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1. APRESENTAÇÃO
O Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte compreende os municípios
Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Vespasiano, Pedro Leopoldo, Matozinhos, São José
da Lapa, Confins, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Capim Branco, Baldim, Taquaruçu de
Minas e Nova União (Figura 1). Diante dos impactos previstos na implantação e
operação de importantes empreendimentos públicos como o Rodoanel, a Linha Verde
e o Centro Administrativo, foi idealizado pela Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável o Sistema de Áreas Protegidas (SAP) do Vetor Norte. O
SAP prevê a criação de um conjunto de unidades de conservação visando garantir a
conservação do patrimônio natural e histórico-cultural da região. Conforme o Plano de
Governança Ambiental e Urbanística da Região Metropolitana de Belo Horizonte
(Decreto Estadual no 44.500/07) a implementação do SAP constitui uma condicionante
das obras de expansão.

Figura 1 – Municípios que compõem o Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
A criação do SAP Vetor Norte insere-se ainda no contexto do Projeto Estruturador
“Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica”, uma das principais
ferramentas do Governo de Minas Gerais para a proteção da biodiversidade do
Estado. Executado pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA) por meio do
Instituto Estadual de Florestas (IEF), tem como meta a expansão da cobertura vegetal
natural em 2% da área total do Estado. O projeto prevê dentre seus componentes a
criação e implantação de 400 mil hectares em unidades de conservação no Estado de
Minas Gerais.
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, instituído pela Lei Federal
no 9.985/00 e pelo Decreto Federal no 4.340/02, concebe dispositivos para a
preservação de significativos e importantes remanescentes dos biomas brasileiros. As
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chamadas Unidades de Conservação constituem espaços territoriais destacados por
ato do poder público, sendo que a criação de uma nova unidade deve ser precedida
de estudos técnicos e consulta pública que permitam identificar a localização, a
dimensão e os limites mais adequados, garantindo a preservação dos seus recursos
naturais.
Segundo o SNUC (BRASIL, 2000), o Monumento Natural (MN) é uma unidade de
proteção integral que tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros,
singulares e/ou de grande beleza cênica. A criação de um MN não implica
necessariamente na desapropriação de terras, desde que o proprietário seja capaz de
compatibilizar o uso da terra com a conservação dos recursos naturais, caso contrário,
a área pode ser desapropriada. Nos Monumentos Naturais é permitida a visitação
pública, sujeita às normas estabelecidas pelo Plano de Manejo da Unidade e/ou pelo
órgão responsável por sua gestão.
O objetivo do presente documento é caracterizar a área proposta para criação do
Monumento Natural Estadual (MNE) Experiência da Jaguara em relação a seus
atributos físicos, bióticos, socioeconômicos e culturais, bem como sua situação
fundiária, a fim de subsidiar a criação desta UC, conforme previsto no SNUC (BRASIL,
2000).
2. CARACTERIZAÇÃO GERAL
2.1. Área Proposta
O maciço da Jaguara possui grande beleza cênica devido à sua formação rochosa,
elevado grau de conservação da vegetação, presença de cavidades naturais e
inserção na paisagem. Circundando o maciço, têm-se ambientes parcialmente
inundados pelo lençol freático aflorante, formando um espelho d’água que dá grande
beleza ao conjunto. Além disso, o maciço tem importância histórica, cultural e
científica, pois abriga cavernas com material arqueológico, paleontológico e uso
religioso.
A área proposta para criação do MNE Experiência da Jaguara soma aproximadamente
36,3 ha, englobando o maciço calcário bem como áreas alagadas e pastagens
adjacentes (Figura 2). A definição do limite baseou-se na extensão do afloramento
calcário e cavidades nele contidas, bem como nos aspectos físicos e bióticos
considerados relevantes para manutenção da integridade da área.
2.2. Acesso
A área em estudo está inserida no município de Matozinhos, dentro da Área de
Proteção Ambiental (APA) Carste de Lagoa Santa1, a cerca de 60 km de Belo
Horizonte. Partindo da sede de Matozinhos, deve-se seguir até o distrito de
Mocambeiro por via asfaltada. A partir deste, seguir pela estrada municipal MTZ 010,
não pavimentada, acompanhando as placas que indicam a Fazenda da Jaguara, por
cerca de 6 km (Figura 3).

1

APA Carste de Lagoa Santa é um a APA de jurisdição federal, de 35.600 ha, criada em 1990, com o
objetivo de proteger as cavernas, sítios arqueológicos e paleontológicos, fauna e flora existentes na
região. Esta APA é gerida pelo ICMbio e, abrange parcialmente os municípios de Lagoa Santa, Pedro
Leopoldo, Matozinhos e Funilândia e, integralmente, Confins (Decreto Nº 98.881, de 25 de janeiro de
1990).
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Figura 2 – Limites propostos para o MNE Experiência da Jaguara, Matozinhos, Minas Gerais.
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Figura 3 – Principais acessos à área proposta para o MNE Experiência da Jaguara,
Matozinhos, Minas Gerais.

3. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO
3.1. O ambiente cárstico
O relevo cárstico2 é caracterizado por processos que envolvem a dissolução de rochas
através do tempo geológico. No Brasil este relevo se desenvolve principalmente sobre
rochas carbonáticas, como os calcários e dolomitos, sendo as principais ocorrências
nos estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás, ocupando, segundo Karmann (1994),
cerca de 5 a 7% do território nacional. No carste, a drenagem é predominantemente
subterrânea e se observa uma série de feições peculiares, tais como dolinas –
depressões fechadas de diferentes formas, tamanhos e padrões genéticos, ocupadas
ou não por água –; cavernas; abrigos-sob-rocha; sumidouros – local onde um rio
superficial desaparece na rocha –; surgências – local o rio volta a aparecer sob a
forma de nascente –; vales cegos, encostas com relevo abrupto e ruiniforme, dentre
outros.

2

A palavra Karst, foi aportuguesada para carste, sendo a forma germânica da palavra servo-croata Kras,
que segundo Neves & Piló (2008), significa um terreno rochoso, desnudo, característico do nordeste da
Itália e nordeste da Eslovênia. Essa região é considerada como “carste clássico”, já que foi ali que este
relevo foi primeiramente descrito e estudado. Hoje o termo carste é usado internacionalmente para
designar todas as regiões que apresentam feições parecidas a estas, consideradas como “clássicas”.
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Os ambientes cársticos são ocupados pelos homens desde tempos remotos. Segundo
Neves & Piló (2008), as cavernas e abrigos-sob-rocha vem sendo usados pela
humanidade há aproximadamente 500 mil anos, como moradia, palco de rituais,
cemitério, suporte para arte rupestre e outros. Esses ambientes, quando protegidos
das intempéries do meio externo, favorecem a preservação de vestígios
arqueológicos, palentológicos e paleoambientais. A grande presença destes vestígios
fez com que o carste se tornasse, em todo o mundo, palco de intensas investigações
científicas visando reconstruir a história geológica, biológica e cultural do planeta.
3.2. Pensando o ambiente cárstico como um sistema
3.2.1. Noções básicas sobre os aspectos físicos
A maioria das cavernas brasileiras ocorre em rochas carbonáticas, e sua formação
têm início através do alargamento, por dissolução, de estreitas fendas de dimensões
milimétricas, que ocorrem em profundidade no maciço rochoso. Este alargamento
progressivo acontece ao longo das linhas de fluxo da água subterrânea, sob ação de
agentes corrosivos – como água acidulada pela presença de ácido carbônico, ácido
húmico ou outros –, dando origem a uma rede de condutos interconectados que,
segundo Karmann (2004), caracterizam aqüíferos de condutos, que podem abrigar
grandes volumes de água subterrânea. O poder de dissolução da água sobre a rocha
carbonática é função do caráter ácido da água, bem como da configuração
composicional3, textural4 e estrutural da rocha. Com a evolução da paisagem, incluindo
processos de entalhamento do relevo (aprofundamento de vales fluviais) e
conseqüente rebaixamento do lençol freático e/ou compensação isostática5, estes
condutos atingem posições acima da zona saturada, podendo permitir o acesso do
homem, sendo então chamados de cavernas.
Ao entender o processo de formação das cavernas é fácil constatar que esses
ambientes não estão isolados na paisagem, mas constituem um componente
subterrâneo do relevo cárstico, intrinsecamente relacionado às outras feições deste
relevo. Freqüentemente os condutos, transponíveis ou não ao homem, transportam a
água subterrânea captada nas áreas de recarga – que constituem regiões de dolinas,
vales cegos, maciços calcários, sumidouros etc., localizados em pontos mais elevados
do relevo, até as áreas de descarga hídrica, normalmente posicionadas em pontos
mais baixos da paisagem. Sweeting (1972) ressalta que as dolinas de dimensões
moderadas (entre dezenas a centenas de metros de diâmetro), podem ser
consideradas como uma unidade hidrográfica essencial da paisagem cárstica, pois
funcionam como pequenas bacias hidrográficas de captação de águas superficiais, em
direção ao meio subterrâneo.
A dinâmica hidrológica condiciona a gênese e morfologia das cavernas. Se o fluxo de
água é turbulento, será formada uma caverna de morfologia diferente de outra, de
formação associada a um lago, onde o fluxo laminar é lento. Essa dinâmica também
influencia aspectos como a fauna cavernícola, formação dos espeleotemas, deposição
de sedimentos, dentre outros, como será demonstrado adiante.

3

Quanto maior a disponibilidade de CaCO3 é mais fácil a dissolução da rocha.
Quando menor a granulometria e a porosidade da rocha, maior a superfície de contato com a solução
ácida, facilitando sua dissolução.
5
Lento soerguimento da crostra terrestre aliado ao rebaixamento erosivo da superfície.
4
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Os Espeleotemas6 são depósitos cristalinos formados no interior das cavernas.
Segundo o IBAMA/CPRM-APA Carste (1998a), sua diversidade de formas e cores
depende da: (I) velocidade e tipo de escoamento da água – diferentes espeleotemas
são formados em locais onde existe fluxo de água ou onde ela é estagnada, onde
ocorre exsudação ou respingamento – ; (II) da composição química e iônica da água –
sua coloração pode variar em função das substâncias transportadas pela água, entre
elas, argilas, matérias orgânicas e sais metálicos e, o grau de saturação do carbonato
na água pode determinar inclusive a velocidade da formação do espeleotema – ; (III)
da morfologia das paredes, tetos e pisos; (IV) da circulação do vento; (V) e até mesmo
da atividade de certos microorganismos, entre outras. Existem espeleotemas formados
por uma composição de diferentes processos.
A poluição das águas, nociva em qualquer circunstância, tem efeitos muito danosos
quando ocorre no ambiente cárstico. Segundo Piló (1999), Hannah e Pride (1989), as
contaminações do solo e da água subterrânea podem assumir proporções
inesperadas no carste, pois ao atingir fraturas ou cavidades subterrâneas, de
pequenas ou grandes dimensões, o escoamento da água se torna mais rápido e
complexo do que no solo, de forma a levar a contaminação para grandes distâncias,
podendo inclusive contaminar áreas de captação de água, que irão abastecer a
população (Figura 4). Segundo Benson (1987), o fluxo da água subterrânea, no
ambiente cárstico, dificilmente é medido com precisão, infere-se daí que a pluma de
contaminação também seja de difícil definição. Por isso, deve-se ter especial atenção
com as atividades potencialmente poluidoras a serem instaladas em áreas cársticas,
para que seja possível combinar a preservação ambiental e a proteção da população
que reside nessas áreas.

Figura 4 - Impactos causados pela atividade humana no carste. Fonte: MOURA
(2005).

6

Espeleotema é uma palavra de origem grega, originada da junção das palavras spelaion: caverna
e thema: depósito.
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3.2.2. Principais fragilidades e ameaças às cavernas e ao ambiente cárstico
As regiões cársticas possuem grande riqueza natural e cultural e vêm sendo utilizadas
de diversas formas ao longo de nossa história, sendo as principais atividades a
agricultura, a mineração, a urbanização, o turismo e a captação de água subterrânea
para o abastecimento. Com a explosão demográfica das áreas urbanas e a grande
expansão das fronteiras agrícolas brasileiras, as regiões cársticas vêm sofrendo
variados e crescentes impactos ambientais.
A mineração em áreas cársticas acontece principalmente para extração de calcário e
dolomita, sendo realizada a céu aberto, através de detonações. Segundo Berbert-Born
(2000) e Piló (1999), os principais impactos de minerações em áreas cársticas são:
alterações na topografia e na paisagem; destruição ou soterramento de feições
cársticas com perda de patrimônio ambiental e cultural (destruição de cavernas, sítios
arqueológicos ou paleontológicos e conseqüente perda da fauna epígea e hipógea);
desmatamentos; desvios de drenagem superficial; inundações ou extirpamento de
drenagens subterrâneas; lixiviação das pilhas de minério e conseqüente assoreamento
de cavidades; quebra de espeleotemas e possíveis desabamentos devido às
vibrações provocadas durante as detonações das frentes de lavra; possibilidade de
contaminação da água subterrânea; poluição sonora decorrente das detonações,
maquinário e trânsito de caminhões; poluição atmosférica, onde pode ser crítica a
emissão de material particulado fino.
As regiões cársticas brasileiras geralmente são cobertas por uma espessa camada de
Latossolo, que são solos, em geral, muito aptos para a atividade agrícola. No entanto,
a agricultura pode gerar problemas no ambiente cárstico, como ilustra a Figura 4.
Segundo Berryhill et al. (1989), Piló (1999) e Berbert-Born (2000), os principais
problemas relacionados à essa atividade são os desmatamentos, que induzem
atividades erosivas e provocam assoreamento dos corpos d`água, podendo entupir
sumidouros e cavernas; a contaminação do solo e da água superficial e subterrânea
por agrotóxicos, fertilizantes, herbicidas e resíduos oriundos de lavagem de pocilgas e
currais, que tem impacto direto na fauna das cavernas; a explotação excessiva da
água subterrânea para irrigação, pode induzir a formação de dolinas devido ao
rebaixamento do aqüífero7; a exploração de depósitos de guano para uso como
fertilizante natural; o uso de cavernas como depósito de lixo.
Os principais impactos decorrentes da urbanização são a contaminação das águas
superficiais e subterrâneas devido a vazamentos acidentais e disposição inadequada
de resíduos sólidos e efluentes líquidos; a possibilidade de indução de dolinamentos; a
explotação excessiva de água; o desmatamento; a impermeabilização do solo e
conseqüente alteração dos processos de recarga do aqüífero, dentre outros. Com a
urbanização os problemas de subsidência podem ser exacerbados pela concentração
de fluxos de drenagem superficiais; sobrecarga no terreno; modificações na estrutura
do solo; desvios ou represamentos da água; rebaixamento do nível freático e
preenchimento das feições cársticas. Ressalta-se que o dolinamento pode acontecer
sem sinais prévios denunciadores, podendo causar acidentes graves que envolvem a
ruína total ou parcial de edificações. Este tipo de problemas já aconteceu, por
exemplo, em Sete Lagoas-MG e Cajamar-SP. A expansão de grandes metrópoles
brasileiras, como Belo Horizonte, tem ocorrido também em direção a regiões cársticas,

7

Os autores Day e Reeder (1989), Newton e Tanner (1987), Slifer e Erchul (1989) e Upchurch e
Littlefield. (1989), ressaltam que oscilações do nível da água e, conseqüentemente, as variações
de pressão e velocidade de fluxo, aliadas às forças resultantes da ação da gravidade, formam um
dos principais agentes de deflagração e evolução de cavidades que, por colapso de porções de
rocha ou solo, refletem-se na superfície por afundamentos, formando as dolinas.
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e pode-se esperar graves problemas futuros para população e para o meio ambiente,
caso não sejam adotadas medidas de planejamento adequadas pra estas áreas.
A visitação turística é importante para que o público em geral conheça as cavernas e
compreenda a importância e fragilidade destes ambientes. No entanto esta atividade
pode acarretar uma série de impactos na caverna, como a perturbação e compactação
de sedimentos arqueológicos ou paleontológicos; perturbações diversas na fauna
cavernícola; indução de processos erosivos; introdução de materiais e fauna exógena;
alteração de clima (relacionada com a abertura/fechamento de passagens, número de
visitantes, introdução artificial de iluminação e/ou água); quebra de espeleotemas;
pichações; lixo; roubo de material arqueológico ou paleontológico, dentre outros.
3.3. Legislação de proteção às cavernas e ao ambiente cárstico
As cavernas ou cavidades naturais subterrâneas são consideradas bens da União pelo
art. 20, inciso X, da Constituição Federal, e sua proteção foi abordada em vários atos
jurídicos, dentre os quais se destacam o Decreto Federal 99.556/90 e a Portaria
IBAMA 887/90, que declaram que “toda e qualquer cavidade penetrável pelo homem e
a sua respectiva área de influência são incondicionalmente preservadas”. A
“preservação incondicional”, imposta por estas legislações se mostrou conflituosa na
prática, em termos de contraposição entre desenvolvimento econômico e preservação
ambiental, já que as áreas cársticas atraem atividades econômicas diversas, com
destaque para mineração de rochas carbonáticas.
Em 1997 foi criado o Centro Nacional de Estudos, Proteção e Manejo de Cavernas CECAV, subordinado ao IBAMA, hoje ICMBio, com a finalidade de normalizar e
controlar o uso do patrimônio espeleológico e fomentar as pesquisas sobre o tema
(Portaria no 57 de 5 de junho de 1997).
A Resolução CONAMA nº 347/04 amenizou o rigor preservacionista das legislações
anteriores, reconhecendo que no processo de licenciamento ambiental deveria haver
distinção entre cavernas consideradas relevantes ou irrelevantes, de forma que os
empreendimentos e atividades potencialmente causadores de significativa alteração
ou degradação do patrimônio espeleológico estariam sujeitos a compensação
ambiental. Nesses licenciamentos, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação
e a manutenção de unidade de conservação. Esse apoio pode “constituir-se em
estudos e pesquisas desenvolvidas, preferencialmente na região do empreendimento,
que permitam identificar áreas para a implantação de Unidades de Conservação de
interesse espeleológico” (CONAMA no 347/04 artigo 8º, § 1o).
No entanto, esta resolução não possuía parâmetros que garantissem a objetividade na
análise dos critérios de relevância. O artigo 2º, parágrafo II, da resolução CONAMA no
347/04, define como cavidade natural subterrânea relevante, para fins de anuência
pelo IBAMA, no processo de licenciamento ambiental, aquelas que apresentam
“significativos atributos ecológicos, ambientais, cênicos, científicos, culturais ou
socioeconômicos, no contexto local ou regional.”
A área de influência de uma caverna “será definida pelo órgão ambiental competente
que poderá, para tanto, exigir estudos específicos, às expensas do empreendedor”
(CONAMA no 347/04, artigo 4º, § 2o). Até que este estudo esteja completo, a “área de
influência das cavidades naturais subterrâneas será a projeção horizontal da caverna
acrescida de um entorno de duzentos e cinqüenta metros, em forma de poligonal
convexa” (Idem, artigo 4º, § 3o).
Os empreendimentos ou atividades turísticas, religiosas ou culturais que utilizem as
cavernas “deverão respeitar o Plano de Manejo Espeleológico, elaborado pelo órgão
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gestor ou o proprietário da terra onde se encontra a caverna, aprovado pelo IBAMA”,
mesmo quando as mesmas estiverem localizadas em propriedades privadas.
(CONAMA no 347-04, artigo 6º). O plano de manejo espeleológico é um documento
técnico através do qual se estabelece o zoneamento e as normas de uso e manejo
das cavernas.
Até recentemente não estavam definidos na legislação critérios e procedimentos
metodológicos que permitissem a avaliação de relevância das cavernas. Em 20 de
agosto de 2009, foi publicada pelo Ministério do Meio Ambiente, a Instrução Normativa
no 2, que dispõe sobre o Decreto Federal 99.556/90. Esta instrução regulamenta o
Decreto Federal, determinando a metodologia para estabelecimento do grau de
relevância das cavidades naturais subterrâneas, em contexto local e regional. Portanto
a realidade atual é que as cavernas são protegidas legalmente e integrantes do
patrimônio da União, mas estão sujeitas à valoração em função de sua relevância,
para fins de licenciamento ambiental de empreendimentos.
3.4. Clima e Hidrografia
A região onde está localizado o MN Experiência da Jaguara apresenta clima tropical
tendo como principal característica a ocorrência de duas estações bem definidas: uma
chuvosa, no verão, e outra seca, no inverno. A precipitação média anual fica entre
1000 mm e 2000 mm e a temperatura média anual entre 19ºC e 28ºC.
Do ponto de vista da hidrografia, a unidade está inserida no terço superior da subbacia do córrego da Jaguara, afluente da margem esquerda do Rio das Velhas
(Figura 5). Hidrologicamente, o alagamento no entorno do maciço deve-se à elevação
do lençol freático, caracterizando uma surgência da água que infiltra nas encostas e
divisores da dolina que circunda o maciço. O maciço funciona, portanto, como uma
nascente cuja água drena na direção norte até o córrego da Jaguara.
O córrego Jaguara é formado a partir da confluência do córrego Mucambo com as
águas provenientes da grande surgência da Jaguara, desenvolvendo-se no sentido
SW-NE numa extensão de cerca de 13,8 km, até desaguar no rio das Velhas. Esta
sub-bacia possui de aproximadamente 132,2 km2, sendo suas porções sul e noroeste
intensamente carstificadas, caracterizadas pela ocorrência sistemática de dolinas,
pequenas lagoas, grutas e sumidouros. Nessas áreas, o escoamento superficial é
muito pouco expressivo, uma vez que os sistemas hídricos de fluxo são
predominantemente subsuperficiais.
Por este motivo, os limites topográficos da sub-bacia hidrográfica não são bem
definidos nesses locais e a sub-bacia não representa, neste caso, um sistema hídrico
fechado, uma vez que podem ocorrer contribuições provenientes de áreas
circunvizinhas ou fugas da sub-bacia para as áreas adjacentes, através do sistema
aqüífero local.
Auler (1994) identificou cinco sumidouros na porção noroeste da sub-bacia do córrego
Jaguara e pelo menos outros seis na porção sul, cujas águas, da mesma forma que as
do córrego Palmeiras, afloram na ressurgência do Mucambo, dando início ao córrego
de mesmo nome. Cerca de 3 km a jusante dessa ressurgência, dentro da Fazenda
Experiência da Jaguara, há de se registrar a existência de uma grande surgência,
conhecida como surgência da Jaguara, cujas águas, a partir da confluência com o
córrego Mucambo, formam o córrego Jaguara.
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Figura 5 – Principais cursos d’água no entorno da área proposta para o MNE
Experiência da Jaguara, Matozinhos, Minas Gerais. Fontes: adaptado de
IBGE e IBAMA/CPRM.
A sub-bacia do córrego Jaguara drena uma região predominantemente rural, de
grande beleza. O córrego encontra-se bastante preservado, apresentando vegetação
ciliar em grande parte de sua extensão. Não foi verificada a presença de material de
assoreamento ao longo do seu curso. Em seu médio curso, o córrego sofreu, há
alguns anos, um represamento com vistas à implantação de um pequeno sistema de
geração de energia para a Fazenda Jaguara. Atualmente este sistema encontra-se
desativado. O lago formado é utilizado pelos habitantes locais para pesca recreativa e
em atividades de contato primário.
As águas dos córregos Mucambo e Jaguara são utilizadas na irrigação de culturas,
inclusive através de sistemas de pivôs centrais, na dessedentação de animais e no
abastecimento de algumas propriedades rurais.
De acordo com os estudos realizados para o ZEE da APA Carste de Lagoa Santa, a
área proposta para criação do MNE Experiência da Jaguara está localizada em uma
região classificada como moderada, no que se refere à vulnerabilidade à poluição do
aqüífero cárstico (Figura 6), sendo definida como Zona de Proteção Máxima IA
(Figura 7), sendo incompatíveis as atividades de expansão urbana, lançamento de
esgoto doméstico e instalação de indústrias. Em 1998, com base nos resultados de
análises de qualidade da água realizadas (IBAMA/CPRM, 1998a), a água foi
enquadrada na Classe I. Apesar da boa qualidade, foi detectado o efeito da atividade
pecuária através do aporte de nutrientes e matéria orgânica.
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Figura 6 – Mapa de vulnerabilidade à poluição do aqüífero cárstico na APA Carste de
Lagoa Santa, com destaque para a área proposta para o MNE Experiência
da Jaguara, Matozinhos, Minas Gerais. Fonte: adaptado de IBAMA/CPRM.
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Figura 7 – Zonas de proteção do aqüífero cárstico na APA Carste de Lagoa Santa,
com destaque para a área proposta para o MNE Experiência da Jaguara,
Matozinhos, Minas Gerais. Fonte: adaptado de IBAMA/CPRM.
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3.5. Geologia
A região cárstica abrangida pelo SAPVN apresenta em sua litologia rochas
sedimentares do Grupo Bambuí, englobando a formação Sete Lagoas - com os
membros Pedro Leopoldo e Lagoa Santa -, e a formação Serra de Santa Helena,
conformando um dos mais notáveis exemplos do carste tropical brasileiro. Segundo
IBAMA/CPRM-APA Carste (1998a) os carbonatos estão assentados sobre o
embasamento cristalino, composto por uma associação de rochas graníticas
(gnaisses, granitóides e migmatitos). Acima dos carbonatos ocorrem rochas de
granulometria muito fina, conformadas à base de argila e silte8, que fazem parte da
Formação Serra de Santa Helena. Essa seqüência estratigráfica simplificada é
ilustrada pela na Figura 8.

