exploração turística (Fig. 8.86c, 8.86d, 8.86e e 8.86f). Quanto aos aspectos hidrológicos a 
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cavidade possui fluxo efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 8. 86 - Gruta Brega: (a) boca vista de fora; (b) boca vista de dentro; (c) salão final do conduto principal; 
(d) salão com travertinos; (e) conduto com espeleotemas e (f) salão do fim da gruta. 

 

T255 Loca Grande 
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A Gruta Loca Grande (Fig. 8.87) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 408908/7750656/678. Possui acesso moderado, através de pastagem, e encontra-se 

em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto T255, possui entrada principal 

com 4m de altura em formato circular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 210m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, 

cortes transversais circulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimento 

inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, coralóides, 

escorrimentos, estalactites, estalagmites e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui sumidouro perene (Fig. 8.87a e 8.87b). Foi observado a presença de colônia 

de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de máxima relevância em contexto regional. 

  
(a) (b) 

Figura 8. 87 - Gruta Loca Grande: (a) e (b) boca alagada vista de fora. 

 

U272 Gruta do Marinheiro 

A Gruta do Marinheiro (Fig. 8.88) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 415178/7744007/709. Possui acesso moderado, através de eucaliptos, e encontra-

se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto U272, possui entrada principal 

com 8m de altura em formato retangular, e está localizada na base do maciço (Fig. 8.88a). O 

seu desenvolvimento linear é estimado em 500m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

rede, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimento 
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inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por anemolites, coralóides, 

estalactites, estalagmites e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

sumidouro efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. Em relação a 

arqueologia foram constatados fragmentos de material cerâmico e material lítico por koole 

(2007). Apresenta, ainda, picoteamento em bloco abatido na entrada da cavidade (Fig. 

8.88b). De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

  
(a) (b) 

Figura 8. 88 - Gruta do Marinheiro: (a) boca vista de fora para dentro; (b) picoteamento em bloco abatido. 

 

U274 

A Gruta U274 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

415135/7744345/714. Encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como 

ponto U274, possui entrada principal em formato triangular, e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear é estimado em 450m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa rede, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal edificado. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimento inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, 

coralóides, estalactites e estalagmites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

lago e sumidouro. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

X044 Gruta Zé da Fazenda 
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A Gruta Zé da Fazenda localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430182/7747517/0. Possui acesso fácil, em meio a bambuzal, e encontra-se em bom estado 

de conservação. Cadastrada como ponto X044, possui entrada principal com 3m de altura 

em formato retangular, e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear é 

estimado em 63m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais 

elipsoidais horizontais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por 

CCH. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos argilosos inconsolidados e blocos 

abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, coralóides, cortinas, 

escorrimentos, estalactites, estalagmites, flores de calcita, helictites, microtravertinos, 

pérolas e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui lago e sumidouro 

perene. Foi observado a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

 

X045 Gruta Sorvetão 

A Gruta Sorvetão localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431304/7747738/0. Encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como 

ponto X045, possui entrada principal com 3m de altura em formato triangular, e está 

localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento linear é estimado em 53m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais elipsoidais horizontais e 

perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos abatidos e argila inconsolidada. Os depósitos químicos são 

caracterizados por cascas finas, coralóides, dentes de cão, escorrimentos, estalactites, 

helictites e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento e 

sumidouro efêmero. Foi observado a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

 

X240 

A Gruta X240 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

427792/7747135/804. Possui acesso fácil, através de trilha, e encontra-se em ruim estado de 
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conservação. Cadastrada como ponto X240, possui entrada principal com 1m de altura em 

formato circular, e está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento linear é estimado 

em 120m. Sua morfologia apresenta planta baixa anastomosada, cortes transversais 

retangulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por CCH/CDE. 

Como depósitos clásticos observam-se blocos e espeleotemas abatidos e sedimento fino 

inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, cortinas serrilhadas, 

cortinas tipo bacon, escorrimentos, estalactites, estalagmites, excêntricos e flores de calcita. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. Foi observado a 

presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

A182 

  
(a) (b) 

Figura 8. 89 - Gruta A182: (a) coluna; (b) escorrimento. 

 

A Gruta A182 (Fig. 8.89) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

422952/7746044/838. Possui acesso fácil, através de trilha na mata, e encontra-se em bom 
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estado de conservação. Cadastrada como ponto A182, possui entrada principal com 2m de 

altura em formato circular, e está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento linear 

foi medido em 95,51m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes 

transversais irregulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por 

CCL. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos e blocos abatidos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides, colunas(Fig. 8.89a), escorrimentos (Fig. 8.89b) e 

estalactites. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

A293 Gruta do Bacon 

A Gruta do Bacon localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

423749/7746479/781. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em excelente 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A293, possui entrada principal com 0,7m de 

altura em formato elipsoidal horizontal, e está localizada à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi medido em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, 

cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimentos 

finos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, cortinas, cortinas tipo bacon, 

cortinas serrilhadas, escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui gotejamento efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. 

De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional 

 

A482 

A Gruta A482 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

423211/7746566/784. Possui acesso fácil, após sítio Engenho Novo através de estrada em 

desuso e mata, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

A482, possui entrada principal com 2m de altura em formato triangular, e está localizada na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi medido em 81,75m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa ramificada, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal 
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horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-

se blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides. Quanto aos 

aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. Foi observada a presença de 

colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-

se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

A878 

A Gruta A878 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412099/7749597/688. Possui acesso fácil, através de estrada secundária e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A878, possui entrada principal 

com 1m de altura em formato quadrada, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 45m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por CCL. Como 

depósitos clásticos observam-se blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados 

por colunas, coralóides, cortinas, cristais de calcita, escorrimentos, estalactites, estalagmites, 

microtravertinos e travertinos. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

A899 

A Gruta A899 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

411972/7749487/677. Possui acesso fácil, através de estrada secundária e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto A899, possui entrada principal com 6m 

de altura em formato elipsoidal, e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 100m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos, 

sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, estalactites e 

estalagmites.  Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

A907 
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A Gruta A907 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412241/7749138/0. Possui acesso difícil, através de mata densa em declividade e encontra-

se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A907, possui entrada 

principal com 20m de altura e está localizada no topo do maciço. O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 200m. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se blocos métricos e banco de sedimentos finos. Os depósitos químicos 

são caracterizados por colunas. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui fluxo 

perene. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

A911 

A Gruta A911 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

411619/7749496/0. Possui acesso moderado, através de vegetação arbustiva e arbórea 

densa e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A911, 

possui entrada principal com 1m de altura e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 300m. O contexto litológico é constituído por CCH. 

Como depósitos clásticos observam-se blocos centimétricos, serrapilheira e sedimentos 

finos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos, estalactites e 

estalagmites. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

A912 

A Gruta A912 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

411678/7749472/699. Possui acesso moderado, através de vegetação densa e encontra-se 

em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A912, possui entrada principal 

com 1m de altura em formato lenticular, e está localizada à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 200m. O contexto litológico é constituído por CCH. 

Como depósitos clásticos observam-se blocos métricos na entrada e sedimentos finos. Os 

depósitos químicos são caracterizados por estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui gotejamento efêmero. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 
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A913 

A Gruta A913 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

411698/7749464/695. Possui acesso moderado, através de vegetação arbustiva e arbórea 

densa e encontra-se em excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto A913, 

possui entrada principal com 15m de altura e está localizada à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 100m. O contexto litológico é constituído por CCH. 

Como depósitos clásticos observam-se blocos centimétricos na entrada e serrapilheira. Os 

depósitos químicos são caracterizados por coralóides e escorrimentos. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui fluxo perene. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

A920 

A Gruta do Pescadores localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

411732/7749387/685. Encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto 

A920, possui entrada principal com 2,5m de altura em formato triangular, e está localizada 

na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 200m. O contexto 

litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se banco de 

sedimentos e serrapilheira. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides e 

escorrimentos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui fluxo perene. De acordo 

com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância 

em contexto regional. 

 

A933 Gruta da Lamparina 

A Gruta da Lamparina localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

412348/7748943/685. Possui acesso fácil, através de trilha, e encontra-se em excelente 

estado de conservação. Cadastrada como ponto A933, possui entrada principal em formato 

irregular, e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 

300m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada. O contexto litológico é constituído 

por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos e matacões abatidos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos e estalactites.  De acordo com as 
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características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

A937 Caverna dos Bois 

A Gruta Caverna dos Bois localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 412741/7748328/679. Possui acesso fácil, através de pastagem e planície de 

inundação do Ribeirão dos Patos, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada 

como ponto A937, possui entrada principal com 4m de altura em formato triangular, e está 

localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 50m. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se sedimentos 

inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, coralóides, 

estalactites, estalagmites e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui 

lago efêmero. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

A938 Gruta da Árvore Fundida 

A Gruta da Árvore Fundida localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 412687/7748229/667. Possui acesso moderado e encontra-se em bom estado de 

conservação. Cadastrada como ponto A938, possui entrada principal com 1,9m de altura em 

formato irregular, e está localizada no topo do maciço. O seu desenvolvimento linear foi 

estimado em 150m. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos 

observam-se sedimentos argilosos e arenosos e blocos e matacões abatidos. Os depósitos 

químicos são caracterizados por cascas finas.  Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

N043 

A toca N043 (Fig. 8.90) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

415067/7744117/679. Possui acesso fácil, através de pastagem, e encontra-se em bom 

estado de conservação. Cadastrada como ponto N043, possui entrada principal com 2m de 

altura em formato elipsoidal horizontal, e está localizada na base do maciço(Fig. 8.90a). O 

seu desenvolvimento linear foi estimado em 25m. Sua morfologia apresenta planta baixa 
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linear, cortes transversais triangulares e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é 

constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se lama e blocos abatidos. Os 

depósitos químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, colunas, cortinas, 

escorrimentos, estalactites (Fig. 8.90b), estalagmites e microtravertinos. Quanto aos 

aspectos hidrológicos a cavidade possui lago efêmero. Foi observada a presença de colônia 

de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

  
(a) (b) 

Figura 8. 90 - Gruta N043: (a) boca vista de fora na direção SE; (b) conduto com direção SW- NE e 
espeleotemas. 

