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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.
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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
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.
O objetivo do presente documento é caracterizar a área proposta para criação do
Monumento Natural Estadual Vargem da Pedra (MNEVP), 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 Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (Brasil, 2000).

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL
2.1. Área Proposta
A área proposta possui aproximadamente 12,08 ha, e compreende a dolina na qual
estão localizados a gruta e o abrigo de Vargem da Pedra, no distrito de Mocambeiro,
município de Matozinhos, dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Carste de
Lago a Santa1 (Figura 2). A área representa um importante sítio arqueológico, com
pinturas rupestres, cujo conjunto do patrimônio natural, constituído pela dolina, abrigo
e caverna, conforma uma paisagem de grande beleza cênica, bastante visitada pela
população local, demonstrando vocação para o uso público. Contudo, conforme será
detalhado neste documento, a área sofre forte pressão antrópica, apresentando sinais
de degradação do patrimônio natural e cultural, evidenciando a necessidade de
medidas mais eficazes de preservação.
2.2 Acesso
A área destinada para criação do MNE Vargem da Pedra localiza-se no município de
Matozinhos, no distrito de Mocambeiro, na localidade da Vargem da Pedra, (a
aproximadamente 40 km de Belo Horizonte). O acesso se dá através da MG 424,
passando pelo município de Pedro Leopoldo em direção a Matozinhos (Figura 3).
Próximo ao perímetro urbano da sede deste município entra-se à direita na Rua
Curvelo e novamente à direita na Rua Joaquim Caetano. Após 800 metros vira-se à
esquerda na R.A. e após 1,1 km, à direita na estrada municipal MTZ 010. Após
percorrer cerca de 2 km chega-se a uma rotatória e toma-se a terceira saída, na rua
Domingos Salomé. Após cerca de 1,5 km, entra-se à direita na rua José Simão,
seguindo por esta até a rua Domingos Ferreira. Entra-se na segunda à direita na rua
da Saudade e à esquerda na rua Conceição Caldeira. A Vargem da Pedra encontra-se
à direita.

1

APA Carste de Lagoa Santa é uma unidade de conservação 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 Vargem da Pedra.

Figura 3 – Principais acessos à área proposta para o MNE Vargem da Pedra.
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3. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO
3.1 - O ambiente cárstico
A área em estudo está localizada na região conhecida como o Carste de Lagoa Santa.
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 observam 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.
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 carste 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.

2

A palavra Karst, foi aportuguesada para carste, sendo a forma germânica da palavra servo-croata Kras,
que segundo Neves & Pilo (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”.
3
Quanto maior a disponibilidade de CaCO3 é mais fácil a dissolução da rocha.
4
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.
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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.
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 exudação 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.
3.2.2 Principais fragilidades e ameaças às cavernas e ao ambiente cárstico
As regiões cársticas possuem grande riqueza natural e cultural e vem 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.
6

Espeleotema é uma palavra de origem grega, originada da junção das palavras spelaion: caverna e
thema: depósito.
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Figura 4 - Impactos causados pela atividade humana no carste. Fonte: Moura (2005).