Figura 8 - Coluna estratigráfica simplificada da APA Carste de Lagoa Santa
(IBAMA/CPRM- APA Carste, 1998a, p.13).
Ressalta-se que a forma, o tamanho e outras particularidades das cavernas estão
condicionadas à composição química do pacote rochoso e à presença de certas
estruturas geométricas, que determinem o fluxo de percolação da água, que é o
agente solubilizador e deflagrador do processo de formação de cavernas.
Segundo IBAMA/CPRM-APA Carste (1998a, p.19) os carbonatos do Membro Pedro
Leopoldo, localizados sobre o embasamento cristalino, são finos e muito impuros,
possuindo expressiva quantidade de material terrígeno (não-carbonático).
Estruturalmente este tipo litológico não é muito favorável “à percolação da água por
apresentar estruturas fisicamente “fechadas” (pelo caráter da compressão que as
formou)”. Por possuir relativamente pouco carbonato e por não favorecer a percolação
de água, o Membro Pedro Leopoldo se torna menos favorável à formação de
cavernas. Nele, as cavernas ocorrem pontualmente, em situações muito especiais,
principalmente ao longo dos contatos interformacionais inferior (com o embasamento
cristalino) e superior (com o Membro Lagoa Santa).
“No contato inferior, a ocorrência está provavelmente vinculada à menor
permeabilidade do embasamento cristalino, que força um maior tempo de residência
da água ou sua circulação no calcário assentado acima. O exemplo-tipo está na área
de entorno da APA, representado pela Gruta dos Irmãos Piriá. Nessas situações, há
grande proporção de desplacamento de finos blocos tabulares induzido pela foliação
8

Rochas pelíticas.
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subhorizontal proeminente, o que torna o ambiente muito instável e sujeito a
desmoronamentos” (IBAMA/CPRM-APA CARSTE, 1998a, p. 20).
A maioria das cavernas da região acontece nos calcarenitos do Membro Lagoa Santa,
pois estes são fortemente predispostos à dissolução, gerando um típico relevo cárstico
superficial, com paredões, dolinamentos, vales cegos e feições menores de
lapiezamento9, com drenagem predominantemente subterrânea (IBAMA/CPRM-APA
CARSTE, 1998a). No Membro Lagoa Santa, a morfologia das cavernas é fortemente
condicionada pelo sistema de fraturas deste bloco rochoso, formando condutos com
perfil tendendo ao vertical, onde a altura tem eixo maior que a largura, distribuídos
segundo um padrão labiríntico. Quando não labirínticas, essas cavernas possuem
trechos retilíneos e sinuosidades condicionadas por fraturas.
Nos relevos desenvolvidos sobre os metapelitos da Formação Serra de Santa Helena
e porções do carste encoberto, é baixo o índice de carstificação, sendo, no geral,
pequeno o potencial para ocorrência de cavernas. Existem ocorrências relacionadas a
formas cársticas superficiais desenvolvidas, pontualmente, como dolinamentos
isolados e pequenas exposições calcárias.
A área proposta para o Monumento Natural Experiência da Jaguara está totalmente
inserida no Membro Lagoa Santa (Figura 9) possuindo elevado potencial para
existência de cavernas.
3.6. Geomorfologia
O MNE Experiência da Jaguara está inserido em região dominada por planícies
cársticas e fluviais, que constituem, topograficamente, o domínio mais rebaixado da
paisagem da APA Carste Lagoa Santa (Figura 10). São áreas de mais alto grau de
dissecação abaixo da cota dos 700 metros, com formas cársticas residuais e grandes
sistemas de ouvalas. O relevo apresenta baixo grau de declividade.
O maciço da Jaguara situa-se no fundo de uma dolina, com encostas de declividade
suave. Ao redor deste maciço se formam pequenas áreas alagadas, alimentadas pelo
lençol freático. Estes se mantêm abastecidos durante grande parte da estação seca,
mesmo quando os lagos do entorno, da região de planalto, já se apresentam secos. A
proteção da dolina é fundamental para a garantia de conservação do maciço como um
todo.
No topo do maciço da Jaguara predomina a rocha exposta, bastante lapiezada e
existem extensas e profundas fendas verticais, que por vezes conformam cavidades
naturais. As bordas do maciço da Jaguara formam paredões quase verticais, com
aproximadamente 15 metros de desnível, e assim como seu topo, são bastante
recortadas e sulcadas por processos de dissolução do calcário, que dão um aspecto
de ruína ao conjunto rochoso, conferindo ao mesmo grande beleza cênica.

9

“Os lapiás são sulcos, saliências pontiagudas ou furos existentes nas superfícies rochosas, derivados da
dissolução do calcário”. (NEVES & PILÓ, 2008, p. 184)
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Figura 9 – Geologia da APA Carste de Lagoa Santa, com destaque para a área
proposta para o MNE Experiência da Jaguara, Matozinhos, Minas Gerais.
Fonte: adaptado de IBAMA/CPRM.
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Figura 10 – Compartimentação geomorfológica da APA Carste de Lagoa Santa, com
destaque para a área proposta para o MNE Experiência da Jaguara,
Matozinhos, Minas Gerais. Fonte: adaptado de IBAMA/CPRM.
3.7. Pedologia
A caracterização e o mapeamento dos solos (Figura 11 e Tabela 1) do MNE
Experiência da Jaguara baseou-se no Relatório do Meio Físico da APA Carste de
Lagoa Santa (IBAMA/CPRM, 1998), trabalhos de campo e fotointerpretação de
imagem de satélite de alta resolução.
Predomina na área Latossolo Vermelho Distrófico típico, localizado na porção não
inundável da dolina ao redor do maciço calcário; seguido de Neossolo Litólico
Eutrófico típico, situado sobre o maciço rochoso e associado às Matas Secas; e
Cambissolo Háplico Ta Eutrófico vértico, nas áreas inundáveis da dolina. Estes solos
são provenientes das rochas calcárias da Formação Sete Lagoas (metacalcarenitos).
Os Latossolos são solos profundos constituídos por material mineral, apresentando
horizonte B latossólico (Bw) imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A
(EMBRAPA, 2006). No MNE Experiência da Jaguara, este solo apresenta matiz 2,5YR
ou mais vermelho na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA),
o que define sua classificação no segundo nível categórico (EMBRAPA, 2006).
Apresenta teores de Fe2O3 provenientes do ataque sulfúrico na TFSA (Terra Fina
Seca ao Ar) inferiores a 18% quando argiloso ou muito argiloso, com atração
magnética fraca ou inexistente (IBAMA/CPRM, 1998). Estes solos possuem teores de
argila entorno de 80% e com pouca diferenciação entre os horizontes; a textura
dominantemente muito argilosa e a estrutura granular ao longo do perfil conferem boas
características de infiltração e retenção de umidade, face à baixa capacidade de troca
de cátions da fração argila (IBAMA/CPRM, 1998). Apresentam elevada deficiência de
fertilidade com baixa saturação de base no complexo sortivo, as quais implicam em
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custos elevados com uso de corretivos e fertilizantes para produção agrícola
(IBAMA/CPRM, 1998). De maneira geral, os Latossolos ocorrem na região em relevo
suave ondulado e ondulado. Nesta área do MNE Experiência da Jaguara, este solo
encontra-se sob pastagem.
Os Neossolos Litólicos Eutróficos possuem as características gerais dos solos pouco
desenvolvidos, com espessura efetiva muito pequena. São solos ricos, com elevada
fertilidade natural. Apresentam horizonte A fraco ou moderado e textura
indiscriminada, ocorrendo em relevo que varia de suave ondulado a escarpado. De
maneira geral, quando ocorrem em relevo mais movimentado, são áreas destinadas à
preservação, devido à pequena profundidade e a elevada susceptibilidade à erosão. A
cobertura vegetal predominante nestes solos são as Matas Secas.
Os Cambissolos são solos constituídos por material mineral com horizonte B incipiente
ou câmbico. Na região cárstica estes solos ocorrem nas áreas de dolinas, uvalas ou
bordas de lagoas, que se encontram sob a influência direta do fluxo hídrico do carste.
Possuem caráter eutrófico com a presença das argilas de atividade alta (Ta). Nestas
áreas, o relevo é plano e suave ondulado, com influência da oscilação do lençol
freático alternando os processos de oxidação e redução desse ambiente.
Ocasionalmente, estes solos encontram-se sob lâmina d’água.
No topo do maciço ocorrem afloramentos de rocha calcaria, da Formação Sete
Lagoas.

Figura 11 – Distribuição de solos no MNE Experiência da Jaguara, Matozinhos, Minas
Gerais.
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Tabela 1 –

Unidades de mapeamento dos solos encontrados no Monumento Natural
Estadual Experiência da Jaguara, Matozinhos, Minas Gerais

Legenda

Unidades de mapeamento

LVd
RLe
CXve
AR

Área

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico

ha
21,3

%
58,7

NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico

8,17

22,5

CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico vértico

2,24

6,2

Afloramento de rocha

4,59

12,6

3.8. Espeleologia
Para o presente estudo, as principais referências consultadas para localização e
caracterização das cavidades naturais existentes foram: (1) Projeto VIDA, realizado
pela CPRM-MG e publicado em 1994, incluindo informações ainda inéditas,
arquivadas na CPRM em Brasília; (2) Projeto APA Carste de Lagoa Santa, realizado
pela CPRM-MG e publicado e m 1998; (3) o Levantamento do Acervo Científico
Cultural da Fazenda Experiência da Jaguara, realizado pelo IEPHA-MG em 1987; (4)
Cadastro Nacional de Cavernas – CNC, realizado pela Sociedade Brasileira de
Espeleologia SBE; (5) CODEX – Cadastro de Cavernas da Redespeleo Brasil; (6)
Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas – CANIE, realizado pelo Centro
Nacional de Estudo Proteção e Manejo de Cavernas – CECAV; (7) o Estudo de
Impacto Ambiental – EIA da Mineração Rezende Ltda., realizado pela Brandt Meio
Ambiente Ltda em 2004, e disponível para consulta pública na FEAM-MG.
O trabalho mais sistemático realizado para identificação de cavidades no maciço da
Jaguara foi realizado pela CPRM/ VIDA (1994), no entanto tal estudo ressalta que não
foi percorrida a porção norte do maciço, onde existem relatos orais da ocorrência de
cavidades. Desta forma, a prospecção espeleológica detalhada do maciço será
necessária quando for realizado o Plano de Manejo do Monumento Natural
Experiência da Jaguara, a fim de se conhecer melhor o patrimônio espeleológico e de
auferir os erros de coordenadas existentes nos cadastros vigentes.
Foi elaborada uma ficha descritiva para cada cavidade registrada no maciço da
Jaguara e entorno (Anexo I), sintetizando as informações obtidas nas diferentes fontes
consultadas. Dentro do limite proposto pelo IEF/MG para criação do MNE Experiência
da Jaguara, no maciço calcário homônimo, foram registradas onze ocorrências,
incluindo cavernas e abrigos sob rocha (Figura 12). São elas: a Lapa Experiência da
Jaguara I (MG0194), Lapa Experiência da Jaguara II, Gruta da Coruja (do Balaio) (MG0476), Gruta da Inundação (MG0914), Gruta do Vale Perdido (MG0475), Gruta da
Pedra Alta (MG0471), Gruta do Portal (MG0913), Gruta do Pomar (MG0477), Sítio
Arqueológico da Gameleira, Abrigo Zum (MG0917) e Abrigo Zem (MG0918).
Grande parte das cavidades registradas dentro do limite proposto para o MN
Experiência da Jaguara encontra-se na base do maciço calcário, e algumas são
parcialmente inundadas em determinado período do ano. A maioria das cavernas
possui desenvolvimento predominantemente horizontal sendo, em geral, de fácil
acesso ao visitante. Grande parte destas possui pequenas dimensões, com
desenvolvimento horizontal variando entre 30 e 150 metros. Apenas quatro cavidades
são maiores que 150 metros, sendo elas a Lapa Experiência da Jaguara I, a Lapa
Experiência da Jaguara II, a Gruta da Coruja (do Balaio) e a Gruta da Pedra Alta.
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As cavernas existentes neste maciço são pouco ornamentadas por espeleotemas,
mas segundo a CPRM/VIDA (1994), são interessantes por seu estado juvenil de
formação, podendo oferecer subsídios para estudos de gênese, morfologia e evolução
de cavidades, sendo importantes para compreensão de outras cavidades existentes
na área10.
Algumas destas cavernas apresentam importância religiosa, como as Lapa
Experiência da Jaguara I e II, que possuem imagens sacras em seu interior e recebem
visitação da população do entorno (IEPHA, 1987). Outras se destacam pela beleza
dos seus portais de entrada, como grutas da Coruja (do Balaio) e do Portal, que
contribuem na composição da beleza cênica do maciço. A Lapa Experiência da
Jaguara II e a Gruta do Pomar possuem importância paleontológica, já que nelas
foram encontrados fósseis de animais extintos.
Grande parte do aporte de matéria orgânica no interior das cavernas, localizadas na
base do maciço da Jaguara, é proveniente dos lagos formados pelo lençol freático
aflorante. Essa matéria orgânica constitui uma das bases da cadeia alimentar
subterrânea, sendo de extrema importância para a fauna cavernícola.
No entorno do limite proposto para o MN Experiência da Jaguara, a sul deste, existe
outro maciço calcário, cercado pela atividade agropecuária, que possui grande
concentração relativa de cavernas. A gênese e morfologia das cavernas existentes
neste maciço é bem similar a das existentes no maciço da Jaguara. Nele foram
registradas doze cavernas, sendo elas: a Gruta das Conchas I (MG0916), Gruta das
Conchas II (MG0915), Gruta Fina (MG0919), Gruta Carapuça (MG0920), Gruta Nada
(MG0926) e as Grutas 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 (Brandt Meio Ambiente, 2004). Dentre
elas se destaca o sistema formado pelas Grutas das Conchas I e II, com cerca de 110
metros de desenvolvimento horizontal, sendo ricamente ornamentadas e possuindo
depósitos fossilíferos, que podem ser objeto de futuras pesquisas paleontológicas.

10

“Nas cotas altimétricas mais inferiores, onde está aflorante o lençol freático, é possível visualizar
processos que, em outras áreas, podem estar ocorrendo “em profundidade”. Nesses locais, também são
observadas cavernas em plena formação, portanto ditas jovens, ao longo de áreas inundadas onde haja
contato direto com a rocha. Em geral, em face do baixo gradiente hidráulico, conformam-se geometrias
labirínticas ainda com seções de perfil horizontalizado, devido à expressão dos processos solubilizadores
ao longo da superfície da água. Um exemplo é a Gruta dos Arcos situada no maciço da Jaguara e outras
aí presentes” (CPRM/ Projeto APA Carste, 1998, p. 31).
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Figura 12 – Áreas prioritárias no entorno do limite proposto inicialmente pelo IEF
para o MNE Experiência da Jaguara.
4. ARQUEOLOGIA
O município de Matozinhos é munido de um rico conjunto de sítios arqueológicos, seja
em locais á céu aberto, como também em abrigos sob rocha, em alguns casos com
figurações rupestres, em outros, também com vestígios no solo dentre eles artefatos
líticos lascados, polidos e em alguns casos fragmentos cerâmicos.
O Maciço da Fazenda Experiência da Jaguara, outrora pertencente à antiga gleba da
fazenda vizinha Jaguara Velha (região de entorno), possui estruturas de mineração e
edificações associadas oriundas do século XVIII e XIX, de grande importância para a
história da colonização do vale do rio das Velhas, bem como para o acervo patrimonial
histórico e arquitetônico de toda a região do Carste de Lagoa Santa.
A concentração prolongada de água nos lagos que se formam nas regiões de planície
cárstica e fluvial, segundo Neves & Piló (2008), pode ter atraído para suas margens o
assentamento de grupos humanos pré-históricos, que podem ter se instalado em
acampamentos a céu aberto e/ou ter utilizado os abrigos sob rocha e entradas de
caverna, no entorno dos lagos. Tomando como base esta consideração, existe
potencial pra descobertas arqueológicas nas cavernas e abrigos localizados no maciço
da Jaguara, bem como nas regiões de entorno, onde se observa atualmente o uso
agropecuário.
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Na Fazenda Experiência da Jaguara, propriedade onde se pretende implantar o MNE,
chama a atenção a beleza cênica do afloramento drenado pelo córrego da Jaguara.
Esta localidade no período pré-colonial foi ocupada pelo menos por grupos ceramistas,
pois no entorno do paredão anos atrás podiam ser observados inúmeros fragmentos
cerâmicos atribuídos à Tradição “Sapucai”, tanto nos pisos dos abrigos que compõem
o maciço, como nas partes externas destes. Segundo IEPHA (1987) a “fazenda
Experiência da Jaguara é uma das poucas fazendas da região que ainda guarda
elementos de interesse pré-históricos e históricos, ou mesmo paisagens
reconhecidamente de exceção, como os componentes do relevo cárstico (dolinas,
paredões, grutas, lapiés, entre outras)” Lamentavelmente o revolvimento do solo
visando plantio, pisoteio do gado e depredações das paredes causaram danos
irreversíveis ao patrimônio arqueológico ali contido.
Os órgãos patrimoniais visitaram o maciço Experiência da Jaguara indicando a
existência nos anos oitenta do século XX, de uma imagem de santa em um de seus
compartimentos. Atualmente esta santa não se encontra no local, mas as visitas
constantes ainda persistem, inclusive já houve um casamento em um de seus salões,
segundo informações dos moradores locais.
A seguir serão descritos os locais onde foram identificados vestígios arqueológicos.
4.1. Sítios Arqueológicos da MNE Experiência da Jaguara
4.1.1. Sítio Arqueológico Gameleira
Fazenda Experiência da Jaguara
Coord. UTM: 7844370mN/604040mE
Localiza-se no maciço próximo da dolina ocupada por uma lagoa, onde se encontra a
drenagem do córrego Jaguara. A área do abrigo é pequena e escura estando a 2,7 m
do piso externo (Figura 13 A). As pinturas são em parte vestigiais algumas
comprometidas por pichações elaboradas em carvão (Figura 13 B). Há também
indicativos de atividades ou rituais afro-brasileiros no local com inscrições realizadas
em carvão na parede do mesmo abrigo, além de pisoteio de gado no piso
(Figura 13 C).
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Figura 13 – (A) Visão do abrigo arqueológico da área externa; (B) Pichações no
suporte rochoso do sítio Gameleira onde há fragmentos cerâmicos; (c)
Pisoteio do gado e estrume no piso do abrigo rochoso.

4.1.2. Sítio Arqueológico Experiência da Jaguara
Fazenda Experiência da Jaguara
Coord. UTM: 7843890mN/604430mE
O sítio é composto por uma área de concentração de cerâmica a céu aberto
(Figura 14 A), parcialmente danificado devido mecanização do solo, além de uma área
abrigada que se apresenta bastante descaracterizada em virtude do constante pisoteio
de gado no interior da caverna. Foram observados alguns fragmentos de seixos nas
proximidades de uma pequena concentração de fragmentos cerâmicos (Figura 14 B)
que podem ser tratar de artefatos líticos.
Os fragmentos ali identificados em superfície por suas características gerais podem
ser atribuídos preliminarmente à Tradição Estilística Sapucaí.
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Figura 14 – (A) Sítio Arqueológico Experiência da Jaguara; (B) Detalhe de fragmento
cerâmico na superfície do solo.
Contextualização arqueológica
Os sítios arqueológicos pré-coloniais nesta região possuidores da cultura material
Sapucai são datados em regra do século IX até o século XII da nossa era.
Trata-se de indícios de antigas aldeias instaladas em encostas de morros suaves
próximos a cursos de água. Os sítios a céu aberto caracterizam-se por grandes
concentrações de vestígios arqueológicos, onde predominam fragmentos cerâmicos,
normalmente associados a sedimentos mais escuros ou solos antrópicos.
Possivelmente se trata de fundos de cabanas ou casas ocupadas por longos períodos
(PROUS, 2006)
A cerâmica Sapucaí é considerada uma variedade regional, dentro da Tradição Aratu,
que predomina, por sua vez nos estados da Bahia, Espírito Santo e Ceará. Em Goiás,
esta variedade foi denominada Uru (PROUS, 1992:346).
Na região sul-sudeste os grupos culturais associados a sítios arqueológicos com
características “similares” são considerados “ceramistas regionais”, em oposição aos
grupos portadores de cerâmica Tupiguarani. No caso dos outros estados vizinhos ou
próximos de Minas Gerais, os vestígios cerâmicos são associados a três tradições
arqueológicas: Itararé, em São Paulo e Paraná, Taquara, no Rio Grande do Sul e
Casa de Pedra, em Santa Catarina. (ROBRAHAN-GONZÁLEZ, 2000).
A grande densidade dos sítios e cemitérios coletivos parece indicar maior densidade
populacional, bem como uma dieta baseada em produtos cultivados.
No entanto, embora compartilhem de uma mesma indústria cerâmica, as pesquisas
desenvolvidas, sobretudo, na região sul indicam que pode se tratar de grupos
indígenas com padrões culturais notadamente distintos (ROBRAHAN-GONZÁLEZ,
2000).
O grande desafio no que se refere à interpretação destes sítios é compreender as
relações espaciais dos indícios, levando em consideração o tipo de implantação e de
cultura material, as concentrações do material cerâmico, suas dimensões e densidade,
as relações de possível contemporaneidade dos mesmos, bem como seus
diacronismos.
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Propor ainda no tempo e espaço, suas possíveis funções, ou seja, se seriam áreas de
trabalhos, ateliês, habitacionais; estes últimos localizam-se sempre nas proximidades
dos anteriores, aos quais se atribui uma ocupação fortuita, com atividades específicas.
Os agricultores Sapucaí tinham hábitos sedentários e, não usando canoas, não
procuravam a proximidade dos rios navegáveis (PROUS, 1999).
A cerâmica Sapucaí geralmente não é decorada, temperada com areia mais ou menos
fina, quartzo moído, eventualmente com engobo vermelho ou branco. A decoração,
rara, quando existente limita-se ao corrugado, a algumas incisões cuneiformes. As
formas (Figura 15) são normalmente globulares com presença de bordas onduladas.
Em regra, são encontrados nestes sítios: urnas funerárias com o bojo de 1 metro de
diâmetro, vasos médios com paredes finas e espessas com bordas onduladas ou
retas, rodelas de fuso (indicando o uso do algodão), cachimbos tubulares ou com
fornilho angular (indicando o uso do tabaco), cuscuzeiros, pequenos potes imitando
formas vegetais, com um ou dois biquinhos geminados na borda, suportes cônicos de
vaso, colheres de barro queimada, esferas perfuradas que sugerem se tratar de
adornos, dentre outros utensílios (PROUS, 1992).