 

Q023 

A Gruta Q023 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430640/7748898/0. Possui acesso moderado, através de vegetação arbórea e arbustiva 

nativa rala e blocos abatidos, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada 

como ponto Q023, possui entrada principal com 6,5m de altura e está localizada na base do 

maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 80m. Sua morfologia apresenta 

planta baixa rede, cortes transversais circulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos argilosos inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas 

finas, coralóides, cortinas, escorrimentos e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui lago efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 
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R224 

A Gruta R224 localiza-se no município de Formiga, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

428260/7736419/779. Possui acesso fácil, através de vegetação arbórea e arbustiva nativa 

na encosta do maciço, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como 

ponto R224, possui entrada principal com 2,2m de altura em formato triangular, e está 

localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 30m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais elipsoidais verticais e perfil 

longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos 

clásticos observam-se lama. Os depósitos químicos são caracterizados por colunas, 

coralóides e estalactites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui um lago. Foi 

observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

R302 

A Gruta R302 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

414539/7747168/682. Possui acesso fácil, próximo a ribeirão por pastagem, e encontra-se 

em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto R302, possui entrada principal com 

1m de altura em formato triangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 45m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, 

cortes transversais elipsoidais verticais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico 

é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimento 

inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por colunas, coralóides, 

escorrimentos, estalactites, estalagmites e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui sumidouro perene. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

T254 

A Gruta T254 (Fig. 8.91) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

409389/7750394/664. Possui acesso fácil, ao lado de estrada secundária, e encontra-se em 
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excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto T254, possui entrada principal 

com 3,5m de altura em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 10m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, 

cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é 

constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se sedimento fino inconsolidado. 

Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos e estalactites. 

Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui surgência  perene (Fig. 8.91a e 8.91b). 

De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

  
(a) (b) 

Figura 8. 91 - Gruta T254: (a) e (b) surgência. 

 

U091 

A Gruta U091 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

427810/7741439/828. Possui acesso fácil, através de trilha até a boca, e encontra-se em 

bom estado de conservação. Cadastrada como ponto U091, possui entrada principal com 

1,5m de altura em formato retangular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 130m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal edificado. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se lama e blocos 

abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, cortinas serrilhadas, 

escorrimentos, estalactites e estalagmites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade 

possui sumidouro e surgência efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. 
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De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

U266 

A Gruta U266 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

420520/7740978/712. Possui acesso fácil, através de pastagem e vegetação arbórea e 

arbustiva nativa, e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

U266, possui entrada principal com 2m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 70m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. 

O contexto litológico é constituído por CDH. Como depósitos clásticos observam-se 

sedimento fino inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, 

colunas, cortinas, cortinas serrilhadas, estalactites, estalagmites e microtravertinos. Quanto 

aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento e sumidouro efêmero. Foi 

observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas 

essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

U277 

  
(a) (b) 

Figura 8. 92 - Gruta U277: (a) e (b) boca vista de fora. 

 

A Gruta U277 (Fig. 8.92) localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

415492/7746295/709. Encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto 

U277, possui entrada principal com 5m de altura em formato elipsoidal, e está localizada na 
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base do maciço (Fig. 8.92a e 8.92b). O seu desenvolvimento linear foi estimado em 70m. Sua 

morfologia apresenta planta baixa rede, cortes transversais elipsoidais e perfil longitudinal 

edificado. O contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-

se blocos abatidos e sedimento inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por 

cascas finas, coralóides, escorrimentos, estalactites, estalagmites e microtravertinos. Quanto 

aos aspectos hidrológicos a cavidade possui sumidouro efêmero. Foi observada a presença 

de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade 

enquadra-se na classificação de alta relevância em contexto regional. 

 

W045 Gruta da Roda 

A Gruta do Roda localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

430590/7742726/0. Possui acesso fácil, através de trilha em maciço e pasto em drenagem, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto W045, possui entrada 

principal com 4m de altura em formato ogival, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 200m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais elipsoidais verticais e perfil longitudinal edificado. O contexto 

litológico é constituído por CDH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos argilosos inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides, cortinas tipo bacon, escorrimentos, estalactites, microtravertinos, pérolas e 

travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento efêmero. De 

acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta 

relevância em contexto regional. 

 

W053 

A Gruta W053 localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

429800/7745698/0. Possui acesso fácil, através de pasto e atrás de um arco de pedra, e 

encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto W053, possui entrada 

principal com 1,5m de altura em formato irregular, e está localizada à meia encosta. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 100m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 
 

449 

sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, escorrimentos, 

estalactites e estalagmites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento 

efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

X046 Gruta Paraíso 

A Gruta Paraíso localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

431293/7747745/0. Possui acesso fácil, através de trilha na mata, e encontra-se em 

excelente estado de conservação. Cadastrada como ponto X046, possui entrada principal 

com 3m de altura em formato irregular, e está localizada na base do maciço. O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 40m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais irregulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto 

litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e 

sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por colunas, coralóides, cortinas 

serrilhadas, cortinas tipo bacon, escorrimentos, estalactites, estalagmites, microtravertinos, 

pérolas e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui gotejamento 

efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

X132 Gruta do Isaias 

A Gruta do Isaias localiza-se no município de Córrego Fundo, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 431389/7747686/0. Possui acesso fácil, através de trilha, e encontra-se em ruim 

estado de conservação. Cadastrada como ponto X132, possui entrada principal com 3m de 

altura em formato triangular, e está localizada à meia encosta. O seu desenvolvimento linear 

foi estimado em 125m. Sua morfologia apresenta planta baixa ramificada, cortes 

transversais elipsoidais e perfil longitudinal inclinado. O contexto litológico é constituído por 

CDH. Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos métricos e sedimentos finos 

inconsolidados. Os depósitos químicos são caracterizados por cascas finas, coralóides, 

cortinas, escorrimentos, estalactites e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a 
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cavidade possui gotejamento e sumidouro efêmero. Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 

X222 Surgência da Loca D'água 

A Gruta Surgência da Loca D'água localiza-se no município de Pains, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 427756/7741487/800. Possui acesso fácil, através trilha em vegetação arbórea 

e arbustiva nativa, e encontra-se em ruim estado de conservação. Cadastrada como ponto 

X222, possui entrada principal com 5m de altura em formato retangular, e está localizada na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 135m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa meandrante, cortes transversais retangulares e perfil longitudinal 

horizontal. O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-

se blocos abatidos e sedimento fino. Os depósitos químicos são caracterizados por 

coralóides, escorrimentos, estalactites, estalagmites e travertinos. Quanto aos aspectos 

hidrológicos a cavidade possui surgência perene. Foi observada a presença de colônia de 

quirópteros. De acordo com as características descritas essa cavidade enquadra-se na 

classificação de alta relevância em contexto regional. 
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Subdomínio IIIa 

 

O subdomínio IIIa, situado na extremidade noroeste (NW) da área do Projeto, compõe-se da 

parte total das quadrículas P01, P05, P09, R01 e R02; e da maior parte das quadrículas P02, 

P06 e P10. 

 

Este subdomínio abrange a parte centroeste (CO) do município de Doresópolis, a 

extremidade sudeste (SE) do município de Bambuí e a porção norte (N) do município de 

Piumhí. 

 

No subdomínio IIIa foram registradas e classificadas uma cavidades com grau de relevância 

máximo, quatro com grau de relevância alto, cinco de média relevância e uma de baixa 

relevância. Totalizando 11 cavidades classificadas (Fig. 8.93 e tabela 8.8). 
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Figura 8. 93 - Subdomínio IIIa com a distribuição das cavidades classificadas por grau de relevância: máximas – pontos vermelhos, alta – pontos laranjas, média – pontos verdes claro e baixa – pontos verdes
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Tabela 8. 8 - Cavidades de grau de relevância máxima e alta do subdomínio IIIa. 

Ponto UTM E UTM S Art Qualit Nome DL Calcár. Relevanc 

S250 404592 7753946 P06 toca Toca do Índio II 15 CCH máxima 

B082 404758 7754586 P02 gruta B082 75 CCH alta 

V010 398558 7747799 P09 gruta Ponte do Sumidouro I  260 CCL alta 

V016 398156 7748981 P09 gruta Gruta da Boca Escorrida 30 CCL alta 

V023 396149 7750030 R01 gruta Gruta do Jequitibá 160 CCL alta 

 

S250 Toca do Índio II 

A Toca do Índio II localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

404592/7753946/736. Possui acesso fácil, por estrada secundária, e encontra-se em ruim 

estado de conservação. Cadastrada como ponto S250, possui entrada principal com 8m de 

altura em formato retangular, e está localizada na base do maciço. O seu desenvolvimento 

linear é estimado em 15m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, cortes transversais 

triangulares e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído por CCH. 

Como depósitos clásticos observam-se blocos abatidos e sedimento consolidado com clastos 

angulosos. Os depósitos químicos são caracterizados por coralóides, cortinas e 

escorrimentos. Foi observado a presença de colônia de quirópteros. Em relação a 

arqueologia foram constatados fragmentos de material cerâmico. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância 

em contexto regional. 

 

B082 

A Gruta B082 localiza-se no município de Doresópolis, sob as coordenadas UTM (X/Y/Z): 

404758/7754586/707. Encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como ponto 

B082, possui entrada principal com 2,5m de altura em formato irregular, e está localizada na 

base do maciço. O seu desenvolvimento linear foi estimado em 75m. Sua morfologia 

apresenta planta baixa linear, cortes transversais circulares e perfil longitudinal inclinado. O 

contexto litológico é constituído por CCH. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos métricos e sedimentos finos. Os depósitos químicos são caracterizados por colunas, 



SEE/DEGEO/EM/UFOP, 2012, Projeto Arcos Pains Espeleologia – PROAPE 
 
 

 
 

454 

coralóides, cortinas, estalagmites, e helictites. Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade 

possui lago efêmero. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

V010 Ponte do Sumidouro I 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 8. 94 - Gruta U277: (a) boca vista de fora, no outro lado do ribeirão; (b) morfologia do conduto; (c) 
espeleotemas tipo vela e colunas; (d) cachoeira no interior da cavidade. 
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A Gruta Ponte do Sumidouro I (Fig. 8.94) localiza-se no município de Piumhi, sob as 

coordenadas UTM (X/Y/Z): 398558/7747799/704. Possui acesso fácil, através de pastagem 

até a margem do ribeirão e encontra-se em bom estado de conservação. Cadastrada como 

ponto V010, possui entrada principal com 10m de altura em formato semi-elipsoidal, e está 

localizada na base do maciço e no leito do ribeirão das Araras (Fig. 8.94a). O seu 

desenvolvimento linear é estimado em 260m. Sua morfologia apresenta planta baixa 

ramificada, cortes transversais elipsoidais verticais (Fig. 8.94b) e perfil longitudinal edificado. 

O contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se lama e 

blocos abatidos. Os depósitos químicos são caracterizados por calcitas cintilantes, cascas 

finas, colunas, coralóides, cortinas, escorrimentos, escorrimentos em cascata, estalactites, 

estalagmites (Fig. 8.94c), microtravertinos e travertinos. Quanto aos aspectos hidrológicos a 

cavidade possui surgência  perene, onde foi observada, em seu interior, uma cachoeira em 

abrupto impedindo a continuação do deslocamento, a montante (Fig. 8.94d). Foi observado 

a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as características descritas essa 

cavidade enquadra-se na classificação de máxima relevância em contexto regional. 