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
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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; 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,
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
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, refletemse na superfície por afundamentos, formando as dolinas.
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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
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 MNE Vargem da Pedra apresenta clima tropical e tem
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 (IBAMA/CPRM,
1998).
A dolina denominada Vargem da Pedra é parte de um complexo de dolinas
periodicamente inundadas que se estende para o norte formando um sistema de lagos
na planície de Mocambeiro. Estão localizadas ao norte as Lagoas Maria Angélica,
Cerca de Achas e do Brejo. À oeste, tem-se a lagoa Caetano (Figura 5).
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Figura 5 – Hidrografia no entorno da área proposta para o MNE Vargem da Pedra,
com destaque para o sistema de lagoas da planície de mocambeiro.
Predominam drenagens subterrâneas com ocorrência de surgências e
sumidouros. Fonte: adaptado de IBGE e IBAMA/CPRM.
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
grupos humanos pré-históricos, que possivelmente se instalaram em acampamentos a
céu aberto ou utilizaram abrigos sob rocha e entradas de caverna, no entorno dos
lagos.
Essa disponibilidade hídrica também é importante para a fauna e flora. Segundo
Oliveira (2004), apud Figueira (2007), esses lagos aumentam a diversidade de habitat
da região, permitindo a presença de várias espécies de aves aquáticas, algumas delas
migratórias, que, de outra forma, não ocorreriam ali.
Apesar de já serem protegidas por Lei, como áreas de preservação permanente (Lei
no 4.771/65, Lei no 7.803/89, Resolução CONAMA no 303/02), é necessário um
programa para estimular a averbação de Reserva Legal no entorno destas e estimular
o reflorestamento em suas margens, hoje bastante impactadas pela atividade
agropecuária. Isso possibilitaria a proteção destes importantes recursos hídricos,
criando um corredor ecológico entre o MNE Vargem da Pedra e demais unidades
previstas no SAP Vetor Norte como o Refúgio de Vida Silvestre Cauaia, o Parque
Estadual de Poções e o Monumento Natural Cerca Grande (Figura 6). A Criação deste
corredor é estratégica, no contexto do Sistema de Áreas Protegidas do Vetor Norte,
pois propicia a integração entre diferentes ecossistemas e tem potencial de estimular a
recuperação de áreas hoje degradadas.
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Existe um elevado potencial para expansão urbana futura ao redor destas lagoas, em
função do poder de atratividade populacional gerado pelo conjunto de intervenções
que vêm sendo realizadas ao norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte
(construção de Centro Administrativo, Linha Verde, Rodoanel, reativação do
Aeroporto, Criação do Aeroporto Industria, dentre outras). Portanto, é fundamental
proteger as lagoas para que se consiga melhor efetividade futura deste corredor
ecológico.
Essa região, segundo o Zoneamento Geotécnico da APA, apresenta moderada
vulnerabilidade à contaminação do aqüífero cárstico e alta propensão à ocorrência de
colapsos, sendo inadequada para a expansão urbana e industrial (IBAMA/CPRM- APA
Carste,1998f). Contraditoriamente, neste mesmo estudo, essa região, foi inserida na
Zona de Conservação e Desenvolvimento Industrial e Urbano (ZCDIU), que é a zona
ambiental mais permissiva da APA, onde é admitida a presença de minerações
existentes; indústrias Classe I, II, e toleradas as de Classe III existentes (COPAM
001/90); assentamentos urbanos (uso residencial, comercial e de serviços) com médio
a baixo índice de ocupação; loteamentos e conjuntos habitacionais com alto índice de
ocupação.

Figura 6 – Visão geral do conjunto de unidades de conservação proposto para o
SAPVN ressaltando o potencial para a criação de um extenso corredor
ecológico ao redor das dolinas existentes
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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 da formação Sete Lagoas 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 7.

Figura 7 - 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 a composição química do pacote rochoso e a presença de certas
estruturas geométricas, que condicionem 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 a 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
8

Rochas pelíticas.
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grande proporção de desplacamento de finos blocos tabulares induzido pela foliação
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 ocorre 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
lapiezamento, 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, de
baixo 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 MNE Vargem da Pedra está totalmente inserida no Membro
Lagoa Santa (Figura 8), apresentando elevado potencial para existência de cavernas e
outras feições endocársticas.