Figura 15 – Formas principais da indústria Aratu-Sapucaí. Fonte: Prous (1992)
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Os sepultamentos são sempre em grandes urnas, por vezes tampados por placas de
pedra, com cacos e machados no interior, eventualmente rodeadas por recipientes
menores.
O material lítico (Figura 16) “quebra-cocos” de rocha eruptiva, machados, seção
biconvexa, alguns de forma semilunar, lascas de quartzo ou sílex, boa parte bipolares,
além de martelos cilíndricos picoteados, com sulco central para encabamento e mãos
de pilão. Para padronizar as varas utilizadas para os seus arcos, usavam pedras de
arenito e cacos rugosos, que acabam marcados por profundos sulcos, também
conhecidos como calibradores (PROUS et al., 2003).

Figura 16 – Material lítico típico da cultura Sapucaí. Fonte: Prous (1992).
Os vestígios alimentares, normalmente, se preservam mal, restritos a restos ósseos,
coquinhos queimados, espigas e grãos de milho carbonizados.
Possivelmente, os povos Aratu/Sapucaí tenham sido os ancestrais das tribos Jê, que
ocuparam os cerrados do Brasil Central, até a instalação da frente de colonização
agropastoril no século XVIII na região (PROUS, 1999).
5. MEIO BIÓTICO
5.1 Noções básicas sobre os aspectos biológicos do carste
O meio subterrâneo típico é constituído por um conjunto heterogêneo de espaços
interconectados no subsolo, que podem ser preenchidos por água ou por ar, e são
mantidos na ausência total de luz. Nas cavernas a incidência de luz decai
rapidamente, no sentido da entrada para o interior dos condutos, configurando muitas
vezes uma transição abrupta entre zona iluminada, de penumbra e afótica. Segundo
Trajano & Bichuette (2006), as cavernas – aberturas subterrâneas de dimensões
variáveis, que possibilitam a passagem do homem – representam apenas uma
pequena porção do ambiente subterrâneo, que é constituído por complexas redes de
fendas, fraturas e condutos impenetráveis para o homem, mas que permitem o trânsito
livre de organismos de menor porte, vertebrados e invertebrados.
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A dinâmica biológica no meio subterrâneo é bastante peculiar, pois neste ambiente a
temperatura tende a ser constante, geralmente igual à média de temperatura externa,
e umidade relativa do ar tende a ser alta. Como não existe luz para realização de
fotossíntese, exceto próximo aos contatos com o exterior, os organismos clorofilados,
que são a base da cadeia alimentar na superfície, não sobrevivem neste meio.
Segundo IBAMA/CPRM–APA Carste (1998a), a maioria dos organismos que vivem em
uma caverna é sustentada por alimentos importados do meio externo, e suas
principais fontes de alimento são: (I) restos de animais e plantas que podem ser
carreados de inúmeras formas para dentro da caverna – por rios, lagos, enxurradas,
por queda acidental ou transportados por outros animais –; (II) matéria orgânica
dissolvida na água; (III) fezes de animais que entram e saem regularmente das
cavernas; (IV) Esporos, pólen, bactérias carreados pelo ar; (V) Raízes. Algumas
bactérias conseguem fazer a quimiossíntese, transformando o ferro, o enxofre, o
nitrogênio e outros, em energia. No entanto, em raros casos, a presença deste tipo de
bactéria é suficiente para sustentar um expressivo número de outros organismos.
Os ecossistemas subterrâneos são frágeis e altamente vulneráveis a alterações
ambientais, devido ao alto grau de endemismo dos organismos e a dependência de
nutrientes importados. Segundo Trajano & Bichuette (2006, p. 81) os troglóbios11 são
“em geral pouco tolerantes a fatores de estresse (alteração de habitat, flutuações
ambientais não-naturais, poluição química, eutrofização)”, suas populações
geralmente são pequenas e com baixa capacidade de recuperação, como
conseqüência de suas estratégias de vida. Por isso, alterações provocadas na
superfície, como o desmatamento, o rebaixamento artificial do lençol freático, a
poluição do aqüífero, dentre outros, podem ter reflexos diretos no ambiente
subterrâneo, ameaçando sua fauna. Para Trajano & Bichuette (2006, p. 81) “todos os
troglóbios, assim como os trogloxenos12 obrigatórios, encaixar-se-iam, a priori, pelo
menos na categoria vulnerável de espécies ameaçadas, proposta pela IUCN
(International Union for Conservation of Nature)”.
O ambiente cavernícola, os organismos que a habitam e a própria formação dos
espeleotemas, estão intimamente ligados ao meio externo que a circunda. Para
protegê-las é fundamental pensar no ambiente cárstico enquanto um sistema.
5.2. Flora
Conforme o Mapa de Biomas do Brasil do IBGE (2004a), a região do município de
Matozinhos está inserida no bioma Cerrado, pertencendo ao domínio morfoclimático
neotropical do Cerrado, que é caracterizado por “chapadões tropicais interiores com
cerrados e florestas-galeria (sic)” Ab’Saber (1977, 2003). Em relação à cobertura
vegetal, o MN Experiência da Jaguará está localizado em área de vegetação de
Cerrado descaracterizado pelas intensas “Atividades Agrárias”, de acordo com o Mapa
de Vegetação do Brasil do IBGE (2004b). A região de estudo sofreu um processo
acelerado de ocupação e exploração do solo, devido a atividades econômicas
intensivas, como a agropecuária, as siderurgias, minerações, indústrias de calcário e
ao crescimento urbano desordenado, ocasionando a destruição da cobertura vegetal
originária e a fragmentação dos remanescentes em meio a uma matriz ambiental
bastante antropizada.
11

Os troglóbios são animais que ao longo de sua evolução, se especializaram tanto ao ambiente
cavernícola que se tornaram incapazes de viver fora dele. Muitos troglóbios são cegos e despigmentados
e podem apresentar outras características morfológicas, fisiológicas e comportamentais, que o
caracterizem como tal.
12
Os trogloxenos são animais que usam o meio subterrâneo como abrigo, proteção, local de alimentação,
mas que não completam seu ciclo de vida neste ambiente.
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O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro com 2 milhões de km2 de domínio nas
terras altas do Brasil Central (Ratter et al., 1997). Antes da chegada dos portugueses
no início do século XV, o estado de Minas Gerais abrigava aproximadamente 17% das
áreas de Cerrado do país e, cerca de 60% do território mineiro eram cobertos por este
bioma (Biodiversidade..., 2005). As áreas recobertas por Cerrado em Minas Gerais
foram drasticamente substituídas por atividades agrícolas ou florestais ou
transformadas para implantação de atividades agropecuárias, sem contar com o
crescente desenvolvimento de grandes centros urbanos. A intensidade de devastação
sobre o Cerrado no estado foi tamanha que as áreas naturais deste bioma foram,
praticamente, confinadas à região norte de Minas Gerais, particularmente nas bacias
do São Francisco e Jequitinhonha. Apesar do pouco conhecimento sobre a
composição florística da flora do Cerrado, as estimativas a esse respeito sugerem
grande riqueza florística devida, especialmente, à variedade de paisagens e tipos
fitofisionômicos (Biodiversidade..., 2005).
Dentre os biomas brasileiros, somente a Mata Atlântica e o Cerrado foram
considerados como dois dos 34 “Hotspots de Biodiversidade” ou “Áreas Prioritárias
para Conservação” eleitas no mundo por serem consideradas as regiões
biologicamente mais ricas e ameaçadas do planeta, apresentando mais de 1500
espécies de plantas endêmicas e área de distribuição geográfica reduzida a menos de
30% da cobertura original (MITTERMEIER et al., 2004). Dados atuais indicam para o
Cerrado uma riqueza de plantas entre 7000 e 10000 espécies (RIBEIRO & WALTER,
1998; MITTERMEIER et al., 2004), sendo que dessas, cerca de 5000 são endêmicas.
Além da riqueza e do alto endemismo de espécies, restam apenas 22% ou 432.814 ha
de áreas remanescentes de Cerrado dos 2 milhões de km2 que este recobria à época
do descobrimento do Brasil, em função da ação do homem sobre o meio natural.
Apesar de sua extensão e relevância para a conservação da biodiversidade, o Cerrado
é pouco representado nas unidades de conservação existentes no país, onde apenas
5,5% de sua extensão original estão em unidades de conservação. Dentre os parques
mais importantes estão Chapada dos Guimarães, a Grande Sertão Veredas, a Serra
da Canastra e Emas (RIBEIRO & WALTER, 1998; MITTERMEIER et al., 2004).
Em se tratando de medidas voltadas à conservação da biodiversidade do bioma
Cerrado, parte importante dos Cerrados Mineiros representada pela “Região Carste de
Lagoa Santa/Sete Lagoas” (Figura 17) foi indicada pela segunda edição do Atlas da
Biodiversidade em Minas Gerais (Biodiversidade..., 2005) como Área Prioritária para a
Conservação da Flora de Minas Gerais na categoria “Muito Alta” em função das
inúmeras pressões antrópicas atuantes na região (expansão urbana, agropecuária e
pecuária, agricultura e mineração), sendo a principal medida recomendada para
conservação da biodiversidade regional a criação de Unidades de Conservação.
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Figura 17 - Localização das 95 Áreas Prioritárias para a Conservação da Flora de
Minas Gerais propostos em Biodiversidade... (2005). A seta preta indica
a localização da Região Carste de Lagoa Santa/Sete Lagoas (42).
Disponível em <www.biodiversitas.org.br/atlas/mapaflora.asp>.
A flora do bioma Cerrado é apenas parcialmente conhecida, havendo poucas
tentativas de compilação da sua composição florística. Uma listagem pioneira foi
elaborada em 1892 por Warming a partir de um estudo na região de Lagoa Santa,
Minas Gerais (WARMING, 1973). Posteriormente, alguns autores procuraram compilar
dados sobre a flora do Cerrado, destacando-se as tentativas de Rizzini (1963), que
apresentou 537 espécies entre árvores e arbustos; Heringer et al. (1977), com 774
espécies arbustivas e arbóreas; Castro et al. (1992, 1995) que sugeriram que a flora
magnoliofítica do Cerrado lato sensu deveria conter entre 5268 a 7024 espécies de
angiospermas. Ribeiro & Walter (1998) compilaram várias listas de estudos realizados
em diferentes regiões do Cerrado no Brasil e chegaram ao total de 6451 espécies,
sendo que os campos apresentam 2055 espécies, as florestas 2540 e as savanas
2880. Essas estimativas sugerem grande riqueza florística no bioma, o que se deve
especialmente à sua grande variedade de paisagens e tipos fitofisionômicos.
A vegetação do bioma Cerrado apresenta diferentes fisionomias que vão das
formações florestais às campestres passando pelas formações savânicas. A distinção
fisionômica dessas formações faz-se pela observação da dominância e continuidade
dos dois estratos que as compõe: o estrato herbáceo e o arbustivo-arbóreo. As
formações florestais são caracterizadas pelo predomínio do estrato arbóreo, contínuo
ou descontínuo, e pela formação de dossel, as quais são representadas pelas
Florestas Decíduas, Semidecíduas e Cerradões nos interflúvios e as Matas
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Ribeirinhas (Ciliar e Galeria) associadas aos cursos de água. As formações savânicas
são caracterizadas pela conjugação de um estrato herbáceo contínuo ponteado pelo
estrato arbustivo-arbóreo descontínuo e esparsamente distribuído, que são o Cerrado
stricto sensu, o Campo Cerrado, o Parque de Cerrado (Campo de Murundus), o
Palmeiral e as Veredas. Já as formações campestres são as dominadas pelo estrato
herbáceo contínuo e pela ausência de árvores na paisagem e ocorrência ocasional de
subarbustos e arbustos, como o são no Campo Limpo, no Campo Sujo e no Campo
Rupestre.
Este mosaico de vegetação observado nas áreas do bioma Cerrado é determinado por
manchas de solos com diferentes níveis de fertilidade, profundidade efetiva do solo,
tipo de substrato e altura do lençol freático, bem como pela irregularidade da ação do
fogo (COUTINHO, 2002). As formas de vegetação savânica apresentam ampla gama
de características estruturais gradativas, dependendo das condições ecológicas
aproximarem-se mais do ótimo campestre ou mais do ótimo florestal (COUTINHO,
1978), e a determinação de tais variações podem decorrer das condições edáficas
conforme demonstrado por Oliveira-Filho et al. (1989). Para Ribeiro e Walter (1998), a
densidade de indivíduos das espécies pode ser determinando por eventos
estocásticos, por condições pedológicas e também devido à influência do homem.
Segundo os autores, a atividade antrópica altera a estrutura e a composição florística
de um trecho de vegetação, propiciando o surgimento de áreas mais abertas e a
conseqüente introdução de plantas exóticas ou invasoras.
Por estar situada em uma área cárstica, rica em afloramentos calcários e extensa rede
de drenagem subterrânea, a cobertura vegetal do MNE Experiência da Jaguara
demonstra uma forma peculiar de vegetação entre as descritas para o Cerrado, que
são as “Florestas Decíduas sobre afloramentos calcários” ou “Matas Secas de
Calcário” ou “Matas Calcárias” e os belíssimos Campos Rupestres sobre afloramentos
calcários. Estes belos remanescentes das Matas Secas de Minas Gerais que,
semelhantemente ao observado no restante do país e em outros países onde ocorrem,
tem recebido pouca atenção do governo e da sociedade civil em termos de pesquisa e
conservação da biodiversidade, como alertado por Espírito Santo & Fagundes (2008).
“Mata Seca” é o termo popularmente utilizado para se referir às formações das
“Florestas Estacionais Decíduas” que, de acordo com Scariot & Sevilha (2005), no
Brasil, estão distribuídas em regiões com altitude entre 100 e 1.800 m, onde a
precipitação média anual está entre 625 a 2.875 mm e a temperatura média anual
oscila entre 15 e 27ºC. A Mata Seca pode apresentar-se com uma estrutura singular
quando encontrada sobre um ambiente típico, que são os afloramentos rochosos de
origem calcária, sendo, então, conhecida por “Mata Seca em solo calcário” ou ainda
“Mata Calcária”. Tais áreas são, geralmente, bastante acidentadas e possuem a
composição florística ligeiramente diferenciada dos demais tipos de Mata Seca,
mesmo as Decíduas sobre outros solos mesotróficos. As copas não se tocam
obrigatoriamente (dossel pode ser descontínuo), fornecendo uma cobertura arbórea de
50 a 70% na estação chuvosa. São espécies típicas dessas matas a amburana-decambão Bursera leptophloeus, a barriguda Cavanillesia arborea, a paineira-rosa Ceiba
speciosa, o umbuzeiro Spondias tuberosa, alguns agrupamentos da orquídea Sumaré
Cyrtopodium spp., o mandacaru Cereus jamacaru, a palma Brasiliopuntia brasiliensis e
o cansanção Cnidoscolus urens (Ribeiro & Walter, 1998).
Scariot & Sevilha (2005) consideram, baseados em aspectos florísticos e fisionômicos,
que entre as formações brasileiras, as Florestas Decíduas estão mais associadas às
Caatingas Arbóreas, com espécies tidas como típicas dessa formação, tais como
aroeira Myracruodruon urundeuva, braúna Schinopsis brasiliensis, barriguda
Cavanillesia arborea, cerejeira Amburana cearensis e o ipê-roxo Tabebuia
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impetiginosa entre outras, apesar dessas florestas poderem apresentar semelhança
também com outros tipos de vegetações adjacentes, dada a interpenetração de
espécies dessas outras formações.
Os mapas oficiais da vegetação e dos biomas brasileiros (IBGE, 2004a,b) nos mostra
que as Matas Secas ocorrem de forma fragmentada e dispersa ao longo do território
nacional, estando inseridas em praticamente todos os biomas brasileiros: no Cerrado,
como no caso da região de Sete Lagoas e Cordisburgo em Minas Gerais (FerreiraJúnior & Teixeira, 2009); dentro da Caatinga, onde às vezes é chamada de “Caatinga
Arbórea” (Andrade-Lima, 1981); na Amazônia, onde, por exemplo, na Serra dos
Carajás, foram estudadas Matas Secas Decíduas sobre afloramentos rochosos de
granito (Schaefer et al., 2008); na Mata Atlântica, conforme descrito por Ibraimo et al.
(2004) para a Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro; no Pantanal, onde
ocorrem sobre solos sedimentares arenosos pleistocênicos formando mosaicos
vegetacionais com Cerradões, Cerrados s.s. e Campos de Murundus, como
apresentado por Ferreira-Júnior (2009) para a região do Pantanal de Barão de
Melgaço no estado do Mato Grosso e nos Campos Sulinos conforme informado por
Hack et al. (2005) para o município de Jaguari no estado do Rio Grande do Sul.
Scariot & Sevilha (2005) consideraram, baseados em aspectos florísticos e
fisionômicos, que entre as formações brasileiras, as Florestas Decíduas estão mais
associadas às Caatingas Arbóreas, com espécies tidas como típicas dessa formação,
tais como aroeira Myracruodruon urundeuva, braúna Schinopsis brasiliensis, barriguda
Cavanillesia arborea, cerejeira Amburana cearensis e o ipê-roxo Tabebuia
impetiginosa entre outras, apesar dessas florestas poderem apresentar semelhança
também com outros tipos de vegetações adjacentes, dada a interpenetração de
espécies dessas outras formações.
Os mapas oficiais da vegetação e dos biomas brasileiros (IBGE, 2004a,b) nos
mostram que as Matas Secas ocorrem de forma fragmentada e dispersa ao longo do
território nacional, estando inseridas em praticamente todos os biomas brasileiros: no
Cerrado, como no caso da região de Sete Lagoas e Cordisburgo em Minas Gerais
(FERREIRA-JÚNIOR & TEIXEIRA, 2009a,b); dentro da Caatinga, onde às vezes é
chamada de “Caatinga Arbórea” (ANDRADE-LIMA, 1981); na Amazônia, onde, por
exemplo, na Serra dos Carajás, foram estudadas Matas Secas Decíduas sobre
afloramentos rochosos de granito (SCHAEFER et al., 2008); na Mata Atlântica,
conforme descrito por Ibraimo et al. (2004) para a Região dos Lagos no estado do Rio
de Janeiro; no Pantanal, onde ocorrem sobre solos sedimentares arenosos
pleistocênicos formando mosaicos vegetacionais com Cerradões, Cerrados s.s. e
Campos de Murundus, como apresentado por Ferreira-Júnior (2009) para a região do
Pantanal de Barão de Melgaço no estado do Mato Grosso e nos Campos Sulinos
conforme informado por Hack et al. (2005) para o município de Jaguari no estado do
Rio Grande do Sul.
Scariot & Sevilha (2005) explicam que o termo “Florestas Tropicais Secas” tem sido
empregado de forma ampla para definir tanto as Florestas Estacionais Decíduas
(aquelas que perdem mais de 50% das folhas durante uma parte do ano) como as
Semidecíduas (aquelas que perdem menos de 50% das folhas). Nessas formações, a
temperatura média anual é, na maioria das vezes, superior a 25ºC e a precipitação
anual média está entre 700 e 2.000 mm, aonde ocorra pelo menos três ou mais meses
secos (aquele com precipitação menor ou igual a 100 mm/mês) ao longo do ano
(SÁNCHEZ-AZOFEIFA et al., 2005). Dentre as florestas tropicais do mundo, as
Florestas Tropicais Secas respondem por aproximadamente 42% da sua área de
ocorrência na América do Sul e Central, África, Ásia e Oceania (MILES et al., 2006).
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Ao longo deste documento, o termo Mata Seca refere-se somente às formações da
Floresta Estacional Decídua.
Segundo Espírito-Santo et al. (2008), as Matas Secas do Brasil são negligenciadas em
termos de pesquisa e esforços conservacionistas se comparados aos dedicados às
Florestas Tropicais Úmidas, como a Mata Atlântica e a Amazônia. Segundo Sevilha et
al. (2004), desconsiderando a singularidade ambiental das Matas Secas, a riqueza em
espécies de importância madeireira, a alta taxa de desmatamento e o impacto da
perturbação antrópica nos poucos remanescentes, poucas unidades de conservação
contemplam essa fitofisionomia. Este cenário de descaso é confirmado por EspíritoSanto et al. (2008), os quais afirmam que dos 27.367.815 ha de Mata Seca que
existem no Brasil (3,21% do território nacional), somente 3,92% (1.072.946 ha) estão
protegidos por unidades de conservação (UCs) e destes, apenas 11% (117.980 ha)
estão protegidos em UCs de proteção integral e os outros 89% (954.965 ha) ou são
UCs de uso sustentável ou ainda não foram totalmente implementadas e não puderam
ser classificadas.
5.2.1. Metodologia
Planejar a conservação de ecossistemas tropicais pouco conhecidos demanda de
processos flexíveis e rápidos que ajudam na seleção, desenho, manejo e
monitoramento destes sistemas e dos seus elementos especiais. A fim de atingir os
objetivos propostos, optou-se por adotar a metodologia “Avaliação Ecológica Rápida”
(AER) desenvolvida pela The Nature Conservancy (SAYRE et al., 2003). Com base
nessa metodologia, foram coletadas as amostras do material botânico, as quais foram
identificadas em nível de família, gênero e espécie, quando possível.
As fitofisionomias presentes no MNE Experiência da Jaguara foram amostradas
mediante a realização de coletas ao longo de trilhas e por pontos de observação, onde
as plantas em estágio reprodutivo foram coletadas e identificadas num raio de 20 m a
partir de um ponto.
Tendo em vista a escassez de informações disponíveis sobre a vegetação e a flora da
área do MN Experiência da Jaguará, também foram analisadas algumas poucas
publicações existentes para a região. Na confecção da lista de espécies, além dos
dados secundários obtidos da literatura, estão inseridas as espécies de plantas
coletadas durante os trabalhos de campo.
O sistema de classificação adotado foi o de Cronquist (1988) exceto para
Leguminosae, que foi tratada conforme Polhil & Raven (1981). Para a identificação
taxonômica utilizou-se literatura especializada, consulta ao herbário VIC (Universidade
Federal de Viçosa) e especialistas. Todo o material coletado foi herborizado (Fidalgo &
Bononi, 1984) e, quando fértil, depositado no herbário VIC, da Universidade Federal
de Viçosa. Para atualização das nomenclaturas botânicas utilizou-se o site
<www.mobot.org/w3> do New York Botanical Gardens. O sistema de classificação
utilizado foi o de Cronquist (1988).
5.2.2. Vegetação e Flora do MNE Experiência da Jaguara
A cobertura vegetal do MNE Experiência da Jaguará é constituída pelas formações
florestais das Matas Secas, ora sobre afloramentos, ora sobre solos originados a partir
de rochas calcárias na base do carste e de pequenos trechos de Caatinga Arbórea; e
pelas formações campestres dos Campos Rupestres dos afloramentos e escarpas
calcárias e dos Campos Brejosos com Typha. As áreas de vegetação antrópica das
Pastagens de espécies gramíneas exóticas forrageiras completam o quadro das
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formações vegetacionais da área proposta para criação da unidade de conservação
(UC).
5.2.2.1. Florestas Estacionais Decíduas
Floresta Estacional Decídua sobre Latossolos
As bordas do afloramento principal do MNE Experiência da Jaguara apresentam uma
Mata Seca com porte médio, onde os dosséis, dependendo do estágio de sucessão,
variam entre 5 e 12 m de altura. Estas Matas Secas encontram-se restritas a uma
estreita faixa de solo ao redor do afloramento, estando margeadas por áreas com
pastagens de braquiária, com sub-bosque pobre em indivíduos jovens das espécies de
dossel, sendo colonizado por gramíneas forrageiras e tomado por lianas, evidenciando
perturbações nas comunidades de plantas pelo fogo e pelo gado, uma vez que não há
cerca separando o afloramento da área de pastagem (Figura 18). Em algumas áreas
próximas aos Campos Brejosos, a Mata Seca assume fisionomia de um palmeiral de
Acrocomia aculeata (Figura 19). São espécies comumente encontradas: Machaerium
aculeatum (Leguminosae Papilionoideae), Casearia arborea (Flacourtiaceae),
Centrolobium tomentosum (Leguminosae Papilionoideae), Anadenanthera colubrina
(Leguminosae Mimosoideae), Anadenanthera peregrina (Leguminosae Mimosoideae),
Cedrela fissilis (Meliaceae), Inga striata (Leguminosae Mimosoideae), Acacia
polyphylla (Leguminosae Mimosoideae), Hymenaea courbaril (Leguminosae
Caesalpinioideae),
Lonchocarpus
sericeus
(Leguminosae
Papilionoideae),
Rhamnidium elaeocarpum (Elaeocarpaceae) e Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae).