 

V016 Gruta da Boca Escorrida 

A Gruta da Boca Escorrida (Fig. 8.95) localiza-se no município de Piumhi, sob as coordenadas 

UTM (X/Y/Z): 398156/7748981/700. Possui acesso difícil, por meio de encostas com 

vegetação arbórea e arbustiva nativa, e encontra-se em excelente estado de conservação. 

Cadastrada como ponto V016, possui entrada principal com 2,5m de altura em formato 

retangular vertical, e está localizada à meia encosta (Fig. 8.95a). O seu desenvolvimento 

linear foi estimado em 30m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear bifurcada, cortes 

transversais elipsoidais e perfil longitudinal horizontal. O contexto litológico é constituído 

por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos e espeleotemas abatidos e sedimento 

argiloso inconsolidado. Os depósitos químicos são caracterizados por anemolites (Fig. 8.95b), 

colunas, coralóides, escorrimentos, escorrimentos e cascata, estalactites, estalagmites e 

travertinos.  Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 
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(a) (b) 

Figura 8. 95 - Gruta da Boca Escorrida V016: (a) boca vista de fora, para SE; (b) outra boca, em abrupto com 
espeleotemas tipo anemolites, vista para NW. 

 

V023 Gruta do Jequitibá 

A Gruta do Jequitibá (Fig. 8.96) localiza-se no município de Piumhi, sob as coordenadas UTM 

(X/Y/Z): 396149/7750030/703. Possui acesso moderado, através de trilha no pasto e 

vegetação arbórea e arbustiva nativa até o fundo do vale, e encontra-se em excelente 

estado de conservação. Cadastrada como ponto V023, possui entrada principal com 5m de 

altura em formato irregular, e está localizada em fundo de vale (Fig. 8.96a). O seu 

desenvolvimento linear foi estimado em 160m. Sua morfologia apresenta planta baixa linear, 

cortes transversais irregulares e perfil longitudinal edificado. Consite de um conduto amplo 

de entrada que se afunila em um conduto estreito onde a água desaparece (Fig. 8.96b). O 

contexto litológico é constituído por CCL. Como depósitos clásticos observam-se blocos 

abatidos e sedimento areno-argiloso. Os depósitos químicos são caracterizados por 

anemolites, calcitas cintilantes, colunas, confeitos de tívole, coralóides, escorrimentos, 

escorrimentos em cascata (Fig. 8.96c), estalactites, estalagmites, microtravertinos, pérolas e 

travertinos (Fig. 8.96d). Quanto aos aspectos hidrológicos a cavidade possui sumidouro 
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perene. Foi observada a presença de colônia de quirópteros. De acordo com as 

características descritas essa cavidade enquadra-se na classificação de alta relevância em 

contexto regional. 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 8. 96 - Gruta do Jequitibá - V023: (a) boca vista de dentro para fora, para ESE; (b) conduto estreito em 
sumidouro; (c) espeleotemas tipo estalactites e estalagmites; (d) travertinos com pérolas. 



CAPÍTULO 09
CONSIDERAÇÕES GERAIS
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O objetivo principal do Projeto Arcos Pains Espeleologia consistiu na elaboração deste 

diagnóstico geoambiental da região, destacando os seguintes aspectos: 1- Estudo do 

relevo cárstico das suas feições internas (endocarste) e externas (exocarste) e 

mapeamento espeleológico (mapa de ocorrência de grutas, abismos, abrigos, áreas de 

recarga, sumidouros e ressurgências); 2- Caracterização geoambiental da Área Cárstica de 

Pains, com definição de áreas sensíveis, numa área total de 130.000 ha. 

 

As localidades de Pains, Arcos, Córrego Fundo e Formiga formam hoje um grande polo 

mínero-industrial, que produz diversos tipos de produtos do calcário. Alguns destes 

produtos são a cal dolomítica e calcítica, cimento, corretivo de solo, ração animal e 

precipitado de carbonato de cálcio. Existem aproximadamente 40 minas de calcário em 

atividade na região, incluindo importantes indústrias como a CSN, Lafarge, Belocal, ICAL e 

Solofértil, além de diversas outras pequenas e médias empresas da região (Ribeiro & 

Vilela 2009). 

 

A convenção espeleométrica para as cavidades subterrâneas, adotada no Projeto foi a  

seguinte: - Abrigo; qualquer cavidade com desenvolvimento linear menor que cinco 

metros; - Toca, qualquer cavidade com desenvolvimento linear maior que cinco e menor 

que 20 metros; - Gruta, qualquer cavidade com desenvolvimento linear maior que 20 

metros; - Abismo: qualquer cavidade com desenvolvimento linear vertical maior que 15 

metros; Caverna: qualquer cavidade subterrânea, seja ela uma gruta, toca ou abismo. 

 

As rochas carbonáticas que ocorrem na região estão associadas à sequencia estratigráfica 

do Grupo Bambuí, bem caracterizada, regionalmente, por Muzzi-Magalhães et al. (1989) 

que dividiram as rochas desta sequencia em quatro fácies que, da base ao topo, são: 

Conglomerática, Pelítica, Carbonática e Psamo-pelítica. A Fácies Conglomerática basal é 

composta principalmente por ortoconglomerados e paraconglomerados, sendo que, na 

parte superior, ocorrem intercalações de siltitos e argilitos. A Fácies Pelítica é formada 
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predominantemente por argilitos com laminação plano-paralelas, que apresentam 

localmente intercalações de siltito. A Fácies Carbonática é composta essencialmente por 

margas, calcilutitos, calcarenitos e dolarenitos. A Fácies Psamo-pelítica é formada por 

uma seqüência com argilitos na base, passando para argilitos com intercalações de siltito 

e, raramente, arenitos no topo. 

 

Uma análise estrutural foi executada por Muzzi-Magalhães (1989), nestas rochas, o que 

possibilitou a determinação de uma fase principal de deformação, que pode ser 

subdividida em duas etapas distintas. A primeira etapa originou falhas inversas de 

empurrão com planos de descolamentos e dobras flexurais, enquanto a segunda gerou 

zonas de falhas transcorrentes sinistrais, responsáveis pela rotação das estruturas 

preexistentes.  

 

As observações sobre a geologia local, realizadas durante os trabalhos do Proape, 

evidenciaram basicamente três contextos estruturais nas rochas carbonáticas e pelíticas 

do Grupo Bambuí. Um contexto em que as rochas tectonicamente estão praticamente 

indeformadas, um segundo contexto em que essas mesmas rochas estão medianamente 

deformadas e um terceiro onde as rochas estão mais deformadas. 

 

Estes contextos foram aqui denominados de domínios geológicos: Domínio I, Domínio II e 

Domínio III. O Domínio I, situado a leste do rio São Miguel, caracteriza-se pela ocorrência 

predominante de rochas indeformadas. O Domínio II, situado aproximadamente entre o 

rio São Miguel e o ribeirão dos Patos, caracteriza-se pela ocorrência predominante de 

rochas medianamente deformadas. O Domínio III, situado a oeste do ribeirão dos Patos e 

englobando o cânion do rio São Francisco, caracteriza-se pela ocorrência de rochas mais 

deformadas. 

 

As observações geológicas referem-se, principalmente, aos aspectos litoestratigráficos e 
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estruturais das rochas carbonáticas e pelíticas do Grupo Bambuí. Nessa caracterização 

adotamos uma codificação para as litofácies dessas rochas de ocorrência mais comuns. 

Assim definimos as seguintes litofácies na descrição de campo: CCL – calcário calcítico 

laminado; CDL – calcário dolomítico laminado; CDE – calcário dolomítico estromatolítico; 

CLS – calcário laminado silexítico; CCH – calcário cristalino homogêneo; MP – metapelito. 

 

A geomorfologia desta Área Cárstica é caracterizada pela constante presença de relevos 

acidentados associados aos calcários e formas suaves e onduladas oriundos dos argilitos. 

As feições cársticas topográficas são representadas por elevações escarpadas, de aspecto 

ruiniforme e presença de cavernas em sua base. São comuns os maciços calcários com 

escarpamentos verticais, paredões com diferentes tipos de lapiás, drenagem 

predominantemente subterrânea com feições tipo sumidouros, surgências, cânions, e 

dolinamentos secos e, eventualmente, ocupados por lagos. 

 

Devido à especificidade dos trabalhos de hidrologia e hidrogeologia, que fogem aos 

objetivos do Projeto, os trabalhos por ora realizados constaram, simplesmente, no 

cadastramento dos elementos cársticos afins, tais como: dolinas, sumidouros e 

surgências. Muitas dessas feições, principalmente as surgências e sumidouros, estão 

diretamente associadas às cavidades da região. Desta maneira, foram cadastradas 250 

dolinas, 293 cavidades com sumidouros e 52 cavidades com surgências. 

 

Com relação ao meio biótico, a articulação do Projeto Arcos Pains Espeleologia foi 

dividida em três grandes domínios biológicos: Domínio Biológico do São Francisco, 

Domínio Biológico Central e Domínio Biológico São Miguel. Esta divisão foi baseada no 

levantamento e cruzamento de informações sobre temas bióticos e abióticos.  

 

Para cada área foram analisados os estados de conservação, as lacunas de informação e o 

grau de conservação dos grupos biológicos considerados. Foram abordados os seguintes 
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elementos diagnósticos: áreas consideradas prioritárias para conservação em Minas 

Gerais; áreas com forte pressão antrópica, áreas com maior quantidade de vegetação 

nativa remanescente, áreas sensíveis á bioespeleologia de artrópodes tomado como 

referência Zampaulo (2010). Desta forma foram definidas regiões sensíveis e prioritárias a 

conservação. 

 

Para o grupo de fatores abióticos buscou-se identificar, em escala local, os ambientes 

espeleológicos raros, propícios a ocorrência de espécimes endêmicas e/ou troglóbias, 

ambientes geográficos relevantes para a conservação de ecossistemas aquáticos e 

terrestres bem como ambientes geográficos de elevada altitude. 

 

Para o levantamento de fatores bióticos foram abordados os seguintes aspectos: 

Mamíferos, Aves, Répteis, Anfíbios, Peixes, Invertebrados e Flora; através da compilação 

de dados de Estudos Ambientais tais como: EIA-RIMA, PCA, RCA, entre outros. Para cada 

grupo biológico foram elaboradas planilhas de identificação contendo dados sobre a 

fauna e flora e respectivos graus de ameaça de acordo com a literatura disponível. O 

levantamento contou com a compilação de 53 estudos ambientais realizados na área, 

entre os anos de 1946 a 2005, de diversas poligonais do Departamento Nacional de 

Pesquisa Mineral - DNPM.  

 

No total, foram catalogadas 690 espécies de plantas, pertencentes a 400 gêneros de 102 

famílias botânicas. Já para a fauna, observa-se que a área apresentou  2164 ocorrências 

de aves, 380 de mamíferos, 110  de répteis, 32 de anfíbios e 30 de peixes.  