3.6 Geomorfologia
O MNE Vargem da Pedra 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 9), com altitudes inferiores a 700 m. A área proposta
corresponde a uma dolina que apresenta em uma das bordas um destacado
afloramento calcário. Quando a dolina está inundada, é formado um lago que junto
com os outros elementos da paisagem criam um conjunto singular do relevo cárstico
(Figura 10). Quando seca, a dolina é recoberta por pastagem e o conjunto perde
significativamente a beleza cênica, embora o afloramento calcário continue se
destacando na paisagem, caracterizando um monumento natural (Figura 11).
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Figura 8 - Geologia da APA Carste de Lagoa Santa, com destaque para a área
proposta para o MNE Vargem da Pedra. Fonte: adaptado de
IBAMA/CPRM.
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Figura 9 – Compartimentação geomorfológica da APA Carste de Lagoa Santa, com
destaque para a área proposta para o MNE Vargem da Pedra. Fonte:
adaptado de IBAMA/CPRM.
3.7. Solos
A caracterização e o mapeamento dos solos do MNE Vargem da Pedra (Tabela 1,
Figura 12) foi realizada com base no mapeamento de solos contido no relatório sobre
o meio físico da APA Carste de Lagoa Santa (IBAMA/CPRM, 1998), trabalhos de
campo e interpretação de imagens de satélite de alta resolução.
Predomina o Cambissolo Háplico Ta Eutrófico vértico, ocupando porções inundáveis
da dolina; seguido do Latossolo Vermelho Distrófico típico associado com Latossolo
Vermelho-Amarelo Distrófico típico, localizados nas encostas mais elevadas, não
inundáveis, ao sul da dolina; e o Neossolo Litólico Eutrófico típico, situado sobre os
maciços rochosos e associado às Matas Secas. Estes solos são provenientes das
rochas calcárias da Formação Sete Lagoas (metacalcarenitos).
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.
O caráter eutrófico e a alta atividade da fração argila indicam que são solos ricos com
alta capacidade de reter nutrientes.Ocorrem em relevo plano ou suave ondulado, com
influência da oscilação do lençol freático alternando os processos de oxidação e
redução desse ambiente. Ocasionalmente, estes solos encontram-se sob a lâmina
d’água.
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Figura 10 – Vista do lago formado nos períodos de inundação da dolina.

Figura 11 – Aspecto do MNE Vargem da Pedra no período seco.
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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.
O caráter eutrófico e a alta atividade da fração argila indicam que são solos ricos com
alta capacidade de reter nutrientes.Ocorrem em relevo plano ou suave ondulado, com
influência da oscilação do lençol freático alternando os processos de oxidação e
redução desse ambiente. Ocasionalmente, estes solos encontram-se sob a lâmina
d’água.
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 Vargem da Pedra, ocorre o Latossolo Vermelho Distrófico
típico em associação com o Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico. São solos
argilosos ou muito argilosos, com teores de argila em torno de 80% e com pouca
diferenciação entre os horizontes (IBAMA/CPRM, 1998), com estrutura forte pequena
granular ao longo do perfil, resultando em boas características de infiltração e retenção
de umidade, face à baixa capacidade de retenção de nutrientes da fração argila
(IBAMA/CPRM, 1998). Apresentam elevada deficiência de fertilidade, com baixa
saturação de base no complexo sortivo, as quais implicam em 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. No MNE Vargem da Pedra, este solo encontra-se sob pastagem, ocupando
a porção sul da área proposta, em área bem drenada da encosta.
Os Neossolos Litólicos Eutróficos possuem as características gerais dos solos pouco
desenvolvidos, com espessura efetiva muito pequena. São solos ricos, com elevada
fertilidade natural, quando formados sobre rochas ricas quimicamente como o calcário.
Apresentam horizonte A repousando direto sobre a rocha ou horizonte C 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 e campos rupestres
sobre calcário.
Tabela 1 – Unidades de mapeamento dos solos encontrados no Monumento Natural
Estadual Vargem da Pedra
Área
Legenda

Unidades de Mapeamento
ha

%

CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico vértico

6,42

53,1

LVd

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico +
LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico

4,66

38,5

RLe

NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico

1,01

8,4

CXve
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Figura 12 - Mapa de solos do Monumento Natural Estadual Vargem da Pedra.