Figura 18 - Aspecto externo da Floresta Estacional Decídua na base do afloramento
de calcário, evidenciando a ausência de cerca, uma estrada separando a
comunidade da pastagem e o porte médio das árvores e a grande
densidade de lianas, MNE Experiência da Jaguara, Matozinhos, Minas
Gerais.
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Figura 19 - Aspecto externo da Floresta Estacional Decídua sobre Latossolos,
evidenciando a concentração de palmeiras macaúbas Acrocomia aculeata
próximo ao Campo Brejoso, MNE Experiência da Jaguara, Matozinhos,
Minas Gerais.
Floresta Estacional Decídua sobre Afloramentos
Outra Mata Seca ocorre sobre o afloramento, caracterizando uma típica Floresta
Estacional Decídua sobre Afloramentos, com porte baixo, não ultrapassando 8 m de
altura em função das restrições físicas (pouca profundidade) impostas pelo substrato e
de baixa retenção de umidade (Figura 20). Esta comunidade florestal ocorre em
manchas conjugadas com extensas áreas de Campo Rupestre e uma vegetação
aberta com arvoretas e arbustos xeromórficos, assemelhando-se a uma Caatinga
Arbórea. Embora fisionomicamente semelhante às demais Matas Secas da paisagem,
esta apresenta composição de espécies diferenciada e menos rica e diversa. São
espécies comumente encontradas: Myracrodruon urundeuva e Astronium fraxinifolium
(Anacardiaceae), Pseudobombax longiflorum, P. tomentosum (Bombacaceae),
Cedrela fissilis (Meliaceae), Aspidosperma cilyndrocarpum (Apocynaceae), Sapium
hematospermum e Cnidoscolus urens (Euphorbiaceae), Lonchocarpus sericeus
(Leguminosae Papilionoideae) e algumas pequenas ilhas de Cereus jamacaru e
Brasiliopuntia brasiliensis (Cactaceae) além das imponentes gameleiras ou figueiras
Ficus calyptroceras que lançam robustas raízes até o solo por entre fendas e buracos
existentes nos afloramentos.
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Figura 20 - Aspecto da Floresta Estacional Decídua sobre Afloramentos, evidenciando
o dossel descontínuo e a presença do cacto mandacaru Cereus jamacaru
nas bordas e sub-bosque, MNE Experiência da Jaguara, Matozinhos,
Minas Gerais.
A aroeira Myracrodruon urundeuva, espécie observada na Floresta Estacional Decídua
sobre Afloramentos, está presente na Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira
Ameaçadas de Extinção do IBAMA (2008) e também integra a Lista das Espécies
Ameaçadas de Extinção da Flora do Estado de Minas Gerais do COPAM (1997) na
categoria “Vulnerável” em função da destruição do seu habitat, das coletas
predatórias, existência de populações em declínio e presença na Lista Oficial do
IBAMA.
5.2.2.2. Caatinga Arbustiva com Suculentas (FERNADES e BEZERRA, 1990)
Esta fitofisionomia ocorre próximo às bordas do afloramento calcário em meio ao
Campo Rupestre e a Mata Seca sobre Afloramento, nas áreas aonde há ausência de
um solo incipiente e na transição entre o Campo Rupestre e a Floresta Decídua sobre
o afloramento. Apresenta arvoretas e arbustos de 3 a 5 m de altura, esparsamente
distribuídos sobre o substrato e grande quantidade de cactáceas arborescentes
(Figura 21) como o mandacaru Cereus jamacaru e a palma Brasiliopuntia brasiliensis
(Figura 22). Além dessas espécies, são comumente encontradas: Cnidoscolus urens e
Sapium
hematospermum
(Euphorbiaceae),
Pseudobombax
tomentosum
(Bombacaceae), Myracrodruon urundeuva (Anacardiaceae), Hylocereus setaceus
(Cactaceae) e a bela bromélia Encholirium irwinii, endêmica da região do Espinhaço
(Grão Mogol) e classificada como “Rara” pela Conservation International & UEFS
(2009) no livro recém lançado “Plantas Raras do Brasil”. A bromélia Encholirium irwinii
forma grandes populações nos Campos Rupestres sobre afloramentos calcários que
serão apresentados a seguir.
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Figura 21 - Aspecto da Caatinga Arbustiva com Suculentas sobre o afloramento
calcário, evidenciando a acentuada deciduidade das espécies, a
presença de cactáceas e o porte reduzido das plantas, MNE Experiência
da Jaguara, Matozinhos, Minas Gerais.
5.2.2.3. Formações Campestres
Campo Rupestre sobre Afloramento Calcário
Vegetação campestre com estrato herbáceo descontínuo e confinado às fendas da
rocha e estrato arbustivo esparso, com pouquíssimos indivíduos e aleatoriamente
distribuído (Figura 23). O estrato herbáceo é formado por algumas espécies de
Poaceae, orquídeas do gênero Cyrtopodium sp. (Figura 24) e principalmente por uma
bromélia, a Encholirium irwinii (Figura 24), que é considerada pela Conservation
International & UEFS (2009) como uma planta “Rara” por apresentar distribuição
geográfica restrita, ocorrendo em área inferior a 10.000 km2. O estrato arbustivo é
formado por Cnidosculus urens, Cereus jamacaru e Brasiliopuntia brasiliensis, dentre
outras, como pequenos e tortuosos indivíduos de Pseudobombax tomentosum.
A estes singulares Campos Rupestres, únicos em beleza cênica e de composição
florística peculiar deve ser fornecida atenção especial quando do envidamento de
esforços conservacionistas, principalmente quanto à proteção ecossistêmica contra a
ação do fogo e à prospecção e extração de espécies de orquídeas e bromélias para
fins de comércio de plantas ornamentais.
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Figura 22 - Espécimes representantes do mandacaru Cereus jamacaru (A) e da palma
Brasiliopuntia brasiliensis (B) ocorrendo nos Campos Rupestres e Caatinga
Arbustiva com Suculentas no afloramento de calcário do MNE Experiência
da Jaguara, Matozinhos, Minas Gerais.

Figura 23 - Aspecto do Campo Rupestre sobre afloramento calcário, destacando a
presença da bromélia Encholirium irwinii (primeiro plano ao centro) e do
mandacaru Cereus jamacaru (a esquerda), MNE Experiência da Jaguara,
Matozinhos, Minas Gerais.
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Figura 24 - Touceira da orquídea Cyrtopodium sp.(A), da bromélia Encholirium irwinii
(B e D) e do cansanção Cnidoscolus urens (C) ocorrentes no Campo
Rupestre sobre afloramento calcário, MN Experiência da Jaguará,
Matozinhos, Minas Gerais.
A aroeira Myracrodruon urundeuva, espécie observada também no Campo Rupestre
sobre Afloramento Calcário, está presente na Lista Oficial das Espécies da Flora
Brasileira Ameaçadas de Extinção do IBAMA (2008) e também integra a Lista das
Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora do Estado de Minas Gerais do COPAM
(1997) na categoria “Vulnerável” em função da destruição do seu habitat, das coletas
predatórias, existência de populações em declínio e presença na Lista Oficial do
IBAMA.
A bromélia Encholirium irwinii está presente na Deliberação Normativa nº 52 de 19 de
setembro de 2008 do IBAMA que define as espécies da flora brasileira ameaçadas de
extinção, na Lista de Espécies da Flora Brasileira com Deficiência de Dados e que
podem ser inseridas a qualquer momento na Lista Oficial das Espécies da Flora
Brasileira Ameaçadas de Extinção do IBAMA, assim que informações a respeito da
espécie sejam geradas e indiquem a inclusão em tal lista.
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Campo Brejoso de Typha sp.
Vegetação caracterizada pela presença de macrófitas (plantas) aquáticas como Typha
sp. (Typhaceae), Pistia stratiotes (Araceae), Ludwigia sp. (Onagraceae), Cyperus sp.
(Cyperaceae), Polygonum sp. (Polygonaceae) e Echinodorus sp. (Alismataceae)
(Figura 25) ocorrendo em solo hidromórfico sobre constante inundação na forma de
lagoas de diferentes tamanhos em diferentes pontos ao redor do afloramento calcário
(Figura 26).

A

C

B

Figura 25 - Exemplar de erva-de-bicho Polygonum sp.(A), do alface-d’água Pistia
stratiotes (B) e da taboa Typha sp. (C) registradas no Campo Brejoso de
Typha sp., MNE Experiência da Jaguara, Matozinhos, Minas Gerais.
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Figura 26 - Campo Brejoso de Typha sp. em área alagada na base do afloramento de
calcário no MNE Experiência da Jaguara, Matozinhos, Minas Gerais.

42

Pastagem cultivada de Brachiaria brizantha
Área de pastagem com gramínea exótica forrageira braquiarão Bracchiaria brizantha
manejada em sistema de terraceamento situada em encosta com declividade suave
nas bordas do afloramento calcário (Figura 27). Existem sinais de erosão laminar
discretos em alguns pontos, sendo ausente a existência de áreas sem cobertura
vegetal com solo exposto. Aparentemente esta é bem manejada, tanto em termos de
tratos culturais com a pastagem quanto na adoção de medidas de conservação de
solo e água, como a adoção de terraços em curva de nível.
Na porção norte do MNEJ existe também uma área com uma capineira de capimelefante Pennisetum purpureum bem no contato entre a pastagem de braquiarão e a
Floresta Decídua sobre Latossolo na base do afloramento (Figura 28).

Figura 27 - Pastagem de braquiarão em encosta suave localizada próxima ao
afloramento de calcário no MNE Experiência da Jaguara, Matozinhos,
Minas Gerais.
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Figura 28 - Capineira de capim-elefante próximo ao afloramento de calcário no MNE
Experiência da Jaguara, Matozinhos, Minas Gerais.
5.2.3. Composição Florística das Matas Secas da Região Carste de Lagoa Santa
Em virtude de existir poucas informações a respeito da vegetação e flora da região do
MNE Experiência da Jaguara, serão apresentados as listas de espécies de plantas
amostradas em Florestas Decíduas na região de Sete lagoas e Cordisburgo
(FERREIRA-JÚNIOR & TEIXEIRA, 2009 a,b), a lista de espécies apresentada por
Meguro et al. (2007) para as Florestas Decíduas sobre calcário a oeste da Cadeia do
Espinhaço em Minas Gerais e os registros realizados durante os trabalhos de campo.
O trabalho de Meguro et al. (2007) registrou 296 espécies de plantas vasculares para
as Matas Secas sobre calcário adjacentes ao Espinhaço, sendo que a família
Leguminosae foi a que apresentou maior riqueza específica com 33 espécies, seguida
por Euphorbiaceae sensu stricto com 18, Bignoniaceae e Malvaceae sensu lato com
13 cada uma, Apocynaceae sensu lato e Sapindaceae com 11 cada. Todas as outras
famílias foram representadas por menos de dez espécies (Tabela 2).
Santos et al. (2007) registraram para oito fragmentos de Mata Seca Calcária e
Caatinga Arbórea localizados no norte do Estado de Minas Gerais um total de 114
espécies arbóreas pertencentes a 40 famílias botânicas. Leguminosae foi a família que
apresentou a maior riqueza específica com 32 espécies, seguida por Euphorbiaceae
com 6, Anacardiaceae, Bignoniaceae e Myrtaceae com 5 cada e Moraceae e
Rubiaceae com 4 cada.
Ferreira-Júnior & Teixeira (2009a) registraram para as Matas Secas sobre solos
eutróficos da área do Monumento Natural Estadual Peter Lund em Cordisburgo, Minas
Gerais, 79 espécies distribuídas em 35 famílias botânicas, aonde Leguminosae foi a
mais rica com 15 espécies, seguida por Piperaceae com cinco e por Anacardiaceae e
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Bignoniaceae com três (Tabela 3). A aroeira Myracrodruon urundeuva, o gonçaleiro
Astronium fraxinifolium, a macaúba Acrocomia aculeata, a paineira-rosa Ceiba
speciosa, a canela-amarela Nectandra rigida, o angico-vermelho Anadenanthera
peregrina, o araribá Centrolobium tomentosum, o mutambo Guazuma ulmifolia e a
canafístula Cassia ferruginea são algumas das árvores de grande porte formadoras do
estrato superior dessas formações florestais.
Na mesma área em Cordisburgo, Ferreira-Júnior & Teixeira (2009a), registraram para
as Matas Secas Calcárias sobre afloramento 34 espécies de plantas distribuídas em
17 famílias botânicas, sendo Leguminosae a de maior riqueza (8 espécies) seguida
por Anacardiaceae e Sterculiaceae com três cada e Sapindaceae, TIliaceae,
Bromeliaceae, Apocynaceae, Myrtaceae com duas cada (Tabela 3). De acordo com os
autores, grandes indivíduos de aroeira Myracrodruon urundeuva, angicos
Anadenathera peregrina e A. colubrina, cedro-rosa Cedrela fissilis e gonçaleiros
Astronium fraxinifolium foram registrados alcançando altura de 20 m. Além dessas,
outras espécies de grande porte formam o estrato superior dessa floresta, como a
paineira-rosa Ceiba speciosa, a peroba-rosa Aspidosperma cylindrocarpon, o chichá
Sterculia striata, a caviúna-cascuda Machaerium scleroxylon e a figueira Ficus
calyptroceras.
Nas Matas Secas situadas em encostas constituídas por solos de origem calcária no
Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, no município de Sete Lagoas,
Ferreira-Júnior & Teixeira (2009b) encontraram 29 espécies distribuídas em 17
famílias botânicas, aonde Leguminosae foi a mais rica com 5 espécies, seguida por
Bignoniaceae e Sterculiaceae com três (Tabela 4). A aroeira Myracrodruon urundeuva,
o gonçaleiro Astronium fraxinifolium, o mutambo Guazuma ulmifolia e o dominante
angico-branco Anadenathera colubrina são algumas das árvores de grande porte
formadoras do estrato superior dessa comunidade estudada.
Tabela 2 - Lista das espécies de plantas registradas por Megurro et al. (2007) para as
Matas Secas Calcárias situadas nos terrenos a oeste da Serra do
Espinhaço na região centro-norte e norte de Minas Gerais. Arv = árvore;
Art = arvoreta; Arb = arbusto; Sub = subarbusto; Erv = erva; Lia = liana;
Erv/Epi = erva epífita; Erv/Rup = erva rupícola; Erv/Ter = erva terrestre;
Erv/Par = erva parasita.
FAMÍLIA

ACANTHACEAE

ESPÉCIE

HÁBITO

Justicia aequilabris (Nees) Lindau

Sub

Justicia thunbergioides (Lindau) Leonard

Sub

Justicia tocantina (Nees) V.A. Graham

Sub

Lepidagathis floribunda (Pohl) Kameyama

Sub

Ruellia brevifolia (Pohl) Ezcurra

Ver

Ruellia elegans Poir.

Sub

Ruellia solitaria Vell.

Sub

Ruellia villosa (Pohl ex Nees) Lindau

Sub

Stenandrium riedelianum Nees

Erv
Continua..
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Tabela 2. (Continuação)
FAMÍLIA

AMARANTHACEAE

AMARYLLIDACEAE
ANACARDIACEAE
ANNONACEAE

ESPÉCIE

HÁBITO

Alternanthera aff. polygonoides (L.) R. Br.

Lia

Gomphrena claussenii Moq.

Sub

Gomphrena vaga Mart.

Lia

Pfaffia sp.

Ver

Griffinia cf. aracensis Ravenna

Ver

Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze

Ver

Lithraea molleoides (Vell.) Engl.

Arv

Myracrodruon urundeuva Allemão

Arv

Annona reticulata L.

Art

Rollinia laurifolia Schltdl.

Arv

Aspidosperma australe Müll. Arg.

Arv

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.

Arv

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.

Arv

Forsteronia cf. pubescens A.DC.

Lia

Marsdenia altissima (Jacq.) Dugand

Lia

Matelea nigra (Decne.) Morillo & Fontella

Lia

Matelea otrhosioides (E. Fourn.) Fontella

Lia

Oxypetalum jacobinae Decne.

Lia

Prestonia lagoensis (Müll. Arg.) Woodson

Lia

Schubertia grandiflora Mart. & Zucc.

Lia

Secondatia densiflora A. DC.

Lia

Anthurium minarum Sakuragui & Mayo

Erv

Anthurium solitarium (Vell. Conc.) Schott

Erv

Asterostigma cf. cryptostylum Bogner

Erv

Philodendron sp.

Erv

ARALIACEAE

Aralia warmingiana (Marchal) J. Wen

Arv

ARECACEAE

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.

Arv

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia pohliana Duchtr.

Lia

ASPLENIACEAE

Asplenium monanthes L. var. monanthes

Erv

Barnadesia caryophylla (Vell.) Blake

Erv

Bidens subalternans DC.

Erv

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera

Arb

Delilia biflora (L.) Kuntze

Erv

APOCYNACEAE s.l.

ARACEAE

ASTERACEAE

Sinsia pubescens Triana

Erv

Stifftia parviflora (Leandro) D. Don

Arv

Wedelia aff. hispidula (Baker) Santos

Sub

Wedelia hispidula (Baker) Santos

Sub

Alstroemeria cunha Vell.

Erv

Bomarea edulis Warm.

Lia

BEGONIACEAE

Begonia reniformis Dryander

Erv

BIGNONIACEAE

Arrabidaea bahiensis (Shau.) Sandwith

Lia

ASTROEMERIACEAE

Continua...
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Tabela 2. (Continuação)
FAMÍLIA

BIGNONIACEAE (cont.)

BORAGINACEAE

BROMELIACEAE

ESPÉCIE

HÁBITO

Arrabidaea mutabilis Bur. & K. Schum.

Lia

Arrabidaea pubescens (L.) A.H. Gentry

Lia

Arrabidaea sceptrum (Cham.) Sandw.

Arb

Arrabidaea selloi (Spreng.) Sandw.

Lia

Clytostoma sp.

Lia

Distictella elongata (Vahl) Urb.

Lia

Macfadyena unguis-cati (L.) Gentry

Lia

Pyrostegia venusta (Ker-Gawl) Miers

Lia

Tabebuia alba (Cham.) Sandw.

Arv

Tabebuia roseo-alba (Ridley) Sandwith

Arv

Thynanthus labiatus (Cham.) Miers

Lia

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur.

Arv

Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult.

Arb

Heliotropium transalpinum Vell.

Sub

Tournefortia paniculata Cham.

Lia

Acanthostachys strobilacea (Schult.f.) Klotzsch

Erv/Epi

Bromelia aff. plumieri (E.Morrem) L.B. Sm.

Erv/Ter

Encholirium luxor L.B. Sm. & R.W. Read

Erv/Rup

Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. & Schult.f.

Erv/Epi

Tillandsia pohliana Mez

Erv/Epi

Tillandsia recurvata (L.) L.

Erv/Epi

Tillandsia streptocarpa Baker

Erv/Epi

Tillandsia tenuifolia L.

Erv/Epi

Cereus jamacaru subsp. calcirupicola (F.Ritter)

Arv

Hylocereus setaceus (Salm-Dyck) R. Bauer

Lia

Lepismium cruciforme (Vell.) Miq.

Erv

Pilosocereus floccosus Byles & Rowley

Arb

CANNACEAE

Canna indica L.

Erv

CAPARIDACEAE

Capparis brasiliana DC.

Arb

CELASTRACEAE

Maytenus aff. erythroxyla Reissek

Art

Maytenus gonoclada Mart.

Art

Combretum hilarianum D. Dietr.

Lia

Combretum laxum Jacquin

Lia

CACTACEAE

COMBRETACEAE

Commelina erecta L.

Erv

Commelina obliqua Vahl

Erv

Dichorisandra cf. glaziovii Taub.

Erv

Dichorisandra cf. thyrsiflora J.C. Mikan

Erv

CONNARACEAE

Rourea pseudospadicea Schellenb.

Lia

CONVOLVULACEAE

Evolvulus nummularius L.

Erv

Evolvulus stellariifolius Ooststr.

Sub

Ipomoea nil (L.) Roth

Lia

COMMELINACEAE

Continua...
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Tabela 2. (Continuação)
FAMÍLIA

CONVOLVULACEAE
(cont.)

COSTACEAE
CUCURBITACEAE

DIOSCOREACEAE

EBENACEAE

ESPÉCIE

HÁBITO

Ipomoea tubata Nees

Lia

Jacquemontia martii Choisy

Lia

Jacquemontia sphaerostigma (Cav.) Rusby

Lia

Merremia aegyptia (L.) Urb.

Lia

Merremia macrocalyx Ruiz & Pav.

Lia

Turbina cordata (Choisy) Austin & Staples

Lia

Costus subsessilis (Nees & Mart.) Maas

Erv

Apodanthera hatschbachii C. Jeffrey

Lia

Gurania sp.

Lia

Willbrandia hibiscoides Manso

Lia

Dioscorea cf. ternata Griseb.

Lia

Dioscorea laxiflora Mart.

Lia

Dioscorea leptostachya Gardner

Lia

Dioscorea microbotrya Griseb.

Lia

Diospyros hispida A.DC.

Art

Erythroxylum daphnites Mart.

Art

Erythroxylum deciduum A.St-Hil.

Arb

Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil.

Art

Acalypha communis Müll. Arg.

Sub

Acalypha multicaulis Müll. Arg.

Sub

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg.

Art

Chiropetalum foliosum (Müll. Arg.) Pax & K.

Sub

Cnidoscolus urens (L.) Arthur

Arb

Croton doratophyllus Baill.

Arb

Croton pulegiodorus Baill.

Arb

Croton warmingii Müll. Arg.

Arv

Dalechampia brasiliensis Lam.

Lia

Dalechampia convolvuloides Lam.

Lia

Dalechampia stipulacea Müll. Arg.

Lia

Ditaxis malpighiacea (Ule) Pax

Sub

Euphorbia comosa Vell.

Erv

Manihot anomala Pohl

Art

Manihot janiphoides Muell. Arg.

Art

Sapium glandulosum (L.) Morong

Arv

Sebastiania klotzschiana (Müll.Arg.) Müll.Arg)

Art

Tragia volubilis L.

Lia

FLACOURTIACEAE

Prockia crucis L.

Arb

GESNERIACEAE

Gloxinia sarmentiana Gardner ex Hook.

Erv

HERRERIACEAE

Herreria salsaparilha Mart.

Lia

LAMIACEAE

Hyptis suaveolens (L.) Poit.

Sub

Ocimum campechianum Mill.

Sub

ERYTHROXYLACEAE

EUPHORBIACEAE

Continua...
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Tabela 2. (Continuação)
FAMÍLIA

ESPÉCIE

HÁBITO

LAMIACEAE (cont.)
Salvia harleyana E.P. Santos
Cassyta filiformis L.
LAURACEAE

Arb
Erv/Par

Nectandra leucantha Nees

Arv

Ocotea minarum (Nees) Mez

Arv

Ocotea pulchella (Nees) Mez

Arv

Bauhinia cf. pentandra (Bong.) Vogel ex Steud.

Art

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC.

Arv

Copaifera langsdorffii Desf.

Arv

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby

Arv

Senna pilifera (Vog.) H.S.Irwin & Barneby

Sub

Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby

Art

LEGUMINOSAE
Caesalpinioideae

Mimosoideae

Papilionoideae

LOASACEAE

Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby

Arv

Acacia lacerans Benth.

Arb

Acacia piauhiensis Benth.

Art

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Arv

Desmanthus pernambucanus (L.) Thell.

Arb

Dimorphandra sp.

Arv

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

Arv

Inga edulis Mart.

Arv

Piptadenia macradenia Benth.

Arv

Aeschynomene evenia Wright

Sub

Centrolobium tomentosum Guill. ex Benth.

Arv

Centrosema sagittatum Humb. & Bonpl.

Erv

Crotalaria juncea L.

Arb

Dalbergia foliolosa Benth.

Arv

Desmodium discolor Vogel

Sub

Desmodium glabrum (Mill.) DC.

Sub

Lonchocarpus cultratus (Vell.) H.C. Lima

Arv

Machaerium aculeatum Raddi

Arv

Machaerium vestitum Vogel

Arb

Macroptilium bracteatum (Nees & Mart.)