 

A relação de espécies ocorrentes na área de abrangência do projeto foi confrontada com 

a Lista das Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora Brasileira, Lista das Espécies 

Ameaçadas de Extinção da Flora de Minas Gerais (Deliberação COPAM nº. 85, 30 de 

outubro de 1997), Lista Vermelha da flora e fauna ameaçadas de extinção de Minas 
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Gerais (Fundação Biodiversitas 2007) e por último com o Livro Vermelho da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção (Drummond et al. 2008). Na área do PROAPE, foram 

constatadas 16 espécies da flora, 10  espécies de aves e 12 espécies de mamíferos com 

algum grau de ameaça. 

 

O Domínio São Miguel, por apresentar maior interesse para a mineração de calcário é o 

onde está localizada a grande maioria dos estudos abordados. Isso tornou possível a 

criação de um banco de dados mais aprofundado apresentando um maior número de 

ocorrências e também a maior diversidade de espécies. 

 

Em outras regiões do projeto, são poucos os registros de estudos biológicos provenientes 

de Estudos de Impacto Ambiental. No entanto é possível constatar que estas áreas estão 

geograficamente interligadas, sendo assim, a diversidade de espécies da fauna e flora 

podem se assemelhar. É necessária uma investigação faunística e florísticas mais 

detalhada para a totalidade da área do projeto. 

 

Visto que a concentração de espécies se encontram enquadradas em alguma categoria 

ameaçada de extinção é preciso que se definam estratégias para a conservação das 

mesmas, a partir da realização de estudos sobre o status de suas populações, criação e 

manutenção adequada das unidades de conservação, a implantação de corredores 

ecológicos, a educação ambiental e a promoção de alternativas de desenvolvimento 

sustentável. A maioria absoluta das espécies está ameaçada pela destruição de hábitat e 

pelo desmatamento, fatores que são mais intensos no Cerrado, na Mata Atlântica e 

facilmente observados na articulação do PROAPE. Isso demonstra a importância de se 

efetivar, o controle e a vigilância contra esse tipo de crime.  

 

A área de estudo englobou um total de seis imagens RapidEye, as quais se encontram 

organizadas mediantes os seguintes códigos: 2329710 (13/07/2010); 2329711 
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(13/07/2010); 2329712 (06/05/2010); 2329610 (13/07/2010); 2329611 (13/07/2010) e 

2329612 (06/05/2010). As cenas são todas do mesmo ano, ou seja, do ano de 2010, mas 

foram adquiridas em dias/meses diferentes, daí que a tonalidade na composição 

(R4G5B3) seja ligeiramente diferente.  

 

O uso e ocupação do solo da área de estudo foi realizado usando as imagens RapidEye, 

através do algoritmo ISODATA. Este algoritmo é uma variação do método da mínima 

distância, mas com uma exatidão muito superior. Este método de classificação é visto 

como uma forma de classificação supervisionada, embora difira consideravelmente do 

método clássico, ou seja, é um método de classificação híbrido, entre a classificação 

supervisionada e não supervisionada. Foram definidas seis classes de uso e ocupação, são 

elas: 1- Água e/ou sombra; 2- Floresta Caducifólia (Vegetação das áreas cársticas); 3- 

Vegetação (mata ciliar e\ou plantações); 4- Pastagens; 5- Pastagens e/ou Solo exposto; 6- 

Plantações. De acordo com os princípios do sensoriamento remoto existem alvos das 

superfícies terrestres que irão apresentar o mesmo comportamento espectral, embora 

estes sejam diferentes. Na área imageada apresentam-se situações em que alvos distintos 

apresentam o mesmo comportamento espectral, são eles: 1- a vegetação da mata ciliar e 

a vegetação de uma plantação bem irrigada; 2- água e a sombras das encostas das 

montanhas. No entanto podemos distingui-los extremamente bem, pelo seu padrão na 

imagem e pela sua contextualização na cena. 

 

Diante dos trabalhos de gabinete, com levantamentos bibliográficos, e os trabalhos de 

campo com as prospecções espeleológicas, a equipe do PROAPE conclui que os 

segmentos do carste que mais possuem relevância para o patrimônio arqueológico são a 

região do Quenta-Sol (Domínio Ia), a região leste de Pains (Domínio Ib), a cabeceira do rio 

São Miguel (domínio Ic), as proximidades da Mineração Imerys (Domínio IIa), e a região 

do córrego dos Cavalos (Domínio IIb).  
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A riqueza e a diversidade deste patrimônio é um motivo real para estabelecer uma 

política pública de preservação na medida em que seu acervo arqueológico é elemento 

de grande importância na reconstituição do passado, fundamentais para o entendimento 

dos acontecimentos em solo pátrio e identificação das raízes mais remotas da formação 

da população mineira. 

 

As atividades desenvolvidas no Projeto, durante os 57 dias efetivos de trabalhos de 

campo, resultaram na descrição de 3.052 pontos de observações quando foram 

percorridos 1.675 km de caminhamentos. Dos 1511 pontos descritos, em cavidades, 854 

cavidades foram cadastradas com preenchimento de fichas de prospecção endocárstica, 

sendo 442 grutas, 182 tocas, 214 abrigos e 16 abismos.  

 

Das cavidades cadastradas, com desenvolvimentos lineares (DLs) computados, obteve-se 

a seguinte distribuição: 116 (14%) com menos de 10 m; 336 (40%) com DL entre 10 m e 

30 m; 148 (18%) com DL entre 31 e 50 m; 124 (15%) com DL entre 51 m e 100 m; 80 (10%) 

com DL entre 101 m e 200 m e 23 (3%) com DL maior 200 m. 

 

A valoração das cavidades prospectadas seguiu os preceitos contidos no Decreto 

6.640/2008 juntamente com a Instrução Normativa nº 2 do Ministério de Meio Ambiente, 

a valoração proposta não se enquadra como valoração FINAL, mas sim como uma 

valoração preliminar dos atributos observados pela equipe multidisciplinar do projeto. 

Esta valoração tem como propósito oferecer um background da atual condição das grutas 

presentes na área de estudo, entretanto qualquer cavidade valorada pode ter seu grau 

relevância alterado, para um grau superior ou inferior, desde que novos estudos 

específicos sejam feitos e comprovem tal alteração. 

 

Para a realização da valoração foram desenvolvidas tabelas do Tipo Excel nomeadas de 

"Descrição Final", e "Valoração", a primeira contém os dados extraídos das fichas de 
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Prospecção Endocarstica e anotações de cadernetas de campo. Estas informações foram 

obtidas durante as atividades de campo e compiladas nas fases posteriores em escritório. 

Com a tabela de "Descrição Final" preenchida e revisada deu-se inicio ao processo de 

valoração com o preenchimento da tabela "Valoração". 

Como resultado desta sistemática de classificação do grau de relevância dessas cavidades, 

obteve-se o seguinte: 69 cavidades foram classificadas como de máxima relevância, 116 

de alta relevância, 428 de média e 240 de baixa relevância. 

 

Com relação a IN MMA 02/2009, Berbert-Born (2010) apresenta uma interessante análise 

crítica sobre a aplicabilidade do método considerando-se o “tratamento não sistêmico 

dos atributos, incertezas, subjetividade, arbitrariedade e precariedade temporal dos 

estudos são alguns dos problemas detectados”. A autora faz sua análise no sentido de 

avaliar a eficácia da instrução, nos objetivos do licenciamento, abordando os seguintes 

aspectos: i) exequibilidade do método (viabilidade técnica e implicações financeiras); ii) 

exatidão e veracidade dos estudos (descrição e qualificação satisfatória da realidade, 

apartando subjetividade, omissão, parcialidade ou distorção da realidade); iii) riscos de 

perdas ambientais inadmissíveis (situações que não possam ser mitigadas ou justamente 

compensadas) e iv) julgamento fidedigno do órgão licenciador (se as condições de análise 

e compreensão dos estudos são favoráveis à decisão).  

 

Tendo em vista a análise criteriosa da IN 02/2009, sob estes aspectos, e considerando que 

se trata de um mecanismo em fase experimental, uma vez que sua publicação antecedeu 

as práticas de validação necessárias, essa autora conclui que a aplicabilidade da mesma 

não será alcançada como instrumento de licenciamento ambiental. Isto porque a IN 

02/2009 não adota o tratamento sistemático indispensável à avaliação precisa dos 

sistemas cársticos e, também, porque prescinde da caracterização geoambiental e 

espeleológica prévia em âmbito regional (Berbert-Born 2010).  
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Quanto à exatidão e veracidade dos estudos destaca-se a subjetividade que se baseia em 

parâmetros imprecisos como “presença significativa”, “configuração notável”, “influencia 

significativa”, “dimensões notáveis”, entre outros. Quanto ao risco de perdas ambientais 

inadmissíveis a classificação reconhece a alta relevância de certos aspectos incomuns 

(raridade, expressividade e significância), mas que a solução de se buscar nos arredores 

testemunhos desses mesmos elementos raros, notáveis ou vinculados é incorrer numa 

ingênua contradição (Berbert-Born 2010).  

 

Segundo Trajano & Bichuette (2010) a classificação de cavidades em grau de relevância 

tem 

falhado uma vez que seguem “protocolos insuficientes para se testar a ausência dos 

atributos de máxima relevância estabelecidos no Decreto 6.640”. Segundo essas autoras, 

não seria cientificamente válido classificar cavidades estudadas “em qualquer categoria 

que não seja a de relevância máxima”, já que “entre as muitas falhas da IN 02/2009, está 

a definição de critérios ‘mínimos’ de estudo que estão muitíssimo aquém do que é efetiva 

- e cientificamente - mínimo". 

 

O resultado dos trabalhos realizados e apresentados nos capítulos anteriores permitiu 

traçar como aspecto conclusivo as áreas selecionadas e definidas como áreas 

ambientalmente frágeis ou “sensíveis” da região. Essas áreas, em número de 17, serão 

analisadas no próximo capítulo.   

 

Existem computados, na área, 373 processos em andamento no DNPM (Fig. 9.1). Desses, 

125 estão na fase de autorização de pesquisa (rosa claro), 49 na fase de concessão de 

lavra (verde), 19 em disponibilidade (azul claro), 06 em fase de licenciamento (azul 

escuro), 96 em fase de requerimento de lavra (lilás), dois (02) em fase de requerimento 

de licenciamento (verde abacate) e 76 em fase de requerimento de pesquisa (laranja) 

(Fig. 9.1). 
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Figura 9. 1 - Mapa de fase dos processos do DNPM. 

 

A distribuição dos processos do DNPM, por substância, é a seguinte (Fig. 09.2): água 

mineral três (03), areia dois (02), argila 31, argilito dois (02), bauxita um (01), calcário 292, 

calcário calcítico três (03), calcário dolomítico dois (02), calcário industrial um (01), 

cascalho um (01), caulim um (01), cromita dois (02), cromo um (01), não cadastrado três 

(03), dolomito três (03), filito cinco (05), granito dois (02), leucofilito dois (02), cobalto um 

(01), cobre dois (02), cromo um (01), minério de ferro dois (02), níquel um (01) e ouro 

oito (08) (Fig. 9.2). 

 

Verifica-se, obviamente, que os processos referentes às substâncias não metálicas, 

calcário por exemplo, são os de maior distribuição na área, enquanto os das substâncias 
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metálicas concentram-se no entorno da serra de Pimenta, quadrículas P13, P14, P17, P18, 

P21 e P22 (Fig. 9.2). 

 

Figura 9. 2 - Mapa de distribuição dos processos do DNPM, por substância mineral. 

 

 



CAPÍTULO 10
CONCLUSÃO
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10.1 -  INTRODUÇÃO 

O resultado dos trabalhos realizados e apresentados nos capítulos anteriores permitiu 

traçar como aspecto conclusivo as áreas selecionadas e definidas como áreas 

ambientalmente frágeis ou “sensíveis” da região. 

 

Consideram-se como "áreas sensíveis" aquelas que, por suas características de baixa 

resiliencia, ou seja, de pouca capacidade de recuperação, estão sofrendo impactos 

ambientais adversos. Estes impactos normalmente são advindos das atividades 

antrópicas. Essas atividades são as resultantes dos empreendimentos mineiros, da 

ocupação urbana e da ocupação do campo. 

 

Essas áreas, aqui consideradas, ainda conservam parte do patrimônio espeleológico 

preservado, principalmente as cavidades. Algumas estão mais impactadas outras menos. 

Todas elas envolvem maciços de rochas calcárias com ocorrência de cavidades 

significativas, seja em quantidade ou qualidade. Essas áreas, em número de 17, estão 

citadas na tabela 10.1. A figura 10.1 mostra a distribuição espacial das mesmas. 

 

Tabela 10. 1 - Tabela das áreas selecionadas como "Áreas Sensíveis".  
(as assinaladas com * são as que apresentam atividade minerária). 

Área Sensível Área (m2) Perímetro (m) Área (ha) Perímetro (km) 

1. Pains Leste 375.147,20 2.810,76 37,51 2,81 

2. Paranoá* 547.178,28 4.566,14 54,71 4,56 

3. Córrego Santo Antônio* 21.146.444,15 25.426,37 2.114,64 25,42 

4. Lagoa Seca - Retiro* 28.301.682,11 32.213,81 2.830,17 32,21 

5. Faz. Tamburil (Leste)* 2.435.456,07 9.131,95 243,54 9,13 

6. Faz. Tamburil (Oeste) 34.476.008,31 25.516,32 3.447,60 25,51 

7. Faz. Timboré 2.281.749,48 8.844,85 228,17 8,84 

8. Éden* 2.770.558,10 9.020,83 277,05 9,02 
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Área Sensível Área (m2) Perímetro (m) Área (ha) Perímetro (km) 

9. Faz. da Fábrica 7.312.073,25 13.184,91 731,20 13,18 

10. Quenta Sol 23.451.908,63 23.109,75 2.345,19 23,10 

11. Jurubeba 12.629.125,56 20.529,24 1.262,91 20,52 

12. Faz. Jatobá* 22.105.060,33 21.260,96 2.210,50 21,26 

13. Mata das Frutas 7.507.737,81 15.924,94 750,77 15,92 

14. Córrego do Cavalo 5.859.758,93 14.556,51 585,97 14,55 

15. Faz. Mostarda 7.898.838,22 18.403,31 789,88 18,40 

16. Cânion do São 

Francisco 
32.496.466,06 45.038,76 3.249,64 45,03 

17 Faz. Tabócas 1.028.182,00 5.638,98 102,81 5,63 
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Figura 10. 1 - Mapa das áreas selecionadas como "Áreas Sensíveis". 
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A seguir apresentam-se as descrições de cada uma dessas áreas.  

 

Para cada uma destas áreas sensíveis foi calculado individualmente a área ocupada por 

cada classe de uso e ocupação, em relação à área total de casa uma dessas áreas. 

Conforme descrito no capítulo 06, foram definidas seis classes de uso e ocupação, são 

elas: 1- Água e/ou sombra; 2- Floresta Caducifólia (Vegetação das áreas cársticas); 3- 

Vegetação (mata ciliar e\ou plantações); 4- Pastagens; 5- Pastagens e/ou Solo exposto; 6- 

Plantações. 

 

 

10.2 -  PAINS LESTE 

 

A área denominada de Pains Leste tem uma área espacial de 37,51 ha, ou seja, 0,37 km2 e 

um perímetro de 2,81 km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 

10.2. Onde na cor azul está a distribuição da água e sombras (17,7%), na cor vermelho o 

solo exposto da pastagem (1,6%), na cor verde as pastagens (37,5%), na cor roxa a 

vegetação (25,1%) e azul claro a vegetação de serras (18,1%).  

 

 

Figura 10. 2 - Uso e ocupação da área sensível Pains Leste. 
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Esta área se situa exatamente a leste da cidade de Pains, no centro da quadrícula A10 

(Fig. 10.3) e ela foi selecionada porque aí se situam duas cavidades de alta relevância e 

uma de relevância máxima, em um maciço, ainda intacto, mas muito próximo da cidade. 

As grutas de alta relevância são: Gruta Paraíso (X046), com DL de 40m, e Gruta do Isaias 

(X132) com DL de 125m. A cavidade de máxima relevância é a Gruta Sorvetão (X045), com 

DL de 53m. 

 

As grutas do Isaias e Sorvetão são consideradas como importantes sítios arqueológicos, 

que devido à sua proximidade com a cidade de Pains, colocam esta área em uma situação 

crítica e sujeita a depredação e até destruição deste patrimônio espeleológico e 

arqueológico. 

 

Somente a empresa Cal Fênix tem requerimento de pesquisa nesta área. 
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Figura 10. 3 - Área sensível Pains Leste.



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 

477 

10.3 -   PARANOÁ 

 

A área de Paranoá possui 54,71 ha (0,54 km2) de espaço físico e um perímetro de 4,56 

km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 10.4. Onde na cor azul 

está a distribuição da água e sombras (11,2%), na cor vermelho o solo exposto da  

pastagem (2,7%), na cor verde as pastagens (31,9%), na cor roxa a vegetação (46,5%) e 

azul claro a vegetação de serras (7,6%). 

 

 

Figura 10. 4 - Uso e ocupação da área sensível Paranoá. 

 

Esta área situa-se a oeste da cidade de Pains, também na parte central de quadrícula A10 

(Fig. 10.5).  Nesta área existem três concessões de lavra (Fertibrita, Calciolandia e Garoca) 

e um requerimento de licenciamento da empresa Gecal. 

 

Da mesma maneira que a área anterior, esta área situa-se próxima da cidade de Pains e 

engloba duas grutas de relevância máximas: Gruta Zé da Fazenda (X044), com DL de 63m 

e Gruta Paranoá (R159), com DL de 350m. A Gruta Zé da Fazenda tem fluxo aquoso 

subterrâneo e vários condutos alagados, enquanto a Gruta Paranoá tem expressivo 

desenvolvimento linear e encontra-se muito pichada e depredada. 
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Figura 10. 5 - Área sensível Paranoá.
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10.4 -  CÓRREGO SANTO ANTÔNIO 

 

A área do Córrego Santo Antonio ocupa um espaço físico de 2.114,64 ha (21,14 km2) e 

um perímetro de 24,42 km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 

10.6. Onde na cor azul está a distribuição da água e sombras (22,9%), na cor vermelho o 

solo exposto da pastagem (3,5%), na cor verde as pastagens (34,7%), na cor roxa a 

vegetação (22,1%) e azul claro a vegetação de serras (16,7%). 

 

 

Figura 10. 6 - Uso e ocupação da área sensível Córrego do Santo Antonio. 

 

Esta área situa-se no entorno do córrego homonimo, nas extremidades leste das 

quadrículas A07 e A11, parte oeste da quadrícula A12 e, também, nas extremidades NW 

da quadrícula A12 e SW da quadrícula A08 (Fig. 10.7). 

 

A extremidade sul desta área engloba uma região extremamente frágil onde as atuações 

de diversas mineradoras estão depredando um alto topográfico de rara beleza cênica. Aí 

se encontram as mineradoras seguintes: Ducal, Cal Ferreira, Cal Assunção, Supercal Pains 

e Emp. de Min. Leal e Rosa - Quadrículas: A12 (SW), A11(SE) E A16(NW). 
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Nesta região, podem-se observar os seguintes aspectos:  

 

- Os maciços da área atuam como importante divisor de águas e de recarga local; 

- Presença significativa de cavidades, tanto em número como em grau de relevância; 

- Presença significativa de feições cársticas como: arcos de pedra, lagoas, dolinas, 

paredões, sumidouros, torres e diáclases; 

- Presença de vegetação arbórea e arbustiva natural, importante abrigo da fauna local; 

- Contexto geológico importante: contato entre camadas de rochas calcárias dolomíticas e 

calcíticas; 

- Beleza cênica incomum. 

- O local em questão possui cotas altimétricas em torno de 800 metros com máxima 

altitude atingindo o valor de 890 metros, funcionando, assim, como um divisor de águas 

local.  

- Têm nascentes neste local os seguintes afluentes: 

 

1) Para nordeste um afluente do Córrego dos Britos, de direção NNE que, por sua vez, 

abastece o Córrego da Candonga, com percurso geral no sentido NNW; 

 

2) Para NNW nasce um afluente do Córrego Santo Antônio que tem percurso geral NNW. 

Para norte este córrego se une ao Candonga para formar o rio Candonga que segue em 

direção ao norte da folha de Arcos, passando a cerca de 5 km a oeste da sede deste 

município; 

 

3) Ao sul destes maciços, nas proximidades da Fazenda Lagoa Seca, corre um afluente do 

rio São Miguel, de direção leste oeste, que tem sua nascente neste divisor de águas. 

O restante da área, parte norte, está, ainda, com os maciços rochosos bem preservados. 

Nesta área as cavidades de destaque são as grutas: Jardim Suspenso (ponto Q127), com 

186,6 metros de DL; Dinamite (ponto R157) com 188,3 metros de DL; Portão, com 176 
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metros de DL; do Lanche (ponto Y045) com DL aproximado de 80 m, Gruta do Capão 

(Q117), com 45 m de DL, Gruta do Cano (R068), com 120 m, o abrigo S089 e a Gruta 

Joinha (Q106), com 60 m. 

 

No total ocorrem nessa área 40 cavidades cadastradas, sendo duas delas de máxima 

relevância: Q127 (Jardim Suspenso) e S089, abrigo com pintura rupestre. 