Lia

Macroptilium erythroloma (Benth.) Urb.

Lia

Platycyamus regnellii Benth.

Arv

Platymiscium pubescens Micheli

Arv

Pterodon emarginatus Vogel

Arv

Swartzia flaemingii Raddi

Arv

Vigna peduncularis Fawcett & Rendle

Lia

Zollernia ilicifolia Vog.

Art

Mentzelia aspera Vell.

Sub
Continua...
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Tabela 2. (Continuação)
FAMÍLIA

MALPIGHIACEAE

MALVACEAE s.l.

MARANTACEAE

MELIACEAE

MENISPERMACEAE
MORACEAE

MYRTACEAE

ESPÉCIE

HÁBITO

Banisteriopsis cf. gardneriana (A. Juss.) W.R.

Lia

Banisteriopsis pubipetala (A. Juss.) Cuatr.

Lia

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth

Arv

Dicella bracteosa (A. Juss.) Griseb.

Lia

Heteropterys syringifolia Griseb.

Arb

Mascagnia sp.

Arb

Thryallis latifolia Mart.

Arb

Abutilon aff. ramiflorum A. St-Hil.

Arb

Apeiba tibourbou Aubl.

Arv

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum.

Arv

Gaya gracilipes K. Schum.

Sub

Guazuma ulmifolia Lam.

Arv

Helicteres sacarolha A. St.-Hil.

Arb

Luehea divaricata Mart.

Arv

Melochia gardneri Sprague

Sub

Pseudabutilon sp. 1

Arb

Pseudabutilon sp. 2

Arb

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. St.-Hil.

Arv

Quararibea turbinata (Sw.) Poir.

Art

Sida decumbens A. St.-Hil. & Naud.

Erv

Sterculia striata A.St.-Hil. & Naud.

Arv

Calathea sellowii Koern.

Erv

Calathea sp.

Erv

Calathea trifasciata (Koch) Körn.

Erv

Maranta bicolor Ker Gawl.

Erv

Maranta cordata Körn.

Erv

Cedrela fissilis Vell.

Arv

Guarea kunthiana A. Juss.

Arv

Trichilia catigua A. Juss.

Arv

Trichilia clausseni C. DC.

Arv

Trichilia elegans A. Juss.

Arv

Trichilia hirta L.

Arv

Cissampelos glaberrima DC.

Lia

Cissampelos pareira L.

Lia

Ficus calyptroceras (Miq.) Miq.

Arv

Maclura tinctoria (L.) D. Don. ex Steud.

Arv

Calycorectes psidiiflorus (O. Berg) Sobral

Art

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg.

Art

Eugenia cf. hiemalis Cambess.

Art

Eugenia sp.

Arb

Eugenia uniflora L.

Arb
Continua...
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Tabela 2. (Continuação)
FAMÍLIA

ESPÉCIE

HÁBITO

MYRTACEAE (cont.)

Psidium decussatum DC.

Arb

Psidium lagoense Kiaerskou

Arb

NYCTAGINACEAE

Guapira opposita (Vell.) Reitz

Arv

ORCHIDACEAE

Cattleya bicolor Lindl.

Erv/Epi

Oncidium cebolleta (Jacq.) Sw.

Erv/Epi

OXALIDACEAE

Oxalis roselata A. St.-Hil.

Erv

PHYLLANTHACEAE

Phyllanthus acuminatus Vahl

Erv

Phyllanthus perpusillus Baill.

Erv

Phytolacca dioica L.

Arv

Seguieria cf. americana L.

Arv

Peperomia sp.

Erv

Peperomia tetraphylla (Forst.) Hook. & Arn.

Erv

Peperomia trineura Miq.

Erv

PHYTOLACCACEAE

PIPERACEAE

Piper aduncum L.

Arb

Piper amalago L.

Arb

Piper umbellatum L.

Erv

Lasyacis divaricata (L.) Hitchc.

Bam

Lasyacis sp.

Bam

Olyra ciliatifolia Raddi

Bam

Setaria parviflora (Poir.) Kerguiten

Erv

Bredemeyera floribunda Willd.

Lia

Polygala urbanii Chod.

Erv

Triplaris gardneriana Wedd.

Arv

Adiantum curvatum Kaulf.

Erv

Adiantum deflectens Mart.

Erv

Adiantum lorentzii Hieron.

Erv

Cheilanthes concolor (Langsd. & Fisch.) R.M.

Erv

Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi

Erv

RHAMNACEAE

Ziziphus cf. glaziovii Warm.

Arv

ROSACEAE

Rubus brasiliensis Mart.

Arb

Borreria ocymifolia (Roem. & Schult.)

Sub

Chiococca alba (L.) Hitch.

Sub

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.

Arv

POACEAE

POLYGALACEAE

PTERIDACEAE

RUBIACEAE

RUTACEAE

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.

Arv

Hamelia patens Jacq.

Arb

Machaonia sp.

Arb

Molopanthera paniculata Turcz.

Arv

Psychotria deflexa DC.

Arb

Randia nitida (Kunth) DC.

Arb

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth.

Arb

Conchocarpus pentandrus (A. St.-Hil.)

Art
Continua...
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Tabela 2. (Final)
FAMÍLIA
RUTACEAE (cont.)

SAPINDACEAE

SAPOTACEAE
SCHIZAEACEAE
SELAGINELLACEAE

SMILACACEAE

SOLANACEAE

ESPÉCIE

HÁBITO

Pilocarpus spicatus A. St.-Hil.

Art

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

Arv

Zanthoxylum riedelianum Engl.

Arv

Allophylus sericeus (Cambess.) Radlk.

Arv

Averrhoidium paraguaiense Radlk.

Arv

Cardiospermum grandiflorum Sw.

Lia

Cupania vernalis Cambess.

Arv

Dilodendron bipinnatum Radlk.

Arv

Paullinia meliaefolia Juss.

Lia

Serjania caracasana (Jacq.) Willd.

Lia

Serjania paludosa Cambess.

Lia

Serjania sp.

Lia

Thinouia compressa Radlk.

Lia

Urvillea laevis Radlk.

Lia

Pouteria sp.

Arv

Sideroxylum obtusifolium (Roem. & Schult.)

Arv

Anemia tomentosa (Sav.) Sw. var. anthriscifolia

Erv

Selaginella convoluta (Arn.) Spring

Erv

Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex

Erv

Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex

Erv

Smilax sp.

Lia

Capsicum baccatum L.

Sub

Cestrum calycinum Willd.

Arb

Solanum aff. ovum-fringillae (Dunal) Bohls

Art

Solanum paniculatum L.

Arb

SYMPLOCACEAE

Symplocos pycnobotrya Mart. ex. Miq.

Art

TRIGONIACEAE

Trigonia nivea Cambess.

Lia

ULMACEAE

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Art

Trema micrantha (L.) Blume

Arv

Pilea microphylla (L.) Liebm.

Erv

Urera baccifera (L.) Gaudich.

Art

Aegiphila cf. lanceolata Moldenke

Arb

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss.

Art

Lantana canescens Kunth

Arb

Lippia lasiocalycina Cham.

Arb

Lippia salviifolia Cham.

Arb

Lippia sp.

Arb

Hybanthus atropurpureus (A. St.-Hil.) Taub.

Arb

Rinorea cf. flavescens (Aubl.) Kuntze

Arb

Cissus cf. verticillata (L.) Nicholson & C.E. Jarvis

Lia

Cissus erosa L.C. Rich.

Lia

Cissus simsiana Schult. & Schult. f.

Lia

URTICACEAE

VERBENACEAE

VIOLACEAE

VITACEAE
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Tabela 3 - Lista florística das formações florestais e savânicas amostradas por Ferreira-Júnior & Teixeira (2009a) no Monumento Natural
Estadual Peter Lund, Cordisburgo, Minas Gerais. Arv = árvore; Art = arvoreta; Arb = arbusto; Sub = subarbusto; Erv = erva; Lia =
liana; 1 = Cerradão Mesotrófico de Aroeira e Tingui; 2 = Campo Cerrado sobre Cambissolos; 3 = Floresta Estacional Decídua sobre
solos calcários; 4 = Floresta Estacional Semidecídua sobre solos Inundáveis; 5 = Floresta Estacional Decídua sobre Afloramentos
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

HÁBITO

ACANTHACEAE

Justicia thunbergioides (Lindau) Leonard
Ruellia brevifolia (Pohl) Ezcurra
Stenandrium riedelianum Nees
Anacardium humile A. St.-Hil.
Astronium fraxinifolium Schott.
Lythraea molleoides (Vell.) Engl.
Myracrodruon urundeuva Allem.
Tapirira obtusa (Benth.) J. D. Mitch.
Annona crassiflora Mart.
Guatteria cf. selowiana Schltdl.
Rollinia laurifolia Schltdl.
Rollinia sericea (R.E.Fr.) R.E.Fr.
Aspidosperma cf. australe M. Arg.
Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.
Aspidosperma sp.
Aspidosperma sp. 1
Oxypetalum sp.
Aralia warmingiana (Marchal) J. Wen
Schefflera cf. morototoni (Aubl.) Mag., Stey. & Frod.
Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Baccharis dracunculifolia DC.
Baccharis pseudotenuifolia I. L. Teodoro
Baccharis trimera (Less.) DC.

jacobinha
ruélia
junta-de-cobra
caju-anão
gonçaleiro
aroeirinha
aroeira
pau-pombo
araticum
pindaíba-vermelha
araticum
pinha-da-mata
peroba-branca
peroba-rosa
peroba
peroba
cipó-chumbo
carobão
morototó
mandiocão
macaúba
alecrim-do-campo
alecrim
carqueja

Arb
Erv
Erv
Sub
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Lia
Art
Arv
Art
Arv
Arb
Sub
Erv

ANACARDIACEAE

ANNONACEAE

APOCYNACEAE

ARALIACEAE

ARECACEAE
ASTERACEAE
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1

2

3

4

5

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
Continua...

Tabela 3. Continuação.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

HÁBITO

1

2

3

4

X

X

5

ASTERACEAE (cont.)

BIGNONIACEAE

BOMBACACEAE
BROMELIACEAE

CACTACEAE
CECROPIACEAE
CELASTRACEAE
CLUSIACEAE
COMBRETACEAE

Chresta cf. sphaerocephala DC.
Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera
Eremanthus glomerulatus Less.
Vernonia cf. ferruginea Less.
Vernonia cf. scorpioides (Lam.) Pers.
Jacaranda sp.
Macfadyena unguis-cati (L.) A. H. Gentry
Pyrostegia venusta (Ker-Gawl) Miers
Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl.
Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandw.
Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nich
Zeyheria montana Mart.
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur.
Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna.
Pseudobombax sp.
Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker
Aechmea sp. 1
Ananas ananassoides (Baker) L.
Billbergia zebrina Lindl.
Tillandsia pohliana Mez
Cereus cf. jamacaru DC.
Cecropia pachystachya Trécul
Maytenus gonoclada Mart.
Kielmeyera coriacea Mart.
Kielmeyera variabilis Mart.
Buchenavia tomentosa Eichler.
Terminalia argentea Mart. & Zucc.

agulha
candeia
assa-peixe
caroba
cipó-unha-de-gato
cipó-de-são-joão
ipê-amarelo
ipê-branco
ipê-amarelo
saco-de-carneiro
ipê-felpudo
paineira-rosa
embiruçu
bromélia
bromélia
gravatá
bromélia
falsa-barba-de-velho
mandacaru
embaúba-vermelha
cafezinho
pau-santo
malva-do-campo
tarumarana
capitão-do-campo

Erv
Sub
Art
Arb
Sub
Art
Lia
Lia
Arv
Art
Arv
Art
Art
Arv
Arv
Erv
Erv
Erv
Erv
Erv
Arv
Arv
Art
Art
Erv
Arv
Arv

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
Continua
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Tabela 3. Continuação.
FAMÍLIA
COMBRETACEAE (cont.)
DILLENIACEAE
EBENACEAE
ELAEOCARPACEAE
ERYTHROXYLACEAE
EUPHORBIACEAE

GENTIANACEAE
INDETERMINADA

LABIATAE
LAURACEAE
LEGUMINOSAE
Caesalpinioideae

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Terminalia glabrescens (Cambess.) Eichler
Davilla elliptica A. St.-Hil.
Diospyros cf. inconstans Jacq.
Rhamnidium elaeocarpum Reiss.
Erythroxylum deciduum A.St-Hil.
Erythroxylum tortuosum Mart.
Cnidoscolus urens (L.) Arth
Croton urucurana Baillon
Croton warmingii Croton warmingii
Pera glabrata (Schott) Baill.
Xylosma cf. salzmannii (Clos) Eichler.
Callolysianthus sp.
Indeterminada 1
Indeterminada 2
Indeterminada 3
Hyptidendron asperrimum (Spreng.) R. Harley.
Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees.
Nectandra rigida (Kunth) Nees

capitão
cipó-caboclo
caqui
cabriteiro
fruta-de-pomba
mercúrio
cansanção
urucurana
tamanqueira
espinho-de-jacu
roxinho
canela-amarela
canela

Arv
Lia
Art
Art
Art
Arb
Arb
Arv
Art
Art
Arv
Erv
Art
Art
Arv
Art
Arv
Arv

Bauhinia rufa (Bong.) Steud.
Cassia ferruginea (Schrad) Schrad ex DC.
Copaifera langsdorffii Desf.
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
Pterogyne nitens Tul.
Sclerolobium cf. paniculatum Vogel.
Senna cf. cernua (Balbis)Irwin & Barneby.

pata-de-vaca
canafístula
copaíba
jatobá-do-cerrado
angico-cangalha
amendoin-bravo
tachi-branco
canafístula

Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arb
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HÁBITO

1

2

3

4

5

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
Continua

Tabela 3. Continuação.
FAMÍLIA
LEGUMINOSAE (cont.)
Caesalpinioideae
(
t)
Mimosoideae

Papilionoideae

LYTHRACEAE
MALPIGHIACEAE

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Senna macranthera (Collad.) Irwin et Barn.
Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
Anadenanthera peregrina (L.) Speng.
Inga sessilis Mart.
Mimosa sp.
Piptadenia sp.
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville
Stryphnodendron polyphyllum Mart.
Acosmium cf. dasycarpum (Vogel) Yakovlev
Andira humilis Mart. ex Benth.
Bowdichia virgilioides Kunth
Centrolobium tomentosum Guill. ex Benth.
Dalbergia foliolosa Benth.
Dalbergia miscolobium Benth.
Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima
Machaerium aculeatum Raddi
Machaerium brasiliense Vog.
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.
Machaerium opacum Vogel
Machaerium scleroxylon Tul.
Platypodium elegans Vog.
Cuphea sp.
Lafoensia sp.
Banisteriopsis pulchra B. Gates
Byrsonima coccolobifolia Kunth

fedegoso
fedegoso
angico-branco
angico-vermelho
ingá-ferradura
vorta-cá
barbatimão
barbatimão
perobinha
angelim-rasteiro
sucupira-do-cerrado
araribá
caviúna
caviúna-do-cerrado
timbó
bico-de-pato
pau-sangue
jacarandá-ferro
jacarandá-cascudo
caviúna-cascuda
jacarandá-branco
dedaleira
murici

HÁBITO

Arv
Sub
Arv
Arv
Arv
Arb
Arv
Art
Arv
Arv
Sub
Arv
Arv
Arv
Art
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Erv
Art
Sub
Arb

1

2

3

4

5

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
Continua...
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Tabela 3. Continuação.
FAMÍLIA
MALPIGHIACEAE (cont.)
MELASTOMATACEAE

MELIACEAE

MENISPERMACEAE
MONIMIACEAE
MORACEAE
MYRTACEAE

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Byrsonima coriacea (Sw.) Kunth
Byrsonima verbascifolia (L.) DC.
Cambessedesia espora DC.
Miconia albicans (Sw.) Triana
Miconia chamissois Naudin
Miconia stenostachya DC.
Microlicia sp.
Tibouchina cf. stenocarpa (DC.) Cogn.
Cedrela fissilis Vell.
Guarea kunthiana A. Juss.
Trichilia clausseni C. DC.
Trichilia elegans A. Juss.
Trichilia pallida Swartz
Cissampelos sp.
Mollinedia sp.
Siparuna reginae (Tul.) A. DC.
Ficus calyptroceras (Miq.) Miq.
Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud.
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg
Campomanesia sp.
Eugenia dysenterica DC.
Eugenia sp.
Myrcia cf. tomentosa (Aubl.) DC.
Myrcia fallax (Rich.) DC.
Myrcia rostrata DC.
Myrcia sp.
Myrciaria sp.

pau-de-curtume
orelha-de-burro
pinheirinho-do-campo
folha-branca
folha-de-lobo
papaterra
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quaresmeira
cedro-rosa
peloteira
catiguá
catiguá-peludo
baga-de-morcego
pimenteira
maria-fedida
figueira
amoreira-do-mato
sete-capote
cagaita
gabiroba
araçá-peludo
araçá-vermelho
araçá-branco
jabuticaba-do-mato
araçá

HÁBITO
Arv
Art
Erv
Sub
Arb
Arb
Erv
Arb
Arv
Arv
Arv
Art
Arv
Lia
Sub
Arb
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arb
Arv
Arv
Arv
Arv

1

X

2
X
X
X
X
X
X
X
X

3

4

5

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
Continua...

Tabela 3. Continuação.
FAMÍLIA
MYRTACEAE (cont.)
ORCHIDACEAE
PIPERACEAE

POACEAE
PROTEACEAE
RUBIACEAE

RUTACEAE

SAPINDACEAE

SOLANACEAE
STERCULIACEAE

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Psidium guajava L.
Cattleya cf. walkeriana Gardn.
Peperomia sp.
Peperomia tetraphylla (Forst.) Hook. & Arn.
Piper aduncum L.
Piper amalago L.
Pothomorphe umbellata (L.) Miq.
Bracchiaria sp.
Roupala montana Aubl.
Alibertia sp.
Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.
Psychotria deflexa DC.
Psychotria sp.
Sabicea brasiliensis Wernham
Citrus limonia Osbeck
Dictyoloma cf. vandelianum Juss.
Zanthoxylum rhoifolium Lam.
Zanthoxylum riedelianum Engl.
Allophylus edulis (A. St.-Hil.) Radlk.
Allophylus sericeus Radlk.
Cupania vernalis Camb.
Dilodendron bipinnatum Radlk.
Magonia pubescens A. St.-Hil.
Serjania sp.
Solanum lycocarpum A. St.-Hil.
Guazuma ulmifolia Lam.
Helicteres sacarolha A. St.-Hil.

goiaba
orquídea

joão-barandim
falso-jaborandi
capeva
braquiária
carne-de-vaca
marmelada-da-mata
veludo-branco

sangue-de-cristo
limão-cravo
tingui-preto
mamica-de-porca
mamica-de-porca
vacum
mil-folhas
camboatá
mulher-pobre
tingui-do-cerrado
cipó-timbó
lobeira
mutambo
sacarrolha
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HÁBITO
Art
Erv
Erv
Erv
Sub
Arb
Sub
Erv
Arv
Art
Arv
Sub
Sub
Erv
Art
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Lia
Arb
Arv
Arb

1

2

3

4

5

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Continua...

Tabela 3. Final.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

HÁBITO

Sterculia striata A. St.-Hil. & Naud.
Styrax camporum Pohl
Apeiba tibourbou Aubl.
Luehea divaricata Mart.
Triumfetta cf. semitriloba Jacq
Qualea grandiflora Mart.
Qualea parviflora Mart.
Salvertia convallariodora A. St.-Hil.
Vochysia elliptica Mart.
Hedychium coronarium J. König

chichá
laranjeira-do-mato
pente-de-macaco
açoita-cavalo
carrapicho-de-bola
pau-terra
pau-terrinha
bate-caixa
pau-doce
lírio-do-brejo

Arv
Art
Arv
Arv
Sub
Arv
Arv
Art
Art
Erv

1

2

3

4

5

STERCULIACEAE (cont.)
STYRACACEAE
TILIACEAE

VOCHYSIACEAE

ZINGIBERACEAE

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

Tabela 4 - Lista florística das formações florestais e savânicas amostradas por Ferreira-Júnior & Teixeira (2009b) no Monumento Natural Estadual Gruta Rei
do Mato, Sete Lagoas, Minas Gerais. Arv = árvore; Art = arvoreta; Arb = arbusto; Sub = subarbusto; Erv = erva; Lia = liana; 1 = Floresta
Estacional Decídua sobre solos calcários; 2 = Floresta Estacional Decídua sobre Afloramentos; 3 = Campo Cerrado sobre Cambissolos; 4 =
Floresta Estacional Decídua com Macaúbas; 5 = Floresta Estacional Semidecídua das Grotas e Vales Encaixados.
FAMÍLIA
ESPÉCIE
NOME POPULAR
HÁBITO
1
2
3
4
5
ANACARDIACEAE

ANNONACEAE

APOCYNACEAE

Astronium fraxinifolium Schott & Spreng.
Lythraea molleoides (Vell.) Engl.
Myracrodruon urundeuva Allem.
Annona sp.
Guatteria cf. selowiana Schltdl.
Rollinia laurifolia Schltdl.
Rollinia sylvatica (A. St.-Hil.) Mart.
Aspidosperma australe Müll. Arg.
Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.
Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.

gonçaleiro
aroeirinha
aroeira
pindaíba-vermelha
araticum
araticum
guatambu-amarelo
peroba-rosa
peroba-rosa

Arv
Arv
Arv
Erv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
Continua...
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Tabela 4. Continuação
FAMÍLIA
ARALIACEAE
ARECACEAE
ASTERACEAE
BEGONIACEAE
BIGNONIACEAE

BOMBACACEAE
BROMELIACEAE

CACTACEAE
CARYOCARACEAE
CECROPIACEAE
CLUSIACEAE

COMBRETACEAE
ELAEOCARPACEAE
ERYTHROXYLACEAE

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Aralia warmingiana (Marchal) J. Wen
Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.
Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera
Begonia reniformis Dryander
Arrabidaea selloi (Spreng.) Sandw.
Jacaranda caroba (Vell.) A. DC.
Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.
Tabebuia sp.
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau
Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna.
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.
Bromelia balansae Mez
Tillandsia loliaceae Mart. ex Schult.
Tillandsia pohliana Mez
Cereus cf. jamacaru DC.
Hylocereus setaceus (Salm-Dyck) R. Bauer
Caryocar brasiliense Camb.
Cecropia sp.
Kielmeyera coriacea Mart.
Kielmeyera variabilis Mart.
Vismia sp.
Buchenavia tomentosa Eichler
Rhamnidium elaeocarpum Reiss.
Erythroxylum deciduum A. St.-Hil.
Erythroxylum suberosum A. St.-Hil.
Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil.

carobão
mandiocão
macaúba
coco-de-quaresma
agulha
begonia
cipó-chumbo
caroba
ipê-roxo
ipê
saco-de-bode
paineira-rosa
embiruçu
gravatá
falsa-barba-de-velho
falsa-barba-de-velho
mandacaru
cacto
pequi
embaúba
pau-santo
malva-do-campo
ruão
tarumarana
cabriteiro
baga-de-pomba
peixe-frito
fruto-de-morcego

HÁBITO 1
Arv
Arv
Arv
Arv
Sub
Erv
Lia
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Erv
Erv
Erv
Art
Erv
Arv
Arv
Art
Erv
Arv
Arv
Arv
Arv
Art
Art

2

3

4

5
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
Continua...
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Tabela 4. Continuação
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Erythroxylum tortuosum Mart.
Cnidoscolus urens (L.) Arth
Casearia sylvestris Sw.
Callolysianthus sp.
Indeterminada 1
Lacistema cf. pubescens Mart.
Hyptis sp.

mercúrio
cansanção
guaçatonga

HÁBITO

1

2

3

4

5

ERYTHROXYLACEAE (cont.)
EUPHORBIACEAE
FLACOURTIACEAE
GENTIANACEAE
INDETERMINADA
LACISTEMATACEAE
LAMIACEAE
LEGUMINOSAE
Caesalpinioideae

Mimosoideae

Papilionoideae

sabonete

Bauhinia rufa (Bong.) Steud.
Chamaecrista cathartica (Mart.) H. S. irwin & Barneby
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
Anadenanthera peregrina (L.) Speg.
Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F. Macbr.
Inga edulis Mart.
Inga sessilis Mart.
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr.
Piptadenia paniculata Benth.
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville
Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev
Bowdichia virgilioides Kunth
Centrolobium tomentosum Guill. ex Benth.
Dalbergia miscolobium Benth.
Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima
Machaerium aculeatum Raddi
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.

pata-de-vaca
sene-do-campo
jatobá-do-cerrado
angico-cangalha
angico-branco
angico-vermelho
tamboril
angá
ingá-ferradura
jacaré
jacaré
barbatimão
perobinha
sucupira-do-cerrado
araribá
caviúna-do-cerrado
timbó
bico-de-pato
jacarandá-ferro

Arb
Arb
Arb
Erv
Arv
Arv
Arb
Art
Erv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
6
X
X
Continua...
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Tabela 4. Continuação
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Machaerium opacum Vogel
Platycyamus regnellii Benth.
Platypodium elegans Vog.
Byrsonima coccolobifolia Kunth
Byrsonima verbascifolia (L.) DC.
Cambessedesia espora DC.
Miconia albicans (Sw.) Triana
Miconia stenostachya DC.
Cedrela fissilis Vell.
Trichilia claussenii DC.
Trichilia elegans A. Juss.
Ficus calyptroceras (Miq.) Miq.
Eugenia dysenterica DC.
Myrtaceae
Ouratea castanaefolia Engl.
Andropogon leucostachyus Kunth
Brachiaria sp.
Hyparrhenia rufa Stapf
Imperata cf. brasiliensis Trin.
Melinis minutiflora P. Beauv.
Olyra cf. ciliatifolia Raddi
Panicum maximum L.
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.
Palicourea rigida Kunth
Sabicea brasiliensis Wernham
Zanthoxylum rhoifolium Lam.
Zanthoxylum riedelianum Engl.

jacarandá-cascudo
pau-pereira
jacarandá-branco
murici
orelha-de-burro
pinheirinho-do-campo
folha-branca
papa-terra
cedro-rosa
catiguá-vermelho
catiguá-peludo
figueira
cagaita
farinha-seca
rabo-de-burro
braquiária
capim-jaraguá
sapê
capim-gordura
bambuzinho
colonião
quina-branca
bate-caixa
sangue-de-cristo
mamica-de-porca
mamica-de-porca

HÁBITO

1

2

3

4

5

Papilionoideae (cont.)