 

Possuem concessão de lavra nesta área as seguintes empresas: Ducal, Brasiminas, Cal 

Assunção, Alfredo Auxáliado, Cal Oeste, CSN, Votorantim, Lafarge e a Cia de 

Desenvolvimento Econômico de MG. Em fase de requerimento estão as empresas: João 

Vaz Sobrinho, CBE, Cal Ferreira, Votorantim, Ducal, Leal Rosa e Ferreira Calcário.  
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Figura 10. 7 - Área sensível Córrego do Santo Antônio.
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10.5 -  LAGOA SECA - RETIRO 

 

A área da Lagoa Seca – Retiro ocupa um espaço físico de 2.830,17 ha (28,3 km2) e um 

perímetro de 32,21 km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 10.8. 

Onde na cor azul está a distribuição da água e sombras (4,1%), na cor vermelho o solo 

exposto da pastagem (2,8%), na cor verde as pastagens (40,5%), na cor roxa a vegetação ( 

44,8%) e azul claro a vegetação de serras (7,8%). 

 

 

Figura 10. 8 - Uso e ocupação da área sensível Córrego da Lagoa Seca - Retiro. 

 

Esta área situa-se no entorno das fazendas Lagoa Seca e do Retiro, na extremidade 

sudeste da quadrícula A11, metade oeste da quadrícula A15, a parte central da quadrícula 

A19 e, também, as extremidades NW da quadrícula A16 e norte da quadrícula A23 (Fig. 

10.9). 

 

Nessa área encontram-se 203 cavidades cadastradas, sendo 15 delas de relevância 

máxima. 
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A extremidade norte da área, que fica na parte Sul da quadrícula A11, encontra-se a Área 

Industrial - AI e a cava da Mineradora Ical, que ficaram fora da área delimitada, e dentro 

da área a cava e AI da Mineradora Cal Ferreira Ltda. A gruta de máxima relevância que aí 

ocorre é a S083, com 125 m de DL. 

 

A quadrícula A15 é composta por 60% de maciços calcários cobertos por vegetação 

arbórea e arbustiva, nativa. É uma quadrícula com poucas minerações, sendo a mais 

expressiva a Solo Fértil, mineração localizada no extremo leste (E) da área. As cavidades 

de máxima relevância que ocorrem na área sensível, nesta quadrícula são: Gruta A620, 

com DL medido de 41,24m e ocorrência de material lítico; abrigo A659 com DL medido de 

11,7m, também, com ocorrência de material lítico; e abrigo R051, com DL estimado de 

15m e com ocorrência de material cerâmico.  

 

A quadrícula A16 tem a maior parte formada por pastagens e tendo sido prospectado 

apenas a porção NNW e W. A gruta de relevância máxima, nesta quadrícula e que fica 

dentro da área sensível é a Gruta Paraíso Suspenso (W022), com 200m de DL.  

A quadrícula A19 possui os maciços calcários situados em sua maior parte na região 

central W e NE da quadrícula, estes maciços apresentam direção preferencial NW-SE. As 

cavidades de máxima relevância que ocorrem na área sensível, nesta quadrícula, são: 

Gruta Lagoa do Retiro (A153), com DL de 273 m; Toca A695, com DL de 5m, com material 

arqueológico; Gruta A721, com DL de 390m; Gruta da Microfalha (A830) com DL de 81m; 

e Abrigo T143, com DL de 6m, com material cerâmico. Os aspectos cársticos são dolinas, 

torres calcárias, lapiás e diáclases.  

 

Possuem concessão de lavra, nesta área, as seguintes empresas: Brasical, Solofértil e M 

Costa Ltda. Em fase de requerimento encontram-se as empresas: CBE, Curimbaba, M. 

Costa, Ical, Caetano Leal, Cal Ferreira, Cal Fenix, Ducal, Carmocal e Brasical. 
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Figura 10. 9 - Área sensível Lagoa Seca - Retiro
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10.6 -  FAZENDA TABURIL  

 

Esta área constitui-se de duas frações de áreas com mesmo nome, que podem se 

denominar de Tamboril Leste e Tamboril oeste. Ocorrem nessa área 30 cavidades 

cadastradas sendo cinco delas de máxima relevância. 

 

 

Figura 10. 10 - Uso e ocupação da área sensível Tamburil Leste. 

 

A área da Fazenda Tamburil Leste ocupa um espaço físico de 243,54 ha (2,44 km2) e um 

perímetro de 9,13 km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 10.10. 

Onde na cor azul está a distribuição do solo exposto da pastagem (0,5%), na cor vermelha 

a área de pastagem (24,4%), na cor verde a vegetação (72,5%), na cor roxa as áreas 

úmidas (1,7%) e azul claro as plantações (0,9%). 

 

Possui concessão de lavra nesta área a empresa Cal Floresta Ltda. Em fase de 

requerimento as empresas: Carmocal e Cal Floresta. 

 

A área da Fazenda Tamburil Oeste ocupa um espaço físico de 3.447,60 ha (34,47 km2) e 
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um perímetro de 25,51km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 

10.11. Onde na cor azul está a distribuição das áreas úmidas (0,4%), na cor vermelha a 

área de pastagem (47,7%), na cor verde o solo exposto (0,4%), na cor roxa as plantações 

(7,45%) e na cor azul claro a vegetação (44,0%). Essa área situa-se no entorno do córrego 

da Barra, importante afluente da margem esquerda do rio São Miguel.  

 

 

Figura 10. 11 - Uso e ocupação da área sensível Tamburil Oeste. 

 

Nesta área a única concessão de lavra está no nome da empresa Minas do Portal. Em fase 

de requerimento estão as empresas: Gecal, Curimbaba, Cal Ribeiro, Marcelo Amorim, 

Simone Valéria, Cal Floresta, Luiz Fernando Santos e Jair Alves da Cunha. 

 

A área da Fazenda Tamburil Leste situa-se no entorno da Fazenda Tamburil, na parte 

central da quadrícula A23 e engloba a maioria das cavidades desta área (Fig. 10.12). 

 

As cavidades de máxima relevância que ocorrem na área Leste, quadrícula A23, são: 

Gruta do Machado Lunar (S061), com 60m de DL e que se constitui em um importante 

sítio arqueológico; a Gruta do Marimbondo Tranquilo (Z013), com 200m de DL; a Gruta 

Cemitério Bovino (Z037), com DL de 120m; a Gruta das Agulhas (Z043) com 30m de DL, 
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com presença de espeleotemas raros (agulhas de gipsita). Entre as de alta relevância se 

destacam as grutas do Sandrino (S063) e a Gruta Z025, com 130m e 100m de DL, 

respectivamente. 

 

Nessa quadrícula (A23) ocorre, também, um número significativo de dolinas. 

 

A área da Fazenda Tamburil Oeste constitui-se, portanto, em importante área de recarga 

do rio S. Miguel (Fig. 10.12). Ela ocupa a metade leste da quadrícula A22, metade oeste da 

quadrícula A23, a extremidade sudeste da quadrícula A18 e a extremidade sudoeste da 

quadrícula A19. 

 

Na área da Fazenda Tamburil Oeste ocorre um única gruta de máxima relevância: a Gruta 

Cascavel, com DL estimado de 300m. Destacam-se, também, duas cavidades de alta 

relevância: a Gruta X209, com 150m de DL e a Gruta X214, com DL estimado de 200m. 

Na divisa das áreas Leste e Oeste se situa, também, a AI e a cava exploratória da 

Mineração Cal Floresta. 
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Figura 10. 12 - Área sensível Fazenda Tamburil: Leste e Oeste.
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10.7 -  FAZENDA TIBORÉ  

 

A área da Fazenda Timboré ocupa um espaço físico de 228,17 ha (2,28 km2) e um 

perímetro de 8,84 km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 10.13. 

Onde na cor azul está a distribuição das áreas úmidas (1,4%), na cor vermelha a área de 

solo exposto pastagem (0,3%), na cor verde as pastagens (30,8%), na cor roxa as 

plantações (8,26%) e na cor azul claro a vegetação (59,3%). 

 

 

Figura 10. 13 - Uso e ocupação da Área sensível Timburé. 

  

Esta área situa-se ao sul da Fazenda Timburé e a nordeste da Fazenda Barra. Ela se situa 

na parte central da quadrícula A18 e engloba a boa parte das cavidades desta (Fig. 10.14). 

Encontram-se nessa área oito cavidades sendo duas delas de máxima relevância, são elas: 

a Toca X006 com 20m de DL, com presença de material cerâmico; e a Gruta do Obede 

(Q128) com 150m de DL, espeleotemas raros e potencial turístico. 

 

Não existe concessão de lavra nesta área, somente requerimentos em nome das 

empresas: Agrocampo, e Cia de Desenvolvimento de MG. 
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Figura 10. 14 - Área sensível Timboré.
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10.8 -  ÉDEN  

 

A área Éden ocupa um espaço físico de 277,05 ha (2,77 km2) e um perímetro de 9,02km. 

O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 10.15. Onde na cor azul está a 

distribuição das águas e sombras (23,8%), na cor vermelha a área de solo exposto de 

pastagem (2,8%), na cor verde as pastagens (41,4%), na cor roxa a vegetação (24,4%) e na 

cor azul claro a vegetação de serras (17,5%).  

 

 

Figura 10. 15 - Uso e ocupação da Área sensível Éden. 

 

Esta área situa-se ao sul-sudoeste da cidade de Pain e ocupa a parte centro-norte da 

quadrícula A14 e parte centro-sul da quadrícula A10 (Fig. 10.16). 

 

Nessa área ocorrem seis cavidades sendo duas delas de máxima relevância.  

 

As cavidades de máxima relevância cadastradas foram as grutas do Coqueiro III (Q137), 

com DL de 180m e espeleotemas raros e do Éden (Q138), com DL medido de 2.600m e, 

também, espeleotemas raros percurso subterrâneo parcial do rio São Miguel.  
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A principal atividade minerária nessa área é a da Mineração Saldanha. A CBE possui um 

requerimento nesta área. 

 

Além da pressão antrópica resultante dessa atividade minerária a área situa-se entre o 

centro de Pains e a área de expansão do bairro Alvorada. 
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Figura 10. 16 - Área sensível Éden.
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10.9 -  FAZENDA DA FÁBRICA  

 

A área Fazenda da Fábrica ocupa um espaço físico de 731,20ha (7,31 km2) e um perímetro 

de 13,18km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 10.17. Onde na 

cor azul está a distribuição das águas e sombras (18,7%), na cor vermelha a área de solo 

exposto de pastagem (0,8%), na cor verde as pastagens (40,1%), na cor roxa a vegetação 

(31,4%) e na cor azul claro a vegetação de serras (9,4%). 

 

 

Figura 10. 17 - Uso e ocupação da Área sensível Fazenda da Fábrica. 

 

Esta área situa-se a norte-nordeste da cidade de Pains. Ela ocupa a parte centro-norte da 

quadrícula A10 e parte centro-sul da quadrícula A06 (Fig. 10.18). Essa região é também 

conhecida como Fazenda Belo Vale. 

 

Foram cadastradas, nessa área, oito cavidades sendo uma de máxima relevância. Essa é a 

gruta Q249, com DL de 118m e beleza cênica significativa devido à sua ornamentação. 

Essa é uma área com a fauna e flora, relativamente, bem preservadas e com pouca 

atividade antrópica e, ainda, sem atuação de empreendimentos minerários. No entanto a 
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Votorantim Cimentos S.A. possui uma concessão de lavra nesta área e em fase de 

requerimentos as empresas: Calcinação Pains e Rubens S. Gomes. 
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Figura 10. 18 - Área sensível Fazenda da Fábrica (Belo Vale).
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10.10 -  QUENTA SOL 

 

A área Quenta Sol ocupa um espaço físico de 2.345,19 ha (23,45 km2) e um perímetro de 

23,10km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 10.19. Onde na cor 

azul está a distribuição das águas e sombras (11,3%), na cor vermelha a área de solo 

exposto de pastagem (0,7%), na cor verde as pastagens (30,7%), na cor roxa as plantações 

(0,6%), na cor azul claro a vegetação (50,1%) e na cor laranja a vegetação de serras 

(6,5%). 

 

 

Figura 10. 19 - Uso e ocupação da Área sensível Quenta Sol. 

 

Esta área situa-se ao sul da localidade de Calciolândia, na divisa dos municípios de Arcos e 

Iguatama, nas proximidades das fazendas Bocaina, Inhame e Pedra Grande. Ela ocupa, 

praticamente, metade sul da quadrícula L02, metade norte da quadrícula A02, e 

extremidades sudeste e noroeste, respectivamente, das quadrículas L01 e A01 (Fig. 

10.20).  

 

Nessa área encontram-se 87 cavidades cadastradas, nenhuma delas de máxima 
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relevância, mas pelo menos seis delas são de alta relevância. Essas são: abrigo Y240, com 

50m de DL e que é um sítio arqueológico; gruta C061, com 120m de DL, Gruta Rala Coco 

(C076), com 300m de DL; Gruta Paisagem Lunar (B069), com 125m de DL; Gruta E057, 

com 50m de DL e a Gruta Tamara (E014) com 140m de DL. 

 

Esta área, como a anterior, está bem preservada, principalmente no que se refere à fauna 

e flora, e as atividades antrópicas observadas se referem a áreas de pastagem e 

agricultura. 

 

Entretanto a empresa Veca Mineração possui uma concessão de lavra nesta área e em 

fase de requerimentos as empresas: Jamanxim, Agrimig, MTransminas, Imerys e Reubi 

Luiz Matos. 
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Figura 10. 20 - Área sensível Quenta Sol.



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 

501 

10.11 -  JURUBEBA 

 

A área Jurubeba ocupa um espaço físico de 1.261,919 ha (12,62 km2) e um perímetro de 

20,52km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 10.21. Onde na cor 

azul está a distribuição das águas e sombras (8,6%), na cor vermelha a área de solo 

exposto de pastagem (0,4%), na cor verde as pastagens (49,0%), na cor roxa as plantações 

(2,2%), na cor azul claro a vegetação (21,5%) e na cor laranja a vegetação de serras 

(18,3%). 

 

 

Figura 10. 21 - Uso e ocupação da Área sensível Jurubeba. 

 

Esta área situa-se a norte da estrada que liga o Capoeirão à Fazenda Jurubeba, no 

município de Iguatama. Ela ocupa, praticamente, metade norte da quadrícula A01, parte 

da extremidade leste da quadrícula P04 (Fig. 10.22).  

 

Nessa área encontram-se 38 cavidades cadastradas, sendo uma delas de máxima 

relevância e quatro de alta relevância. 
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A cavidade de máxima relevância é o abrigo João de Barro (U052) onde foram 

encontrados 30 fragmentos de cerâmica.  

 

As cavidades de alta relevância são: as grutas Y207 e Y221 com DL respectivos de 60m e 

220m, e o gruta X141, com 80m de DL, todas na quadrícula A01. A gruta W197, com DL de 

55m, encontra-se na quadrícula P04.  

 

Nessa área, ainda, não existem atividades minerárias. A ação antrópica se deve às áreas 

de pastagem e cultivo. No entanto, em fase de requerimento, encontram-se as empresas 

seguintes: Imerys, Luiz Fernando, Ducal, Quimvale, Serra D´Ana Min. e Agropecuária e 

CCB - Cimpor Cimentos do Brasil.  

  

 



TAC: MPF/IBAMA/FEAM/UFOP/FEOP/SEE 
 
 

 
 

503 

 

Figura 10. 22 - Área sensível Jurubeba.
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10.12 -  FAZENDA JATOBÁ 

 

A área Fazenda Jatobá, que ocupa um espaço físico de 2.210.50 ha 922,1 km2) e um 

perímetro de 21,21km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 10.23. 

Onde na cor azul está a distribuição das águas e sombras (16,8%), na cor vermelha a área 

de solo exposto de pastagem (0,5%), na cor verde as pastagens (37,3%), na cor roxa as 

plantações (4,0%), na cor azul claro a vegetação (23,5%) e na cor laranja a vegetação de 

serras (18,0%). 

 

 

Figura 10. 23 - Uso e ocupação da Área sensível Jatobá. 

 

Esta área situa-se a leste da Fazenda Jatobá e norte da Fazenda do Bagre, na divisa dos 

municípios de Iguatama e Doresópolis. Ela ocupa, praticamente, toda a quadrícula P03 e 

metade oeste da quadrícula P04. (Fig. 10.24).  

 

Nessa área acham-se 41 cavidades cadastradas sendo oito delas de máxima relevância. 

Na quadrícula P04 as grutas de máxima relevância são: a Gruta Placa Tanzan (N019), com 

180m de DL e o Abrigo T111, onde foram constatadas evidencias de escavações 

arqueológicas e presença de material cerâmico.  
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As cavidades de máxima relevância na quadricula P03 são: a Gruta T095, com 80m de DL; 

Gruta do Ceramista (T097), com 80m de DL, Gruta dos Ossos (T105), com 30m de DL; as 

duas primeiras com muito material cerâmico e a última com restos de ossos humanos 

(sepultamento?); Gruta W131, com DL de 80m; Gruta X086, com DL de 50m e material 

arqueológico e a Gruta X097, com 180m de DL.  

 

As principais mineradoras que atuam na área são a Imerys na quadrícula P03 e a Tanzan, 

na quadrícula P04. Além dessas a Empresa Antonio Olimpio possui concessão de lavra e 

em fase de requerimentos as empresas: Lagos Ind. Quimica e Imerys do Brasil. 

 

É uma área que fica no entorno do ribeirão dos Patos e por isso sujeita a inundações na 

época da cheias. Possui também muitas lagoas cársticas.  
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Figura 10. 24 - Área sensível Fazenda Jatobá.
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10.13 -  MATA DAS FRUTAS 

 

A área Mata das Frutas ocupa um espaço físico de 750,77ha (7,5 km2) e um perímetro de 

15,92 km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 10.25. Onde na cor 

azul está a distribuição das águas e sombras (22,1%), na cor vermelha a área de solo 

exposto de pastagem (0,2%), na cor verde as pastagens (30,9%), na cor roxa as plantações 

(3,4%), na cor azul claro a vegetação (22,0%) e na cor laranja a vegetação de serras 

(21,5%). 

  

 

Figura 10. 25 - Uso e ocupação da Área sensível Mata das Frutas. 

 

Esta área situa-se na área rural denominada Mata das Frutas, no município de Pains. Ela 

ocupa parte do extremo leste da quadrícula P07 e a extremidade sudoeste da quadrícula 

P08 (Fig. 10.26).  

 

Encontram-se, nesta área, quatro cavidades cadastradas todas elas de máxima relevância 

e situadas na quadrícula P08. 
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São elas: A Gruta do Suim (N068), importante sítio arqueológico; a Gruta Aspargo (Q133), 

com 110m de DL; A Gruta do Davi (S055), com 180m de DL, e a Gruta Z059 com DL de 

300m. 

 

Esta área não tem atividade minerária, mas está antropizada devido à existência de 

pastagens e agricultura. No entanto a empresa Quimvale possui concessão de lavra, nesta 

área, e estão em fase de requerimento as empresas: Quimvale, Imerys, Ducal, e Ical Ltda. 

São comuns as áreas sujeitas a alagamentos e com lagoas cársticas e sumidouros. 
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Figura 10. 26 - Área sensível Mata das Frutas.
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10.14 -  CÓRREGO DO CAVALO 

 

A área Córrego do Cavalo, que ocupa um espaço físico de 585,977 ha (5,86 km2) e um 

perímetro de 14,55km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 10.27. 

Onde na cor azul está a distribuição das águas e sombras (21,4%), na cor vermelha a área 

de solo exposto de pastagem (0,3%), na cor verde as pastagens (26,0%), na cor roxa as 

plantações (3,7%), na cor azul claro a vegetação (31,1%) e na cor laranja a vegetação de 

serras (17,5%). 

 

 

Figura 10. 27 - Uso e ocupação da Área sensível Córrego do Cavalo. 

 

Esta área situa-se na área rural em torno do córrego Barreado, afluente do córrego do 

Cavalo, no município de Doresópolis. Ela ocupa uma faixa de direção noroeste-sudeste 

(NW-SE) partindo da porção sudeste da quadrícula P06 até o meio da quadrícula P11, 

passando pelas extremidades sudoeste da quadrícula P07 e pela extremidade nordeste da 

quadrícula P10 (Fig. 10.28).  

 

Ocorrem, nessa área, 65 cavidades cadastradas sendo sete delas de relevância máxima. 
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Duas na quadrícula P06 e cinco na quadrícula P11. 

 

As de máxima relevância da quadrícula P06 são: a Gruta dos Milagres (S039), com DL de 

100m, e a Gruta Loca Grande (T255) com DL de 210m. Ambas as grutas históricas e 

conhecidas desde o início do século passado. Essas grutas possuem sumidouros e 

surgências do córrego Barreado. 

 

As cavidades de relevância máxima, da quadricula P11, são: grutas A886, com DL de 35m 

e ocorrência de material cerâmico; a Gruta A902, com 200m de DL; Gruta A906, com, 

também, 200m de DL; Gruta do Pote (S052), com 180m de Dl e ocorrência de pote de 

cerâmica intacto e a Gruta do Zezinho Beraldo (S054), com 180m de DL e com potencial 

turístico. 

 

Essa área está, ainda isenta de atividade mineira, entretanto existem dois requerimentos 

de pesquisa em nome das empresas: MMCC Pesquisas Minerais Ltda. e Alca Participações  

Societárias Ltda. 