MALPIGHIACEAE
MELASTOMATACEAE

MELIACEAE

MORACEAE
MYRTACEAE
OCHNACEAE
POACEAE

RUBIACEAE

RUTACEAE

Arv
Arv
Arv
Arb
Arb
Erv
Sub
Sub
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Art
Erv
Erv
Erv
Erv
Erv
Erv
Erv
Arv
Arv
Erv
Arv
Arv

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
Continua...
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Tabela 4. Continuação
FAMÍLIA
SAPINDACEAE

SMILACACEAE
STERCULIACEAE

TILIACEAE
ULMACEAE
VOCHYSIACEAE

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Allophylus sericeus Radlk.
Cupania vernalis Camb.
Dilodendron bipinnatum Radlk.
Serjania sp.
Smilax sp.
Guazuma ulmifolia Lam.
Helicteres guazumifolia Kunth
Sterculia striata A. St.-Hil. & Naud.
Luehea divaricata Mart.
Celtis iguanea (Jacq.) Sarg.
Qualea grandiflora Mart.
Qualea multiflora Mart.
Qualea parviflora Mart.
Salvertia convallariodora A. St.-Hil.
Vochysia elliptica Mart.
Vochysia rufa Mart.

mil-folhas
camboatá
mulher-pobre

mutambo
sacarrolha
chichá
açoita-cavalo
joá-mirim
pau-terra
pau-terra
pau-terrinha
bate-caixa
pau-doce
pau-doce
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HÁBITO

1

Art
Arv
Arv
Erv
Sub
Arv
Arb
Arv
Arv
Arb
Arv
Arv
Arv
Arv
Arv
Art

X

2

3

4

5
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Em áreas de Campo Cerrado em Cordisburgo, MG, Ferreira-Júnior & Teixeira (2009a)
registraram 45 espécies de plantas distribuídas em 22 famílias botânicas, sendo
Leguminosae a de maior riqueza (7 espécies) seguida por Melastomataceae e
Asteraceae com seis, Vochysiaceae e Malpighiaceae com quatro cada (Tabela 3). O
estrato arbóreo era formado por espécies típicas do Cerrado, como por exemplo o
pau-terra Qualea grandiflora, o pau-terrinha Qualea parviflora, o pau-santo Kielmeyera
coriacea, o mercúrio Erythroxylum tortuosum, o jatobá-do-cerrado Hymenaea
stigonocarpa, o barbatimão Stryphnodendron adstringens, a cagaiteira Eugenia
dysenterica, a bate-caixa Salvertia convallariodora e o pau-doce Vochysia elliptica.
Nas áreas com vegetação de Campo Cerrado e Cerrado s.s. das encostas com solos
distróficos sobre ardósia, Ferreira-Júnior & Teixeira (2009b) registraram 44 espécies
de plantas arranjadas em 22 famílias botânicas, sendo Leguminosae a de maior
riqueza (9 espécies) seguida por Vochysiaceae com seis, Poaceae com cinco e
Melastomataceae com quatro (Tabela 3). Conforme relato dos autores, o estrato
arbóreo era constituído por espécies típicas do Cerrado, como o pau-terra Qualea
grandiflora, o barbatimão Stryphnodendron adstringens, o pau-santo Kielmeyera
coriacea, o mercúrio Erythroxylum tortuosum, o jatobá-do-cerrado Hymenaea
stigonocarpa, o mandiocão Schefflera macrocarpa, a sucupira-do-cerrado Bowdichia
virgilioides, a bate-caixa Salvertia convallariodora e os pau-doce Vochysia elliptica e V.
rufa.
5.2.4. Avaliação do Grau de Conservação
As fitofisionomias abrigadas no topo e nas escarpas do afloramento calcário do MNE
Experiência da Jaguara encontram-se naturalmente protegidas da presença de gado e
dos efeitos negativos sobre a vegetação (pisoteio, herbivoria, disseminação de
espécies invasoras) e por isso estão num grau de conservação alto, tendo em vista a
grande quantidade de indivíduos de orquídeas e bromélias encontrados. Entretanto, já
é possível ver nas bordas mais baixas do afloramento (próximas às áreas de
pastagem e Mata Seca) a presença de gramíneas exóticas invasoras (braquiaria e
colonião) e o eminente risco de incêndio para a vegetação próxima às bordas baixas
do afloramento.
A presença de uma espécie de bromélia Encholirium irwinii classificada como “Rara”
por ser endêmica da Serra do Espinhaço com distribuição geográfica restrita, menor
que 10.000 km2 e presente na Lista de Espécies da Flora Brasileira com Deficiência de
Dados (IBAMA, 2008) e da aroeira Myracrodruon urundeuva na Lista Oficial das
Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção do IBAMA (2008) e na Lista das
Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora do Estado de Minas Gerais do COPAM
(1997) já justificaria, em termos botânicos, a criação de uma unidade de conservação
para manutenção do habitat de ocorrência dessas espécies, neste caso, os Campos
Rupestres, Caatingas Arbustivas com Suculentas e Matas Secas sobre afloramentos
calcários, ambientes de singular beleza cênica e peculiaridades ecológicas.
Quanto às áreas de Mata Seca sobre o afloramento, estas, em função dos mesmos
motivos pelos quais os Campos e Caatingas Arbustivas, foram preservados e estão
em bom estado de conservação, não tendo sido observados sinais de corte seletivo de
madeira e nem impactos causados pela presença de gado. Nestas áreas foi possível
visualizar espécies típicas das Matas Secas que possuem valor madeireiro, como o
cedro-rosa Cedrela fissilis e a aroeira Myracrodruon urundeuva.
As Matas Secas situadas na base do afloramento não estão bem conservadas,
principalmente pela largura reduzida da formação remanescente, ação do fogo,
presença de gado e retirada seletiva de madeira que são visíveis ao observar o baixo
porte das árvores, a presença de lianas no sub-bosque e ausência de espécies típicas
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de Mata Seca, como a aroeira Myracrodruon urundeuva e o cedro Cedrela fissilis, que
possuem valor madeireiro.
Para a efetiva conservação dessas Matas Secas sobre Latossolos será necessário,
primeiro criar a possibilidade de expansão dessa fitofisionomia sobre as áreas de
pastagem, conforme sugerido por Santos et al. (2007) de que o tamanho do fragmento
deve ser considerado quando do planejamento da conservação de espécies em
fragmentos, e implementar a retirada dos principais agentes tensores que são o gado,
o fogo e a retirada de madeira.
De certa forma, a criação de unidades de conservação na área de estudo, no caso o
MNE Experiência da Jaguara na região de Matozinhos, MG, está alinhada com as
ações propostas pelo Atlas da Biodiversidade em Minas Gerais (Biodiversidade...,
2005) que indicou a criação de unidades de conservação na Região Carste de lagoa
Santa/Sete Lagoas por considerar o sítio como “Área Prioritária para a Conservação
da Flora de Minas Gerais na categoria “Muito Alta”.
Além disso, o Cerrado, assim como a Mata Atlântica, são os únicos dois “Hotspots de
Biodiversidade” do Brasil e, o Cerrado não possui nenhuma legislação ambiental
especial (como a Lei da Mata Atlântica de 2006) que assegure a manutenção da sua
biodiversidade e ordene o uso sustentável de seus recursos. Das quase 10.000
espécies de plantas já catalogadas para o Cerrado, cerca de 5.000 espécies de
plantas vasculares são endêmicas, isto associado ao baixo percentual de áreas
remanescentes protegidas em unidades de conservação, situação semelhante
observada para as Matas Secas que são, junto com as fitofisionomias da Caatinga, os
ecossistemas menos representados nas unidades de conservação existentes no país,
justificam a criação de unidades de conservação.
5.3 Fauna
A caracterização da fauna da área proposta para o MNE Experiência da Jaguara foi
feita, ainda que em caráter preliminar, considerando os estudos anteriores realizados
em ambientes semelhantes na região, com destaque para os levantamentos bióticos
realizados para o Zoneamento Ecológico Econômico da APA Carste de Lagoa Santa
(IBAMA/CPRM, 1998). Pela maior disponibilidade de dados, concentrou-se na
caracterização da mastofauna e avifauna, grupos estes comumente usados em
estudos ambientais. Foram feitas ainda visitas de campo e aplicados questionários
junto aos moradores da região.
A área de estudo está localizada em zona de transição entre os biomas Cerrado, e
Mata Atlântica, predominando a floresta estacional decidual e afloramentos calcáreos.
A presença de patrimônio arqueológico e paleontológico e o conjunto paisagístico
formado pelo afloramento calcário e ecossistemas relacionados caracterizam a área
como um Monumento Natural. A princípio, o reduzido tamanho e isolamento da área
em relação a outros fragmentos de vegetação nativa, formando uma ilha em meio à
fazendas e pastagens do entorno, reduzem sua relevância para a manutenção da
fauna em geral. Porém, do ponto de vista regional e local, e considerando-se o
elevado grau de conservação da vegetação deste maciço, a conservação deste sítio e
seu entorno apresenta uma vantagem adicional, podendo contribuir em maior ou
menor grau, para a conservação da fauna, a despeito da paradoxal contribuição de
fragmentos florestais pequenos para a conservação (Lawrence e Bierregaard 1997).
A presente justificativa baseia-se na análise de dados secundários da literatura
(PINTO 1950, 1952, e, em especial LINS et al. 1998) e em levantamentos de campo
em região vizinha à APA, em 2009, que incluiram o Parque Estadual de Serra Verde,
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na divisa entre os municípios de Belo Horizonte e Vespasiano, a poucos quilômetros
do aeroporto de Confins, do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, em Sete
Lagoas e no Monumento Natural Peter Lund – Gruta de Maquiné, em Cordisburgo
(RIBON e SOUZA, 2009 a, b, c).
Este potencial é reforçado pela proximidade da Fazenda Experiencia da Jaguara em
relação ao maciço da Cauaia, que dista menos de 1 km a oeste, sendo indicado como
uma das áreas de maior riqueza e diversidade de espécies de aves, mamíferos e
répteis, e constituindo zona núcleo para a fauna e flora no contexto da APA
(IBAMA/CPRM, 1998). Além disso, a existência de um corredor de mata ciliar ao longo
do córrego da Jaguara, permite a conexão de áreas florestadas até o Rio das Velhas.
Ao contrário de outros componentes da biota, a fauna de mamíferos do bioma Cerrado
é uma das menos estudadas. Os primeiros estudos são conflituosos em relação à
natureza desse componente faunístico. Alguns autores têm descrito sua fauna como
depauperada, característica de formações abertas e pobre em endemismos (ÁVILAPIRES, 1966), enquanto outros a caracterizam como uma fauna adaptada a savanas e
rica em endemismos (MULLER, 1979).
Com relação à avifauna, muitas espécies que ocorriam na região há cerca de dois
séculos foram extintas (CHRISTIANSEN e PITTER 1998) e a maioria das espécies
que ainda ocorrem são aquelas com maior tolerância a distúrbios, incluindo aquelas
típicas de ambientes aqüáticos, havendo, no entanto espécies ainda sensíveis à
fragmentação de hábitats que aí ocorrem (LINS et al. 1998, STOTZ et al. 1996). A
característica de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica resulta em uma
comunidade de aves com espécies de ambas as formações (LINS et al., 1998, RIBON
e SOUZA, 2009a, b, c)
Alguns estudos que relacionam o uso de habitats por mamíferos em áreas de Cerrado
foram desenvolvidos por Alho (1981), Alho et al., (1986), Fonseca & Redford (1984),
Lacher et al., (1989), Mares & Ernest (1995) e Johnson et al., (1999). Apesar destes
estudos terem sido feitos em diferentes áreas do Cerrado brasileiro, podemos ter uma
noção das possíveis espécies de ocorrência na região da Jaguara, como listado na
Tabela 5. Entre estas possíveis espécies, estão espécies ameaçadas da fauna
brasileira, tamanduá-bandeira (M. tridactyla) e jaguatirica (L. pardalis).
Durante os estudos para o ZEE da APA Carste de Lagoa Santa (IBAMA/CPRM, 1998),
foram registradas em ambiente de floresta decídua quatro espécies de pequenos
mamíferos não voadores: três roedores e um marsupial. Dentre os roedores,
Thrichomys apereoides representou 80% em um dos pontos coletados (36 indivíduos),
enquanto Oligoryzomys sp. e Proechimys sp. tiveram um indivíduo cada. Entre os
marsupiais Gracilinanus agilis foi única espécie capturada, com 8 indivíduos.
A ordem Chiroptera está amplamente representada no Cerrado, apesar dos estudos
ainda serem incipientes. Entretanto, dentro do grupo, vários representantes são
encontrados vivendo em cavernas e fendas, feições comuns na área do presente
estudo. Importantes na cadeia alimentar, representam um papel fundamental no
repovoamento florestal. Na Tabela 5 estão citadas apenas as principais espécies que
ocorrem no Cerrado e em ambientes cavernícolas. Estudos mais detalhados deverão
ser realizados para confirmar a presença destas espécies na região do MNE
Experiência da Jaguara. Durante os estudos do ZEE da APA Carste de Lagoa Santa
(IBAMA/CPRM, 1998), predominaram em ambiente de floresta decídua os frugívorosonívoros, com quatro espécies: Artibeus jamaicensis, Carollia perspicillata,
Glossophaga soricina e Platyrrhinus lineatus. Desmodus rotundus foi a única espécie
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hematófoga capturada no referido estudo. Segundo informações colhidas junto ao
proprietário, o lobo guará já foi avistado na área.
Tabela 5 -Lista dos possíveis mamíferos da área proposta para o MNE Experiência da
Jaguara, MG. (pg= pegadas; vi= vizualização; bl= bibliografia;em= entrevista
LC= pouco preocupante; VU= vulnerável; CE= criticamente ameaçado; NT=
quase ameaçada; DD= deficiente em dados.
Classe Mammalia

Nome popular

Tipo de
registro

Grau de Ameaça

Didelphis aurita

gambá

Em

LC

Monodelphis SP

cuíca-três-listras

bl

LC

rato do chão

bl

-

Rato pequeno

bl

LC

paca

bl;en

LC

caxinguelê

bl

VU

ouriço-comum

bl

LC

Tapiti, coelho

bl,en

LC

sauá ou guigó

en, vo

VU

barbado

bl

-

mico-estrela

bl, en

LC

Ordem : Didelphimorpha
Família : Didelphidae

Ordem Rodentia
Família Cricetidae
Akodon sp.
Cerradomys SP
Família Cuniculidae
Cuniculus paca
Família: Sciuridae
Sciurus aestuans
Família: Erethizontidae
Sphiggurus villosus
Ordem: Lagomorpha
Família: Leporidae
Sylvilagus brasiliensis
Ordem : Primates
Família : Cebidae
Callicebus personatus
Alouatta fusca
Família: Callitrichidae
Callithrix penicillata

Continua
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Tabela 5 – continuação
Ordem: Pilosa
Família: Myrmecophagidae
tamanduábandeira

bl

NT

tamanduá-mirim

bl

LC

Euphractus sexcinctus

tatu-peba

bl

LC

Dasypus novencinctus

tatu-galinha

bl

LC

caititu

bl

LC

lobo-guará

bl

NT

raposinha-docampo

bl

-

jaratataca

bl

LC

Eira Barbara

irara

bl

LC

Lontra longicaudis

lontra

bl, en

DD

mão-pelada

bl

LC

onça-parda,
suçuarana

bl, pe

LC

Leopardus pardalis

jaguatirica

bl

LC

Leopardus tigrinus

gato-do-matopequeno

bl

VU

Myrmecophaga tridactyla
Tamandua tetradactyla
Ordem: Cingulata

Ordem: Artiodactila
Família : Tayassuidae
Pecari tajacu
Ordem: Carnivora
Família : Canidae
Chrysoyon brachyurus
Cerdocyon thous
Família : Mustelidae
Conepatus chinga

Família : Procyonidae
Procyon cancrivorus
Tabela 5 – continuação
Família : Felidae
Puma concolor

Continua
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Tabela 5 – continuação
Ordem: Chiroptera
Família : Phyllostomidae
Anoura caudifer
Artibeus lituratus
Desmodus rotundus
Glossophoga soricina
Platyrrhinus lineatus

Total de espécies= 29

A avifauna da região foi estudada no século XIX pelos dinamarqueses Peter W. Lund,
ícone da paleontologia brasileira e residente em Lagoa Santa, Reinhardt, vindo à
região a convite de Lund, e por Herman von Burmeister. O mais extenso levantamento
sobre a avifauna da região foi realizado por Lins et al (1996), que registraram 216
espécies de aves mas não encontraram 115 espécies registradas pelos zoológos do
século XIX.
A maioria das espécies desparecidas nos últimos 140 anos, de acordo com Lins et al.
(1996) foram espécies típicas de Mata Atlântica, como o araçari (Pteroglossus aracari)
e a araponga (Procnias nudicollis) incluindo espécies de valor cinegético como a
capoeira (Odontophorus capueira) e o jaó-do-sul (Crypturellus n. noctivagus).
Dezesseis espécies de cerrado não foram mais encontradas no estudo de Lins et al.
(1996), como a ema (Rhea americana), o tiê-do-cerrado (Neothraupis fasciata), o
tapaculo-de-colarinho (Melanopareia torquata), e o mineirinho (Charitospiza eucosma).
Dentre as espécies aquáticas registradas por Burmeister, Lund e Reinhardt, 14 não
foram registradas por Lins et al. (1996), incluindo o jaburu (Jabiru mycteria) e cegonha
brasileira, também conhecida como maguari (Euxenura maguari).
O afloramento principal que constitui o MNE Experiência da Jaguara oferece
condições para o abrigo e local de nidificação para diversas espécies de aves. Em
estudos anteriores, foram comumente observados, em áreas semelhantes,
psitacídeos, como o periquitão-maracanã (Aratinga leucophthamus) e o periquito-rei
(Aratinga aurea) e hirundinídeos como a andorinha-serrador (Stegidopteryx ruficollis)
(IBAMA/CPRM, 1998). A rasga-mortalha (Tyto alba) também é citada como habitante
comum dos afloramentos calcáreos na região (Sick 1985, IBAMA/CPRM, 1998), bem
como a juriti (Leptotila verreauxi) (ANDRADE, 1983, IBAMA/CPRM, 1998) e o Joãode-barro (Furnarius rufus).
As espécies registradas em ambiente florestal por Lins et al. (1996), compreenderam
cerca de 30% do total registrado na região. Essas espécies são, em grande parte,
mais tolerantes à fragmentação florestal, como a choca-da-mata (Thamnophilus
caerulescens) e o chupa-dentes (Conopophaga lineata) (RIBON, 1998, 2003), além de
espécies que aparentemente invadiram a região após a sua fragmentação, como o
canário-do-mato (Basileuterus flaveolus), destacado por Lins et al. (1996) como muito
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comum atualmente, conforme verificamos também nas localidades do entorno da APA
Carste (RIBON e ZAIDAN, 2009 a, b, c).
No entanto, em áreas florestais maiores, como aquelas das Fazendas Jaguara e
Cauaia, muito próximas da área proposta para o MNE Experiência da Jaguara, ainda
ocorrem espécies mais sensíveis à fragmentação indicando ainda um estado razoável
de conservação dessas áreas para a avifauna,. Por exemplo, na Fazenda Jaguara
foram registrados o chocão-carijó (Hypoedaleus gutattus) e o olho-branco (Automolus
leucophthalmus), sensíveis à fragmentação florestal, enquanto em área próxima, na
Fazenda Cauaia, também foram registradas espécies muito sensíveis, como o macuru
(Nonnula rubecula) e a tiriba-de-testa-vermelha (Pyrrhura frontalis) e o joão-barbudo
(Malacoptila striata), as duas últimas extinta e extremamente rara, respectivamente,
em áreas fragmentadas de grande parte da Zona da Mata mineira
(RIBON et al., 2003).
Dentre as espécies aquáticas, os estudos de Lins et al. (1996) mostraram que, apesar
de que parte considerável da avifauna desse grupo ter sido localmente extinta,
algumas espécies mais sensíveis e também perseguidas por caçadores, como a
narceja (Gallinago gallinago), o pato-do-mato (Cairina moschata), a marreca-de-asabranca (Dendrocygna autumnalis) e o irerê (Dendrocygna viduata) ainda aocorrem na
região. Além destas, destaca-se a ocorrência de espécies raras e ameaçadas como o
colhereiro (Ajaja ajaja) e de espeçies migratórias como a tesourinha (Tyrannus
savana), vinda da Amazônia e do maçarico-perna-amarela (Triga flavipes) e do papalagartas-cinzento (Cocyzus americanus), migrantes do Hemisfério Norte (SICK, 1997).
A avifauna registrada na APA por Lins et al. (1996) e em áreas de floresta decídua por
Ribon e Souza (2009 a, b, c) compreende cerca de 28% das espécies de aves do
estado, incluindo o pinto-dágua (Laterallus melnanophaius).
Sob o ponto de vista da avifauna, das áreas inventariadas por Lins et al. (1996) a área
da Fazenda Jaguara apresentou-se como uma das mais conservadas e com avifauna
mais representativa da APA Carste, com espécies sensíveis à fragmentação florestal
como o chocão-carijó (Hypoedaleus gutattus) e o olho-branco (Automolus
leucophthalmus), sensíveis à fragmentação florestal. Esta região, ao sul do MNE
Experiência da Jaguara representa uma zona núcleo do corredor proposto por
Herrmann et al. (1996) visando à conservação da ligação entre diferentes tipos
vegetacionais da APA. Pela sua grande extensão, no entanto, a área deve abrigar
outras espécies sensíveis, raras ou ameaçadas não detectadas nas campanhas curtas
realizadas por Lins et al. (1996). Dentre estas, cita-se o como o papa-moscas
Phylloscartes roquettei, encontrado recentemente em áreas próximas à regiào da APA
Carste (LOPES et. al., 2008).
Independentemente da realização de campanha para complementação do inventário
da avifauna, que deveria ser estimulado pelo Instituto Estadual de Florestas, o
tamanho da área justifica a criação da uma unidade de conservação pois fragmentos
florestais maiores conservarão mais espécies da avifauna Lawrence e Bierregaard
(1997), Ribon (1998, 2003).Além de espécies residentes um pouco mais exigentes em
termos de hábitat, a área deve servir também como local de parada temporária
(stepping-stone) para espécies de passagem pela região. Como tal, ela deve também
ser vista num contexto de formadora de conjunto de áreas favoráveis ao uso, mesmo
que temporário, por parte da avifauna da APA Carste de Lagoa Santa.
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6. SOCIOECONOMIA
6.1 O Vetor Norte de Belo Horizonte
A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), é considerada a 4ª maior região
metropolitana do Brasil em concentração urbana, sendo composta por 34 municípios,
incluindo o município de Belo Horizonte, o seu núcleo. Sua população, com mais de 4
milhões de habitantes, é resultante de um incremento de aproximadamente 153%, em
apenas 30 anos. Contudo, atualmente, a maior parte do crescimento da RMBH não se
encontra na capital e sim, em alguns municípios do restante da região metropolitana.
O ritmo de crescimento da cidade de Belo Horizonte, após sua inauguração em 1897,
manteve-se alto e crescente até os anos 50, apresentando-se em declínio a partir dos
anos 60. Neste mesmo período teve início um processo de inversão demográfica, ou
seja, a periferia passou a crescer mais rapidamente que o centro. Atualmente, a
expansão urbana da RMBH continua. Para fins de planejamento, foram estabelecidas
sub-regiões dentro da área da RMBH, como por exemplo, o Vetor Norte.
O Vetor Norte (incluindo o Vetor Norte Central), é composto pelos municípios de
Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Vespasiano, Pedro Leopoldo, Matozinhos, São José
da Lapa, Confins, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Capim Branco, Baldim, Taquaruçu de
Minas e Nova União. Esta sub-região se destacou na última década, como o principal
vetor de expansão urbana de RMBH, ocupando uma posição historicamente exercida
pelo vetor Oeste, onde há considerável concentração industrial.
O Vetor Norte vem sendo considerado como a única área da grande Belo Horizonte
com vocação para crescer. Nesta região, grandes vazios urbanos coexistem com
inúmeras riquezas naturais. Constitui um dos mais importantes conjuntos da préhistória humana das Américas e uma das maiores concentrações de grutas do
planeta, além de possuir uma paisagem rica em lagoas, maciços rochosos esculpidos
em calcário e uma vegetação típica de matas secas e de transição da mata atlântica e
do cerrado.
Economicamente, o Vetor Norte se baseia na indústria e na exploração de calcário,
uma importante matéria prima para a fabricação do cimento e da cal, base da indústria
da construção e do aço. A agropecuária, apesar de ocupar grandes áreas, não possui
muitos rendimentos, principalmente em relação ao setor de serviços, que tem rendido
cada vez mais, devido ao turismo e ao próprio crescimento urbano da região.
O Vetor Norte foi escolhido pelo governo do Estado de Minas Gerais para ser o local
de expansão urbana de Belo Horizonte através da construção de grandes obras
urbanas. Entre elas, as mais importantes são: a ampliação do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves (Aeroporto de Confins); a construção da Linha Verde e; a construção
do novo Centro Administrativo do governo de Minas Gerais, que deslocará para a
região mais de 17 mil funcionários públicos e outros milhares de demandantes dos
serviços prestados pelo Estado.
A emergência deste importante eixo pode trazer significativas implicações para a
estrutura urbana da capital mineira, com o poder de influenciar uma redistribuição das
atividades econômicas e sociais no espaço metropolitano. As obras planejadas para o
futuro próximo, tais como a via 540, o Rodoanel e o Parque Tecnológico, são
investimentos que, terão grande impacto na região, tanto no aspecto físico quanto
social. Alguns destes impactos já estão ocorrendo, como por exemplo, o crescimento
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demográfico com uma forte ocupação urbana desordenada, bem como o aumento
exacerbado do valor dos imóveis na região.
6.2 O município de Matozinhos
Matozinhos está localizado a 54 km de Belo Horizonte, na zona metalúrgica do Estado
de Minas Gerais. O município nasceu em meados do século IX como um arraial
denominado Paróquia do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, que em 1823 contava
com uma população de 5.580 pessoas. Atualmente, conta com uma população de
aproximadamente 33 mil habitantes e um território de 253 km2.
Para atender a este contingente populacional, o município conta com 23
estabelecimentos de saúde e 59 leitos ao todo, para internação. No que diz respeito à
educação, o censo registrou no ano de 2008 mais de 5.500 matrículas no Ensino
Fundamental e mais de 1.500 matrículas no Ensino Médio, e para atender estes
estudantes mais de 300 professores para o Ensino Fundamental e mais de 130
professores para o Ensino Médio.
De acordo com o IBGE, o PIB per capta de Matozinhos em 2008, foi de R$ 11.056,00
onde a maior contribuição veio do setor industrial (47%), seguido pelo setor de
serviços (40%) e por último o setor agropecuário (2%) (Figura 29). A força da indústria
local está diretamente ligada às características econômicas da região, marcada pela
extração e processamentos de minérios.

2%

47%
40%

Figura 29 – Participação dos diversos setores no PIB municipal de Matozinhos em
2008. Nota-se a reduzida expressão do setor agropecuário. Fonte: IBGE.
O setor de serviços do município é influenciado pela forte atração turística de suas
características físicas naturais. Matozinhos - a “Cidade das Grutas” - possui uma das
maiores concentrações espeleológicas do Brasil, contando com mais de 200 tipos de
cavernas, grutas e outros tipos de cavidades. Há na região diversos sítios
arqueológicos, onde foram encontradas pinturas rupestres, ossadas humanas de
cerca de 8.500 anos, além de vestígios ósseos de uma preguiça gigante, animal que
viveu na região, extinto entre 10 mil e 12 mil anos atrás. Assim, todos os anos o
município recebe muitas levas de visitantes em busca de conhecer a natureza local.
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O município é classificado pela EMBRATUR como um Município de Potencial Turístico
(MPT) por possuir muitas belezas naturais e também, por manter muitas expressões
culturais, festas e eventos tradicionais, como por exemplo, Folia de Reis, Congada,
Boi da Mata, Nossa Senhora do Rosário, entre outras.
De acordo com o censo agropecuário de 2006, Matozinhos possui grandes áreas com
pastagens e lavouras, apesar do baixo desempenho do primeiro setor no município.
Os rebanhos de boi contaram quase 14.000 cabeças e a produção de leite alcançou
mais de 4.400 litros.
As áreas de matas e florestas se resumem a uma pequena porcentagem (Figura 30),
repetindo o padrão geral da região, caracterizado por expressiva fragmentação
florestal. Dentro deste cenário rural, muitos dos pontos turísticos naturais encontramse circundados por pastagens, lavouras e por áreas urbanas cada vez maiores.
A área proposta para o MNE Experiência da Jaguara está localizada na porção central
do município de Matozinhos, em área rural, onde predominam grandes propriedades
dedicadas à agricultura e à pecuária.

5%
30%
51%

12%
2%

Figura 30 – Uso e cobertura vegetal no município de Matozinhos em 2006, com
destaque para a reduzida área ocupada por matas e florestas. Fonte:
IBGE.
6.3 Propriedades afetadas pela criação do MNE Experiência da Jaguara
A área proposta para a criação do MNE Experiência da Jaguara está inserida na
Fazenda Experiência da Jaguara, que totaliza cerca de 278,30 ha, registrados sob
duas matrículas distintas. Ambas foram adquiridas em 1988 pelo Sr. Djalma de Souza
Vilela e sua esposa Miriam Rezende Vilela. Atualmente, a área pertence ao espólio da
Sra. Miriam e encontra-se em processo de inventário. Além do Sr. Djalma, que tem
direito a 50% do imóvel, têm-se mais sete herdeiros. A fazenda não possui reserva
legal averbada e é dedicada à atividade agropastoril, sendo o pasto arrendado para
terceiros. Duas famílias residem atualmente na propriedade, que encontra-se
hipotecada, tendo como credor o Banco do Brasil S/A.
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Os limites propostos para a criação do MNE Experiência da Jaguara implicam na
redução em cerca de 21 ha da área de pasto atualmente em uso na propriedade, em
função da necessidade de se proteger a encosta sul que drena diretamente para o
maciço e constitui área de recarga hídrica e possível fonte de sedimentos. Vale
destacar que parte desta área corresponde à área de preservação permanente
referente às surgências no entorno do maciço (faixa de 50 metros) e que toda a área
está dentro do raio de 250 m a partir das cavernas existentes.
O Sr. Djalma mostrou-se interessado, tendo recebido cordialmente a equipe técnica.
Todavia, mostrou-se insatisfeito com possibilidade de inclusão da área de pasto na
porção sul do futuro monumento, tendo sugerido que o limites fosse mais próximo ao
maciço calcário.
7. RELEVÂNCIA PARA A CONSERVAÇÃO
O Carste de Lagoa Santa abriga um conjunto patrimonial extremamente relevante, em
nível nacional e internacional, constituído por inúmeras cavernas, sítios arqueológicos,
sítios paleontológicos, e uma cobertura vegetal típica, associada a uma rica fauna
silvestre. Este universo é apenas parcialmente conhecido, exigindo a continuidade de
estudos científicos para ser completamente desvendado. A região possui a maior
concentração de cavernas calcárias conhecidas do país, que associadas a um
conjunto de lagoas, dolinas, maciços rochosos, abrigos-sob-rocha e outros, geram um
ambiente de grande importância ecológica e patrimonial, já que as cavernas da região
são grandes depositárias de vestígios pré-históricos de animais e humanos.
No entanto, o carste possui fragilidades que limitam o uso intensivo de seus recursos
ambientais – regiões sujeitas a alto risco de contaminação da drenagem subterrânea,
alta propensão à ocorrência de erosão e/ou movimentos gravitacionais de massa e
possibilidade de indução de abatimentos do solo – podendo gerar riscos para
população e rápida degradação da qualidade ambiental regional. Recentemente as
pressões antrópicas sobre essa região aumentaram em razão da realização de obras
estratégicas promovidas pelo Governo do Estado de Minas Gerais no Vetor de
Expansão Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte/RMBH. Até hoje a criação
da APA Carste de Lagoa Santa tem influenciado pouco a região, como foi
demonstrado por Alt (2008). Com a forte pressão da expansão do Vetor Norte da
RMBH, é fundamental que sejam efetivados meios complementares para proteger o
patrimônio e a qualidade ambiental ainda existente, sob a pena de perdê-los
definitivamente.
Devido ao seu elevado estado de conservação e ao patrimônio espeleológico e
arqueológico, a área proposta para o MNE Experiência da Jaguara foi incluída na
Zona de Proteção das Paisagens Naturais do Carste (IBAMA/CPRM, 1998b). A função
desta zona é proteger os recursos ambientais e a sua biodiversidade para a
integridade dos ecossistemas representativos das paisagens e da biota associados
às matas deciduais e semi-deciduais da APA.
A escolha adequada da categoria de manejo de uma unidade de conservação e a
clara definição dos seus objetivos são as bases estratégicas para alcançar a sua
efetividade. A categoria Monumento Natural é adequada para a proteção do
patrimônio existente na Fazenda Experiência da Jaguara, pois a área abriga sítios
naturais raros, de grande beleza cênica e de importância para o patrimônio natural e
cultural.
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No entorno desta área deve-se ter atenção especial em: (i) proteger o patrimônio
espeleológico existente no entorno, representado por um maciço calcário isolado,
localizado cerca de 550 metros a sul do maciço da Jaguara, com grande concentração
de cavernas e presença de sítios paleontológicos; (ii) ratificar e proteger a
conectividade biológica e hidrológica já existente entre o maciço da Jaguara e o
córrego da Jaguara, proporcionada pela região alagada situada entre essas unidades
paisagísticas; (iii) proteger as nascentes/ressurgências do córrego da Jaguara; (iv)
conformar um corredor ecológico entre o MNE Experiência da Jaguara, o Rio das
Velhas e a Reserva da Vida Silvestre Cauaia (Figura 31).
Para proteção do maciço da Jaguara é interessante que o perímetro do MNE abranja
os divisores de água superficiais. Quando for implantado, será fundamental promover
a regeneração da vegetação nativa da dolina ao redor do maciço da Jaguara.
A criação das Unidades de Conservação, propostas no âmbito do SAPVN, que se
enquadram no grupo de proteção integral e serão grafadas com perpetuidade, pode
contribuir decisivamente para o fortalecimento da proteção ambiental na região. A
gestão de uma região com grandes fragilidades ambientais, rico patrimônio cultural e
natural, localizada em um vetor de expansão metropolitana, é complexa por natureza,
por isso é fundamental que seja estabelecido um sistema de gestão eficiente para o
mosaico de Unidades de Conservação que está sendo criado, a fim de garantir a real
proteção do patrimônio ali existente.

Figura 31 – Corredor ecológico entre o MNE Experiência da Jaguara, o maciço da
Cauaia, onde é proposta a criação de um Refugio de Vida Silvestre (RVS)
e as matas ciliares do córrego da Jaguara até o Rio das Velhas. Em
amarelo são indicadas áreas prioritárias para a conservação no entorno.
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MONUMENTO NATURAL EXPERIÊNCIA DA JAGUARA
Cavernas registradas dentro do limite do MN
Nome/nº:

Gruta da Jaguara I ou Lapa Experiência da Jaguara I (MG-0194)

Coordenadas UTM, SAD 69, 23K:
604454/7843931(SAPVN-Espeleologia, 2009).

Altitude:
741m

Erro médio:

Número de satélites:

8m

8

Localização: Caverna inserida em maciço calcário (maciço da Jaguara), situado a oeste da sede da
fazenda Experiência da Jaguara, em Matozinhos.
Referências: Cadastro: GBPE. Topografia/ realização: CPRM-CETEC-SEE/UFOP, fonte: CPRM/ VIDA
(1994). Caracterização: IEPHA-MG (1987), MOURA, M.T.T. (1990), CPRM/ VIDA (1994).
Feições externas: Segundo IEPHA-MG (1987) a caverna está situada no sopé de um maciço calcário,
existente no fundo de uma dolina, de vertentes suaves. Este maciço, de aproximadamente 15 metros de
altura, possui extensas e profundas fendas verticais e abriga outras cavernas. A CPRM/ VIDA (1994)
descreve que no topo deste maciço predomina a rocha exposta, bastante lapiezada e existem pequenas
áreas cobertas por mata seca ou vegetação rasteira. A base do maciço é parcialmente inundada pelo
lençol freático aflorante e a seu redor predomina o uso agropecuário. Atualmente existe uma estrada de
terra, para veículos automotores, circundando todo o maciço (SAPVN- Espeleologia, 2009).
Feições internas: Foi descrito pelo IEPHA-MG (1987) e CPRM/ VIDA (1994) que a cavidade possui várias
entradas e uma clarabóia. Sua entrada principal forma um amplo salão, segmentado por pilares de rocha,
e com piso silto-argiloso e clástico. A altura média do teto da caverna é de 5 metros e seus condutos
desenvolvem-se segundo padrão labiríntico reticulado a anastomosado.
Desenvolvimento linear: 330m

Desnível: 4m

Espeleotemas: A densidade de espeleotemas é baixa, existem concreções, couve-flor, escorrimentos,
colunas, estalactites e estalagmites na caverna.
Hidrologia: Caverna classificada como vadosa secundária, em estágio juvenil (CPRM/ VIDA, 1994), onde
se observa atividade vadosa e podem ocorrer inundações periódicas, em função de variações do nível do
lençol freático.
Estado de conservação: Segundo IEPHA-MG (1987) a caverna estava em bom estado de conservação, em
1987. No entanto, em 2009, foram observadas pichações em toda a caverna (alguns trechos com maiores
concentrações do que outros), haviam locais com evidencias de intenso pisoteio, e seu estado de
conservação foi classificado como ruim.
Presença de vestígios arqueológicos ou paleontológicos: Não foram observados vestígios arqueológicos
ou paleontológicos nesta caverna.
Observações: Em 1987 a caverna era usada para fins religiosos. Segundo IEPHA-MG (1987), em seu salão
principal, sobre um bloco abatido, existia a imagem de uma Santa Mártir (Maria Madalena), de
aproximadamente 1 metro de altura. Em agosto de 2009 a imagem não se encontrava na caverna e
segundo o encarregado da Fazenda, a caverna não é mais utilizada para fins religiosos.
Fotos:
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Fig. 5.1.1a – Vista da entrada da caverna (Foto: L.
Alt)

Fig. 5.1.1b – Vista da entrada da caverna (Foto: L.
Alt)

Fig. 5.1.1c – Vista da entrada da caverna (Foto: L.
Alt)

Fig. 5.1.1d – Salão de entrada (Foto: L. Alt).

Fig. 5.1.1e – Salão
entrada (Foto: L. Alt).

de

Fig. 5.1.1f – Morfologia dos
condutos (Foto: L. Alt).
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Fig. 5.1.1g – Exemplo de espeleotema
(Foto: L. Alt).

Fig. 5.1.1h – Parede com alta concentração de
pichações (Foto: L. Alt).

Mapa ou croqui da Gruta da Jaguara I:

88

Fig. 5.1.1i - Representação de Maria Madalena,
escultura em gesso, século XX, existente na gruta
da Jaguara I, em 1987. Fonte: IEPHA-MG (1987)

Figura 5.1.1j- Mapa da Gruta Experiência da Jaguara I – Topografia/ realização: CPRM-CETEC-SEE/UFOP,
Fonte: Adaptado de CPRM/ VIDA (1994).

89

MONUMENTO NATURAL EXPERIÊNCIA DA JAGUARA
Cavernas registradas dentro do limite do MN
Nome/nº:

Lapa Experiência da Jaguara II

Coordenadas UTM: lat. 19º30`54” long. 43º59`17” - IEPHA-MG (1987). As coordenadas devem ser revistas
em campo.
Localização: Segundo IEPHA-MG (1987) a caverna “situa-se em modesto rochedo calcário em frente a
uma depressão, ocupada por águas rasas e com grande quantidade de plantas aquáticas”, na Fazenda
Experiência da Jaguara, em Matozinhos.
Referências: Caracterização: IEPHA-MG (1987).
Feições externas: Brevemente descritas nesta ficha, no item “Localização”.
Feições internas: Segundo IEPHA-MG (1987) a caverna possui quatro entradas, sendo a principal com 5
metros de altura e 4 metros de largura. Nesta entrada existe uma mesa de pedra, uma churrasqueira e
uma imagem esculpida em madeira. Essa entrada dá acesso a um amplo e bem iluminado salão, que
possui um lago em seu centro. Todas as outras entradas convergem para o salão do lago. No piso
predominam sedimentos silto-argilosos e clásticos.
Desenvolvimento linear: 150m (estimado)

Desnível: Não informado.

Espeleotemas: Os espeleotemas são abundantes nesta caverna, existindo travertinos, estalactites,
estalagmites, colunas, cortinas, cascatas e pisólitos (IEPHA-MG, 1987).
Hidrologia: Sem informação.
Estado de conservação: Segundo IEPHA-MG (1987) a caverna estava em bom estado de conservação em
1987.
Presença de vestígios paleontológicos: Segundo IEPHA-MG (1987) nesta caverna foram realizadas
escavações paleontológicas pelo Professor Castor Cartelle, tendo sido encontrados fósseis de Panthera
onca, Cuniculus paca, além de peças de roedores não identificadas e cacos de cerâmica, que podem
indicar a presença de um sítio arqueológico nesta caverna.
Observações: Foi descrito pelo IEPHA-MG (1987) que a caverna era constantemente visitada pela
população local em 1987.
Fotos:
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Figura 5.1.2a - Escultura em madeira policromada, presumivelmente do século XIX, representando N.
Sra. Conceição. Fonte: IEPHA-MG (1987).
Mapa ou croqui: Não existe.

91

MONUMENTO NATURAL EXPERIÊNCIA DA JAGUARA
Cavernas registradas dentro do limite do MN
Nome/nº:

Gruta da Coruja (do Balaio) - (MG-0476)

Coordenadas UTM: 604270 E/ 7843780 N - CPRM/ VIDA (1994).

Altitude: 670m

As coordenadas devem ser revistas em campo.
Localização: Caverna inserida em maciço calcário (maciço da Jaguara), situado a oeste da sede da
fazenda Experiência da Jaguara, em Matozinhos.
Referências: Cadastro: SEE. Topografia/ realização: CPRM-CETEC-SEE/UFOP, fonte: CPRM/ VIDA (1994).
Caracterização: MOURA, M.T.T. (1990) e CPRM/ VIDA (1994).
Feições externas: Caverna situada no maciço da Jaguara. Segundo a CPRM/ VIDA (1994) este maciço, de
aproximadamente 15 metros de altura, possui extensas e profundas fendas verticais e abriga outras
cavernas. Em seu topo predomina a rocha exposta, bastante lapiezada e existem pequenas áreas cobertas
por mata seca ou vegetação rasteira. A base deste maciço é parcialmente inundada pelo lençol freático
aflorante e o terreno que o circunda é suavemente ondulado, com predomínio do uso agropecuário.
Feições internas: A caverna possui duas amplas entradas e várias clarabóias, sendo uma delas com
incomum formato retangular e paredes planas. Seus condutos são condicionados por fraturas de direções
definidas, tem altura média de 4 metros e se desenvolvem horizontalmente, em dois níveis
intercomunicados do pacote rochoso. Existe espesso acúmulo de argila sobre o piso (CPRM/ VIDA, 1994).
Desenvolvimento linear: 155m

Desnível: 3m

Espeleotemas: Coralóides (couve-flor e leite-de-lua), estalactites, escorrimentos, cortinas e colunas
(CPRM/ VIDA,1994).
Hidrologia: Segundo CPRM/ VIDA (1994) a caverna é classificada como vadosa secundária, em estágio
juvenil. Nela se observa atividade vadosa e podem ocorrer inundações periódicas, em função de variações
do nível do lençol freático.
Estado de conservação: Possui algumas pichações (CPRM/ VIDA,1994).
Presença de vestígios arqueológicos ou paleontológicos: Sem informação.
Observações:
Fotos:
Mapa ou croqui Gruta da Coruja (do Balaio):
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Figura 5.1.3ª - Mapa da Gruta da Coruja – Topografia/ realização: CPRM-CETEC-SEE/UFOP, Fonte:
Adaptado de CPRM/ VIDA (1994).
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Cavernas registradas dentro do limite do MN
Nome/nº: Gruta

do Portal (MG-0913)

Coordenadas UTM: 604035/ 7844061 - CPRM/ VIDA (1994).
As coordenadas devem ser revistas em campo.

Altitude: 665m

Localização: No maciço da Jaguara, situado a oeste da sede da fazenda Experiência da Jaguara, em
Matozinhos.
Referências: Cadastro: CPRM-VIDA. Topografia/ realização: CPRM-CETEC-SEE/UFOP, fonte: CPRM/
VIDA (1994). Caracterização: CPRM/ VIDA (1994).
Feições externas: Caverna situada no maciço da Jaguara. Segundo a CPRM/ VIDA (1994) este maciço, de
aproximadamente 15 metros de altura, possui extensas e profundas fendas verticais e abriga outras
cavernas. Em seu topo predomina a rocha exposta, bastante lapiezada e existem pequenas áreas
cobertas por mata seca ou vegetação rasteira. A base deste maciço é parcialmente inundada pelo lençol
freático aflorante e o terreno que o circunda é suavemente ondulado, com predomínio do uso
agropecuário.
Feições internas: Segundo a CPRM/ VIDA (1994) esta caverna “possui várias entradas inundadas,
lateralmente dispostas, formando arcos de rocha que, juntamente à vegetação típica, compõe uma
paisagem de beleza singular”. Seus condutos possuem seção circular, com altura variando entre 1m e
1,8m, são predominantemente horizontais, meandrantes e se desenvolvem em diferentes direções,
conformando um padrão morfológico labiríntico, reticulado à anastomosado, com dois níveis principais
de desenvolvimento/ caminhamento. O nível superior é inundado periodicamente e o inferior permanece
inundado mesmo nas épocas de seca. A projeção horizontal estimada é de 30 metros, no entanto a
caverna não foi completamente explorada.
Desenvolvimento linear: 30m (estimado)

Desnível: m

Espeleotemas: Ausência de espeleotemas.
Hidrologia: Segundo CPRM/ VIDA (1994) esta caverna encontra-se na zona intermediária entre vadosa e
freática, caracterizando-se como uma cavidade de nível freático.
Estado de conservação: Pichações, muito lixo e presença de detritos orgânicos (CPRM/ VIDA, 1994).
Presença de vestígios arqueológicos ou paleontológicos: Sem informação.
Observações:
Fotos:
Mapa ou croqui: A ser obtido na CPRM-Brasília.
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Cavernas registradas dentro do limite do MN
Nome/nº: Gruta

do Pomar (MG-0477)

Coordenadas UTM: 604200/ 7844100 - CPRM/ VIDA (1994).
As coordenadas devem ser revistas em campo.