 

Esta área constitui-se de um vale cárstico com um córrego que some e reaparece numa 

sequencia de sumidouros e surgencias onde resta a vegetação nativa no entorno dos 

maciços, envolvidos por pastagens e áreas de cultivo. 
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Figura 10. 28 - Área sensível Córrego do Cavalo.
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10.15 -  FAZENDA MOSTARDA 

 

A área Fazenda Mostarda, que ocupa um espaço físico de 789,88 ha (7,89 km2) e um 

perímetro de 18,40km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 10.29. 

Onde na cor azul está a distribuição das águas e sombras (11,0%), na cor vermelha a área 

de solo exposto de pastagem (3,4%), na cor verde as pastagens (40,3%), na cor roxa as 

plantações (3,1%), na cor azul claro a vegetação (26,6%) e na cor laranja a vegetação de 

serras (15,7%). 

 

 

Figura 10. 29 - Uso e ocupação da Área sensível Fazenda Mostarda. 

 

Esta área situa-se na área rural em torno do ribeirão dos Patos, proximidades da Fazenda 

de mesmo nome, no município de Pains. Como a anterior, ela ocupa uma faixa de direção 

noroeste-sudeste (NW-SE) partindo da extremidade leste da quadrícula P15, cruzando o 

meio da quadrícula P16 até a porção norte da quadrícula P20 (Fig. 10.30).  

 

Encontram-se, nesta área, 12 cavidades cadastradas sendo cinco delas de máxima 

relevância. Duas na quadrícula P15, duas na quadrícula P16 e uma na quadrícula P210. 

 

As cavidades de máxima relevância da quadrícula P15 são: Gruta do Marinheiro (U272), 
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com DL de 500m, importante e conhecido sítio arqueológico; e Gruta U274, com DL de 

450m. 

 

As grutas máximas da quadrícula P16 são: Gruta do Sumidouro (N064), com DL de 150m e 

a Gruta do Zé Brega (S064), com DL medido de 670m, com excelente potencial turístico. A 

gruta de máxima relevância da quadrícula P20 é a Gruta Santuário, com DL estimado de 

450m. 

 

Essa área, também, não tem nenhuma atividade mineira e só requerimentos da Imerys do 

Brasil. Os maciços possuem abruptos relativamente baixos com entorno de vegetação 

nativa e ao redor destes muita área de pastagem e cultivo. 
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Figura 10. 30 - Área sensível Fazenda Mostarda.
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10.16 -  CÂNION DO SÃO FRANCISCO 

 

A área Cânion do São Francisco ocupa um espaço físico de 3.249,64 ha (32,49 km2) e um 

perímetro de 45,03 km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 

10.31. Onde na cor azul está a distribuição das águas e sombras (10,4%), na cor vermelha 

a área de solo exposto de pastagem (1,9%), na cor verde as pastagens (58,8%), na cor 

roxa as plantações (5,1%), na cor azul claro a vegetação (12,8%) e na cor laranja a 

vegetação de serras 11,0%). 

 

 

Figura 10. 31 - Uso e ocupação da Área sensível Cânion do São Francisco. 

 

Esta área situa-se na área em torno do cânion do rio São Francisco, divisa dos municípios 

de Doresópolis e Bambui. Seguindo o cânion do rio, essa área consiste em uma faixa que 

envolve as margens deste rio, a partir -sudeste (NW-SE) partindo da extremidade 

noroeste da quadrícula R02, ela cruza a parte sul da quadrícula R01, depois a diagonal da 

quadrícula P05 até a porção sul da quadrícula P01, além de passar pelas extremidades 

noroeste e sudoeste das quadrículas P06 e P02, respectivamente (Fig. 10.32).  

 

Estão cadastradas seis cavidades nessa área, sendo uma de máxima relevância.  
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A cavidade de máxima relevância é a fica na quadrícula P02 denominada de Toca do Indio 

II (S250) onde ocorre fragmentos de cerâmicas, sendo que o dono da fazenda há 30 anos 

remexeu o local encontrando falanges humanas, de supostos índios que passaram no 

local, além de grandes pedaços de vasos e panelas. 

 

Outra cavidade que merece destaque é a de lata relevância denominada de Gruta do 

Jequitibá (V023), com DL estimado de 160m e com sumidouro intermitente de pequena 

drenagem. 

 

Esta área está relativamente preservada, sem atividade mineira, graças à área de 

proteção permanente do rio. No entanto foram registrados quatro requerimentos em 

nome de: Odaercio F. Dias, José Francisco P. da Silva, Alca Participações e José F. da Silva. 

Nessa área o cânion é bordejado por paredões e maciços de rocha calcária que, 

normalmente, tangenciam o leito do rio. 
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Figura 10. 32 - Área sensível Cânion do São Francisco.
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10.17 -  FAZENDA TABOCAS  

 

A área Fazenda Tabocas ocupa um espaço físico de 102,81 ha (1,02 km2) e um perímetro 

de 5,63 km. O uso e ocupação desta área pode ser visualizado na Figura 10.33. Onde na 

cor azul está a distribuição das águas e sombras (6,6%), na cor vermelha a área de solo 

exposto de pastagem (0,1%), na cor verde as pastagens (57,9%), na cor roxa as plantações 

(2,3%), na cor azul claro a vegetação (18,5%) e na cor laranja a vegetação de serras 

(14,7%). 

 

 

Figura 10. 33 - Uso e ocupação da Área sensível Fazenda Tabocas. 
 

Situa-se na área em torno da Fazenda Tabocas, no município de Pains. Constitui-se da 

extremidade sudoeste da quadrícula A09 e extremidade noroeste da quadricula A13 (Fig. 

10.34).  

 

Ocorrem, nessa área, 27 cavidades sendo seis de máxima relevância. Todas elas na 

quadrícula A09. 

 

Com ocorrência de material lítico são elas: A Gruta A174, com DL medido de 249,92m; 

Gruta A180 com DL medido de 51,85m. Com ocorrência de material cerâmico são: os 

abrigos A187, com DL de 21,1m; A287, com DL 31,25 e A424 com 40,8m. Além dessa a 
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Gruta Da Dolina da Frente (B075) com DL de 50m, também apresentou fragmentos de 

material cerâmico. 

 

Esta área, de significativa importância arqueológica, não tem atividade mineira e consiste 

de maciços isolados bordejados por área de pastagem e cultivo. Foram registrados dois 

requerimentos nessa área: CBE - Cia. Brasileira de Equipamentos e Manoel de Matos Jr. 
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Figura 10. 34 - Área sensível Fazenda Tabocas.
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10.18 -  ÁREAS SENSÍVEIS VERSUS PROCESSOS DNPM 

 

Como citado no capítulo anterior, foram computados, na área, 373 processos em 

andamento no DNPM. A figura 10.35 mostra, de maneira geral, a relação dos processos 

que estão na fase de concessão de lavra em número de 49 (na cor verde), e os demais 

requerimentos, na cor amarela.  

 

 

Figura 10. 35 - Áreas sensíveis versus processos do DNPM: em amarelo os processos em fase de 

requerimentos e em verde em concessão de lavra. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 11
RECOMENDAÇÕES
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Tendo como base a conclusão estabelecida no capítulo anterior recomenda-se o seguinte: 

 

I) A criação pelos órgãos competentes de uma Unidade de Conservação - UC 

envolvendo toda a área do Projeto, em nível federal ou estadual, e de pequenas 

unidades de conservação nas áreas definidas como "sensíveis", em nível municipal, 

estadual e federal. 

 

II) Uma atenção especial as áreas sensíveis abordadas no capitulo anterior. As áreas 

que estão em regime de cessão de lavra deverão apresentar um estudo de valoração 

das cavidades existentes com base em estudos bioespeleológicos, após este estudo, 

deverão delimitar as áreas de proteção em torno das cavidades de máxima e alta 

relevância. Sendo que, a princípio, os estudos de valoração preliminar, aqui 

apresentados, deverão ser considerados válidos até a realização destes novos 

estudos. 

 

III) A paralisação das atividades minerárias no local conhecido como Fazenda da 

Lagoa Seca, extremidade sudoeste (SW) do Município de Arcos, nascentes do Córrego 

Santo Antônio. Esta paralisação deverá ser feita até que um estudo conjunto, entre 

as mineradoras que estão em atividade neste local, apresentem um estudo de 

valoração de cavidades e definam uma área de proteção das grutas de máxima e alta 

relevância e seu entorno com vegetação nativa.  A área a ser paralisada estaria 

delimitada pelo retângulo cujas extremidades possui as seguintes coordenadas: A = 

439.500 km, 7.748.000 km; B = 442.500 km, 7.748.000 km; C = 439.500 km, 7.745.500 

km e D = 442.500 km, 7.745.500 km (Fig. 11.1).  

 

Justificativas:  

1- Os maciços da área atuam como importante divisor de águas e de recarga local; 
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2- Presença significativa de cavidades, tanto em número como em grau de 

relevância; 

3- Presença significativa de feições cársticas como: arcos de pedra, lagoas, dolinas, 

paredões, sumidouros, torres e diáclases; 

4- Presença de remanescentes de Floresta Estacional Decidual e Semidecidual 

significativas com registros de espécimes de fauna e flora em listas oficiais de animais 

ameaçados de extinção; 

5- Contexto geológico importante: contato entre camadas de rochas calcárias 

dolomíticas e calcíticas; 

6- Beleza cênica incomum. 

 

IV) A suspensão pelo DNPM da aprovação de novos requerimentos de pesquisa para 

calcário, calcário dolomítico, e dolomito nessas áreas sensíveis. 

 

V) A realização de planos de manejo, para aproveitamento turístico, das Grutas: 

Obede, Zé Brega, Zezinho Beraldo e Santuário; e, também, do painel de pinturas 

rupestres da CSN. 

 

VI) Investigações faunísticas e florísticas mais detalhada para a áreas sensíveis e 

insuficientemente conhecidas com importância biológica e/ou hídrica. 

 

VII) Monitoramento de populações faunísticas presentes na área, principalmente as 

consideradas ameaçadas de extinção e/ou consideradas vetores e agentes 

causadores de doenças. 

 

VIII) O Cumprimento  da Lei  Federal de proteção do bioma Mata Atlântica e da Lei 

Estadual n.º 14.309/02, complementada pela Lei n.º 18.023/09 (Minas Gerais 2002 e 

2009) que visam a preservação de áreas revestidas ou não com cobertura vegetal, 
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com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, de proteger o solo e de 

assegurar o bem-estar das populações humanas. 

 

IX) A ampliação da área de proteção do entorno do cânion do rio são Francisco para 

250 metros, a partir de cada margem ativa do mesmo, a fim de proteger a área 

cárstica que aí ocorre. 

 

 
Figura 11. 1 - Área sugerida para estudos de valoração de cavidades. 
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