Altitude: 670m

Localização: No maciço da Jaguara, situado a oeste da sede da fazenda Experiência da Jaguara, em
Matozinhos.
Referências: Cadastro: GBPE. Topografia/ realização: IBAMA-CPRM/
Caracterização: CPRM/ VIDA (1994); IBAMA-CPRM/ APA CARSTE (1998 a, c).

APA

CARSTE

(Inédito).

Feições externas: Segundo a CPRM/ VIDA (1994) a caverna está situada próxima ao paredão que define
o contorno norte do maciço da Jaguara. Sua entrada é localizada em um terreno modernamente
ondulado, parcialmente alagado e ocupado por atividades agropecuárias.
Feições internas: Sem informações.
Desenvolvimento linear: 70m (estimado)

Desnível: m

Espeleotemas: Sem informações.
Hidrologia: Sem informações.
Estado de conservação: Sem informações.
Presença de vestígios paleontológicos: Ossos de animais incrustados em vários locais da caverna
(IBAMA-CPRM/ APA CARSTE,1998a). Outros táxons foram encontrados nesta caverna: Tayassu pecari,
Carnivora indeterminado, Chiroptera indeterminados e Aves indeterminadas (IBAMA-CPRM-APA Carste
(1998c).
Observações:
Fotos:
Mapa ou croqui:

Figura 5.1.4a - Mapa da Gruta do Pomar – Levantamento topográfico realizado por IBAMA-CPRM/ APA
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CARSTE (inédito), Topografia 3C, BCRA..

MONUMENTO NATURAL EXPERIÊNCIA DA JAGUARA
Cavernas registradas dentro do limite do MN
Nome/nº: Sítio Arqueológico da Gameleira
Coordenadas UTM: 604040/ 7844370 – IBAMA-CPRM/ APA CARSTE (1998b). As coordenadas devem ser
revistas em campo.
Localização: No maciço da Jaguara, situado a oeste da sede da fazenda Experiência da Jaguara, em
Matozinhos.
Referências: Caracterização: IBAMA-CPRM/ APA CARSTE (1998b). Calque e reprodução dos painéis de
pinturas rupestres: Setor de Arqueologia do MHN/UFMG.
Feições externas: Segundo a CPRM/ VIDA (1994) o maciço da Jaguara, de aproximadamente 15 metros
de altura, possui extensas e profundas fendas verticais e abriga outras cavernas. Em seu topo
predomina a rocha exposta, bastante lapiezada e existem pequenas áreas cobertas por mata seca ou
vegetação rasteira. A base deste maciço é parcialmente inundada pelo lençol freático aflorante e o
terreno que o circunda é suavemente ondulado, com predomínio do uso agropecuário.
Feições internas: A área do abrigo é pequena, escura e existem poucas pinturas rupestres. Seu piso não
apresenta sedimento e encontra-se a aproximadamente 2,5m acima do nível do solo. (IBAMA-CPRM/
APA CARSTE, 1998b)
Desenvolvimento linear: m

Desnível: m

Espeleotemas: Sem informações.
Hidrologia: Sem informações.
Estado de conservação: O entorno do abrigo foi desmatado e teve sua terra arada. No sítio existem
sinais de ritos de umbanda, inclusive com desenhos de carvão nos suportes rochosos (IBAMA-CPRM/
APA CARSTE, 1998b).
Presença de vestígios arqueológicos: Sítio arqueológico com pinturas rupestres.
Observações: Existem poucas pinturas rupestres, e estas são pouco visíveis devido à fuligem de fogo e
falta de luz e também (IBAMA-CPRM/ APA CARSTE, 1998b).
Fotos:
Mapa ou croqui: Não possui levantamento topográfico
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Cavernas registradas, relevantes para proteção no entorno do MN
Nome/nº:

Gruta das Conchas I (MG-0916)

Coordenadas UTM, SAD 69, 23K: 604337/ 7843140
(SAPVN- Espeleologia, 2009)

Altitude: 692m

Erro médio:

N-satélites:

6m

7

Localização: Fazenda Santo Antônio, em Matozinhos.
Referências: Cadastro: CPRM/ VIDA (1994). Topografia/ realização: CPRM-CETEC-SEE/UFOP, fonte:
CPRM/ VIDA (1994). Caracterização: CPRM/ VIDA (1994), IBAMA-CPRM/ APA CARSTE (1998) e BRANDT
MEIO AMBIENTE (2004).
Feições externas: Caverna localizada na base de um afloramento calcáreo, inserido na base de um
maciço calcário isolado, coberto por mata seca, cercado por atividade agropecuária, e localizado a sul
do maciço da Jaguara. O afloramento tem aproximadamente 15 metros de altura, é bastante irregular e
fendilhado, possuindo inúmeras reentrâncias e canais que se interconectam (SAPVN- Espeleologia,
2009).
Feições internas: A caverna possui uma entrada baixa e estreita, e é composta por pequenos salões,
com patamares e saliências que formam diferentes níveis de caminhamento. A partir destes salões se
irradiam condutos e passagens intercomunicantes. Seu teto e piso são irregulares, formados pela
intercessão de fissuras com planos estruturais horizontais. Existem duas amplas clarabóias que
iluminam parcialmente a caverna e são responsáveis por um grande aporte de sedimentos e matéria
orgânica em seu interior. A CPRM/ VIDA (1994) classificou a morfologia desta caverna como
“espongiforme”. Em vários trechos da caverna se observam acúmulos de areia argila e material
brechóide litificado (brecha), preeenchendo parcialmente fissuras, reentrâncias das paredes, tetos e
interstícios entre blocos de rocha. Segundo a CPRM/ VIDA (1994) estas brechas possuem seixos
angulosos e subangulosos em matriz argilo-arenosa, e nela são encontrados ossos diversos,
milimétricos a centimétricos e inúmeras conchas.
Desenvolvimento linear: 93m

Desnível: 11m

Geologia: Província Espeleológica do Bambuí, Distrito do Alto e Médio São Francisco, Formação Sete
Lagoas, Membro Lagoa Santa, Tecnofácies Mocambeiro. A gruta se desenvolve em metacalcarenito
grosso de coloração cinza-médio, intensamente deformado e finamente laminado (CPRM/ VIDA, 1994).
Espeleotemas: Toda a caverna é intensamente ornamentada. Os espeleotemas mais comuns são
escorrimentos e cortinas de porte métrico. As paredes são quase totalmente cobertas por Couve-flor e
Leite-de-lua. Foram observadas também represas de travertino, pérolas, capas estalagmíticas e
estalactites. Foi observado um raro “ninho de pérolas” cilíndricas, formadas sobre carapaças de
anelídeos (CPRM/ VIDA, 1994 e SAPVN- Espeleologia, 2009).
Hidrologia: Atualmente há apenas a ação de águas vadosas, já que a caverna é parcialmente inundada,
em épocas de chuva, por enxurradas vindas das clarabóias. Em seu interior há alta freqüência de
gotejamento (CPRM/ VIDA, 1994). Em agosto de 2009, época seca, foram observados poucos
gotejamentos nesta caverna (SAPVN- Espeleologia, 2009).
Presença de vestígios paleontológicos: Foi descrito pela CPRM/ VIDA (1994) a existência depósito
fosilífero nesta cavidade. Este depósito é composto de ossos, fragmentos de ossos centimétricos e
conchas incrustados por calcita ou em sedimentos formados por brecha.
Estado de conservação: A caverna está em bom estado de conservação (SAPVN- Espeleologia, 2009).
Observações: A CPRM/ VIDA (1994) identificou animais da fauna hipógea, dos filos: Chordata,
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Arthropoda e Mollusca.
Fotos:

Fig. 5.1.5a – Maciço da Gruta das Conchas I e II
(Foto: L. Alt).

Fig. 5.1.5c – Aspecto de um
conduto e espeleotemas na Gr.
das Conchas I (Foto: L. Alt).

Fig. 5.1.5b – Entrada da Gruta das Conchas I
(Foto: L. Alt).

Fig. 5.1.5d – Diferentes níveis
de caminhamento na Gruta das
Conchas I (Foto: L. Alt).

Fig. 5.1.5f – Detalhe de concha incrustada sob
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Fig. 5.1.5e – Aspecto
espeleotemas na Gruta
Conchas I (Foto: L. Alt).

dos
das

Fig. 5.1.5g – Conchas e ossos incrustados sob

capa estalagmítica (Foto: L. Alt).

Fig. 5.1.5h – Concha
escorrimento (Foto: L. Alt).

incrustada

capa estalagmítica (Foto: L. Alt).

sobre

Fig. 5.1.5i – Alta densidade de conchas sobre o
piso, em região próxima a clarabóia (Foto: L. Alt).

Fig. 5.1.5j – Ossos sob capa estalagmítica (Foto:
L. Alt).

Fig. 5.1.5k – Ossos incrustados em brecha (Foto:
L. Alt).

Fig. 5.1.5L – Ninho de pérolas cilíndricas em
travertino (Foto: L. Alt).

Fig. 5.1.5m – Detalhe das pérolas cilíndricas
formadas sobre carapaças de anelídeos (Foto: L.
Alt).

Mapa ou croqui da Gruta das Conchas I:
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Figura 5.1.5n – Mapa da Gruta das Conchas I. Realização do levantamento topográfico: Sociedade
Espeleológica Excursionista - SEE. Fonte: Adaptado de CPRM/ VIDA (1994)
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MONUMENTO NATURAL EXPERIÊNCIA DA JAGUARA
Cavernas registradas, relevantes para proteção no entorno do MN
Nome/nº:

Gruta das Conchas II (MG-0915)

Coordenadas UTM, SAD 69, 23K: 604334/07843149
(SAPVN- Espeleologia, 2009):

Altitude: 692m

Erro médio:
6m

N-satélites:
8

Localização: Fazenda Santo Antônio, em Matozinhos. A entrada da Gruta das Conchas II está localizada
no mesmo afloramento calcáreo da Gruta das Conchas I, a cerca de 10 metros de sua entrada principal.
Referências: Cadastro: CPRM/ VIDA (1994). Topografia/ realização: CPRM/ VIDA (1994). Caracterização:
CPRM/ VIDA (1994) e BRANDT MEIO AMBIENTE (2004).
Feições externas: Caverna localizada na base de um afloramento calcáreo (mesmo afloramento calcáreo
da Gruta das Conchas I), inserido na base de um maciço calcário isolado, coberto por mata seca,
cercado por atividade agropecuária, e localizado a sul do maciço da Jaguara. O afloramento tem
aproximadamente 15 metros de altura, é bastante irregular e fendilhado, possuindo inúmeras
reentrâncias e canais que se interconectam (SAPVN- Espeleologia, 2009).
Feições internas: A caverna é composta por um único salão, com teto alto (com cerca de 8 a 10 metros
de altura) e 5 metros de largura, a partir do qual se irradiam pequenas reentrâncias. Esta cavidade
possui morfologia similar à Gruta das Conchas I e está muito próxima a esta caverna, no entanto não
foram encontradas passagens transponíveis entre as duas cavernas (CPRM/ VIDA, 1994 e SAPVNEspeleologia, 2009).
Desenvolvimento linear: 20m

Desnível: 5m

Espeleotemas: Toda a caverna é intensamente ornamentada por espeleotemas, destacando a presença
de escorrimentos, grandes colunas, coralóides, estalactites, estalagmites e represas de travertino.
(CPRM/ VIDA, 1994)
Hidrologia: Segundo a CPRM/ VIDA (1994), nesta caverna existe a ação de águas vadosas que percolam
nas descontinuidades da rocha.
Estado de conservação: A caverna está em bom estado de conservação (SAPVN- Espeleologia, 2009).
Presença de vestígios arqueológicos ou paleontológicos: Não observados.
Observações: A geologia, gênese e evolução da caverna são similares a da Gruta das Conchas I.
Fotos:

Fig. 5.1.6a - Entrada da Gruta das Conchas II
(Foto: L. Alt).

Fig. 5.1.6b - Salão da Gruta das Conchas II (Foto: L.
Alt).
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Fig. 5.1.6c – Escorrimentos calcíticos da Gruta
das Conchas II (Foto: L. Alt).

Fig. 5.1.6d – Escorrimentos calcíticos e cortinas na
Gruta das Conchas II (Foto: L. Alt).

Mapa ou croqui da Gruta das Conchas II:

Figura 5.1.6e- Mapa da Gruta das Conchas II – Topografia/ realização: CPRM/ VIDA (1994), Fonte:
Adaptado de CPRM/ VIDA (1994).
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MONUMENTO NATURAL EXPERIÊNCIA DA JAGUARA
Cavernas registradas, relevantes para proteção no entorno do MN
Nome/nº:

Gruta Fina (MG-0919)

Coordenadas UTM: 604165/ 7842930 - CPRM/ VIDA (1994).
As coordenadas devem ser revistas em campo.

Altitude: 700m

Localização: Fazenda Santo Antônio, em Matozinhos.
Referências: Cadastro: CPRM/ VIDA (1994). Topografia/ realização: CPRM-CETEC-SEE/UFOP, fonte:
CPRM/ VIDA (1994). Caracterização: CPRM/ VIDA (1994).
Feições externas: Caverna localizada em afloramento calcáreo isolado, cercado por atividade
agropecuária, e localizado a sul do maciço da Jaguara. Segundo a CPRM/ VIDA (1994) este afloramento
tem aproximadamente 20 metros de altura, é coberto por mata seca, sendo bastante irregular e
fendilhado, com inúmeras reentrâncias e canais que se interconectam.
Feições internas: Segundo a CPRM/ VIDA (1994), esta caverna possui um conduto de entrada estreito e
alto (1x4 metros), ligado a um salão intensamente ornamentado por espeleotemas, com altura máxima de
5 metros.
Desenvolvimento linear: 38m

Desnível: 3,5m

Espeleotemas: Toda a caverna é intensamente ornamentada. Destaca-se a existência de escorrimentos,
estalactites, estalagmites, coralóides e represas de travertino (CPRM/ VIDA, 1994).
Hidrologia: Sem informações
Estado de conservação: Sem informações
Presença de vestígios arqueológicos ou paleontológicos: Sem informações
Observações:
Fotos:
Mapa ou croqui Gruta Fina (MG-0919):
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Figura 5.1.7a - Mapa da Gruta Fina – Topografia/ realização: CPRM-CETEC-SEE/UFOP, Fonte: Adaptado
de CPRM/ VIDA (1994).
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MONUMENTO NATURAL EXPERIÊNCIA DA JAGUARA
Cavernas registradas, relevantes para proteção no entorno do MN
Nome/nº:

Gruta Carapuça (MG-0920)

Coordenadas UTM: 604270/ 7842900 - CPRM/ VIDA (1994).
As coordenadas devem ser revistas em campo.

Altitude: 700m

Localização: Fazenda Santo Antônio, em Matozinhos.
Referências: Cadastro: CPRM/ VIDA (1994). Topografia/ realização: CPRM-CETEC-SEE/UFOP, fonte:
CPRM/ VIDA (1994). Caracterização: CPRM/ VIDA (1994).
Feições externas: Caverna localizada em afloramento calcáreo isolado, cercado por atividade
agropecuária, e localizado a sul do maciço da Jaguara. Segundo a CPRM/ VIDA (1994) este afloramento
tem aproximadamente 20 metros de altura, é coberto por mata seca, sendo bastante irregular e
fendilhado, com inúmeras reentrâncias e canais que se interconectam.
Feições internas: A CPRM/ VIDA (1994) descreve que esta cavidade é composta por um pequeno salão
com 7 metros de diâmetro e teto baixo. Este salão é ligado a um conduto de geometria “amebóide”, com
altura máxima de 2 metros e seções transversais de morfologia quadrangular.
Desenvolvimento linear: 22m

Desnível: m

Espeleotemas: Segundo a CPRM/ VIDA (1994) esta caverna é pouco ornamentada por espeleotemas.
Ocorrem localmente alguns escorrimentos e micro-represas de travertino.
Hidrologia: Sem informações.
Estado de conservação: Sem informações.
Presença de vestígios arqueológicos ou paleontológicos: Sem informações.
Observações:
Fotos:
Mapa ou croqui da Gruta Carapuça:
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Figura 5.1.8ª - Mapa da Gruta da Carapuça – Topografia/ realização: CPRM-CETEC-SEE/UFOP, Fonte:
Adaptado de CPRM/ VIDA (1994).
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MONUMENTO NATURAL EXPERIÊNCIA DA JAGUARA
Cavernas registradas, relevantes para proteção no entorno do MN
Nome/nº:

89 - BRANDT MEIO AMBIENTE (2004)

Coordenadas UTM: 604259/ 7843069 - BRANDT MEIO AMBIENTE (2004)
Localização: Caverna localizada em afloramento calcáreo isolado, cercado por atividade agropecuária, e
localizado a sul do maciço da Jaguara. Matozinhos/ Mineração Rezende LTDA.
Referências: Caracterização: BRANDT MEIO AMBIENTE (2004)
Feições externas: Caverna localizada na encosta (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004).
Feições internas: Galeria descendente e desmoronada, de morfologia meandrante. No fundo existe uma
galeria sinuosa que termina em um pequeno salão com belos travertinos (BRANDT MEIO AMBIENTE,
2004).
Desenvolvimento linear: 20 m

Desnível: 6m

Espeleotemas: Belos travertinos (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004).
Hidrologia: Seca na época da visita (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004).
Estado de conservação: Bom (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004)
Presença de vestígios arqueológicos ou paleontológicos: Sem informações.
Observações: Cavidade sem importância aparente (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004).
Fotos:
Mapa ou croqui:

Fig. 5.1.9a: Croqui expedito da Gruta 89. Fonte: BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004, p. 360.
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MONUMENTO NATURAL EXPERIÊNCIA DA JAGUARA
Cavernas registradas, relevantes para proteção no entorno do MN
Nome/nº:

90 - BRANDT MEIO AMBIENTE (2004)

Coordenadas UTM: 604233/ 7843044 - BRANDT MEIO AMBIENTE (2004)
Localização: Caverna localizada em afloramento calcáreo isolado, cercado por atividade agropecuária, e
localizado a sul do maciço da Jaguara. Matozinhos/ Mineração Rezende LTDA.
Referências: Caracterização: BRANDT MEIO AMBIENTE (2004)
Feições externas: Sem informações.
Feições internas: Galeria única com 10 metros de extensão com uma clarabóia no fundo. Abismo
inexplorado.
Desenvolvimento linear: 10 m

Desnível: Sem informações.

Espeleotemas: Sem informações.
Hidrologia: Seca na época da visita (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004).
Estado de conservação: Bom (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004)
Presença de vestígios arqueológicos ou paleontológicos: Sem informações.
Observações: Cavidade sem importância aparente (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004).
Mapa ou croqui:

Fig. 5.1.10a: Croqui expedito da Gruta 90. Fonte: BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004, p. 360.
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MONUMENTO NATURAL EXPERIÊNCIA DA JAGUARA
Cavernas registradas, relevantes para proteção no entorno do MN
Nome/nº:

91 - BRANDT MEIO AMBIENTE (2004)

Coordenadas UTM: 604233/ 7843044 - BRANDT MEIO AMBIENTE (2004)
Localização: Caverna localizada em afloramento calcáreo isolado, cercado por atividade agropecuária, e
localizado a sul do maciço da Jaguara. Matozinhos/ Mineração Rezende LTDA.
Referências: Caracterização: BRANDT MEIO AMBIENTE (2004)
Feições externas: Caverna localizada na encosta (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004).
Feições internas: Grande abrigo de onde partem alguns condutos retilíneos e curtos. Sistema de galeria
paralelas que se ligam. Possui uma grande clarabóia (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004).
Desenvolvimento linear: 40 m

Desnível: Sem informações.

Espeleotemas: Sem informações.
Hidrologia: Seca na época da visita (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004).
Estado de conservação: Bom (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004)
Presença de vestígios arqueológicos ou paleontológicos: Sem informações.
Observações: Cavidade sem importância aparente (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004).
Mapa ou croqui:

Fig. 5.1.11a: Croqui expedito da Gruta 91. Fonte: BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004, p. 361.
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MONUMENTO NATURAL EXPERIÊNCIA DA JAGUARA
Cavernas registradas, relevantes para proteção no entorno do MN
Nome/nº:

94 - BRANDT MEIO AMBIENTE (2004)

Coordenadas UTM: 604206/ 7842982 - BRANDT MEIO AMBIENTE (2004)
Localização: Caverna localizada em afloramento calcáreo isolado, cercado por atividade agropecuária, e
localizado a sul do maciço da Jaguara. Matozinhos/ Mineração Rezende LTDA.
Referências: Caracterização: BRANDT MEIO AMBIENTE (2004)
Feições externas: Localizada em encosta (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004).
Feições internas: Caverna ampla, com galeria bem ornamentadas e morfologia meandrante (BRANDT
MEIO AMBIENTE, 2004).
Desenvolvimento linear: 60 m

Desnível: 6m.

Espeleotemas: Possui belos exemplares de cortinas, travertinos, escorrimentos e pérolas (BRANDT
MEIO AMBIENTE, 2004).
Hidrologia: Seca na época da visita (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004).
Estado de conservação: Bom (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004)
Presença de vestígios arqueológicos ou paleontológicos: Sem informações.
Observações: Cavidade de importância mediana (BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004).
Mapa ou croqui:

Fig. 5.1.12a: Croqui expedito da Gruta 94. Fonte: BRANDT MEIO AMBIENTE, 2004, p. 362.
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MONUMENTO NATURAL EXPERIÊNCIA DA JAGUARA
Cavernas registradas, relevantes para proteção no entorno do MN
Nome/nº:

Gruta Pequena Notável (SAPVN, 2009)

Coordenadas UTM, SAD 69, 23K: 604372/7843117

Elevação:
699m

Erro médio:
6m

(SAPVN- Espeleologia, 2009).

Nsatélites:
9

Localização: Pequena caverna localizada no mesmo maciço da Gruta das Conchas, que é cercado
por atividade agropecuária e se localiza a sul do maciço da Jaguara, no município de Matozinhos
(SAPVN- Espeleologia, 2009).
Feições externas: Caverna inserida em uma fenda existente em afloramento calcáreo, próximo do
topo do maciço, do lado oposto do “vale” onde se insere as Grutas das Conchas I e II. A entrada da
caverna se encontra no funda da fenda. Para chegar até ela, é necessário descer um desnível
abrupto de 2 metros, seguido de um trecho rampado e descendente, com blocos (de calhau a
matacão, angulosos e subangulosos) e bastante matéria orgânica (SAPVN- Espeleologia, 2009).
Feições internas: Caverna pequena, de morfologia linear e galeria bem ornamentada por
espeleotemas (SAPVN- Espeleologia, 2009).
Desenvolvimento linear: 5 m (estimado)

Desnível: 2m (estimado)

Espeleotemas: Possui belos exemplares de cortinas, estalactites, estalagmites, colunas,
microtravertinos, concreções e escorrimentos (SAPVN- Espeleologia, 2009).
Hidrologia: Seca na época da visita (SAPVN- Espeleologia, 2009).
Estado de conservação: Bom.
Presença de vestígios arqueológicos ou paleontológicos: Não observados.
Fotos:

Fig. 5.1.13a – Vista da fenda onde se insere a
caverna (Foto: L. Alt)
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Fig. 5.1.13b – Vista da fenda onde se insere a
caverna (Foto: L. Alt)

Fig. 5.1.13c – Cortinas (Foto: L. Alt).

Fig. 5.1.13c – Cortinas com bagos (Foto: L.
Alt).
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