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 em 1998; (3) Acervo Científico Cultural do 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.
Foram registrados na área proposta a gruta e o abrigo de Vargem da Pedra. A gruta
está localizada em um pequeno afloramento existente próximo à margem sudeste da
lagoa, e possui significativo desenvolvimento linear, sendo parcialmente inundada pelo
lençol freático aflorante (Figura 13). O abrigo está inserido em um afloramento
calcáreo com pinturas rupestres, e seu estado de conservação é precário, existindo
muitas pichações, lixo, fuligem de fogueira sobre as pinturas, dentre outros. A
caracterização detalhada da gruta e do abrigo encontra-se no Anexo I do presente
estudo.
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Figura 13 – Interior da gruta Vargem da Pedra mostrando conduto com lençol freático
aflorante.
A sudeste da área proposta tem-se um conjunto de cavernas de pequenas dimensões
– Cavernas Cauê 22,24,25,26,27,28 e 29; Abrigo do Alto, Abrigo Horizontal e Abrigo
do Por do Sol – , todas com menos de 50 metros de desenvolvimento linear. Segundo
a BRANDT MEIO AMBIENTE (2006), a maioria das Cavernas Cauê não apresenta
zona afótica, possuí condutos lenticulares, de evolução restrita sob regime freático e
condicionamento estrutural através de fraturas subverticais de direcionamento
preferencial no sentido NW-SE. Apenas as Cavernas Cauê 24 e 29 apresentam água
em seu interior e as outras funcionam como sumidouros temporários de águas
pluviais. A Caverna Cauê 27 apresenta potencial para descobertas paleontológicas.
Algumas características destas cavidades são apresentadas no Anexo I.
Nenhuma das cavernas descritas pela BRANDT MEIO AMBIENTE (2006) tem
potencial turístico ou recreativo, em função da dificuldade de acesso e falta de
atrativos, já que as mesmas são pouco ornamentadas por espeleotemas. Apesar das
cavernas inseridas na Área Prioritária para proteção do entorno da Lagoa de Vargem
da Pedra serem “pouco relevantes do ponto de vista físico/cultural” (BRANDT MEIO
AMBIENTE, 2006, p. 45), o maciço onde elas se inserem é extremamente relevante
sob o aspecto paisagístico e ambiental. Este maciço é uma importante zona de
recarga dos aqüíferos cársticos, sendo uma área de alta a muito alta vulnerabilidade a
contaminação do aqüífero cárstico (IBAMA/CPRM- APA Carste,1998f), com vegetação
e fauna que possuem elementos ecologicamente muito adaptados. A instalação/
ampliação da atividade mineraria nesta parte do maciço é extremamente prejudicial ao
MNE Vargem da Pedra e a área urbana de Mocambeiro. Portanto, é altamente
desejável que o maciço venha a ser protegido através de criação de unidade de
conservação específica, que englobe o planalto das dolinas.
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4. ARQUEOLOGIA
O sítio arqueológico Vargem da Pedra está localizado na dolina homônima, na área
urbana do distrito de Mocambeiro, Município de Matozinhos. Existem vários conjuntos
de figurações rupestres nas várias faces e diferentes compartimentos do sítio
(Figura 14). Ao lado deste há um afloramento menor com alguns pequenos abrigos,
além de pequenas verrugas, mas sem vestígios arqueológicos.
O número de referência deste sítio no Cadastro Nacional de Sítios ArqueológicosCNSA é: 10516, que faz parte, por sua vez, do Sistema de Gerenciamento do
Patrimônio Arqueológico-SGPA do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional-IPHAN.
Um de seus abrigos (Figura 14-A), de exposição norte, possui aproximadamente 6 m²,
encontrando-se parcialmente inundado na época das chuvas quando a dolina aumenta
o nível de água. Encontra-se muito depredado, possivelmente em decorrência do fácil
acesso dos visitantes, apresentando muitas pichações elaboradas com carvão, tinta
látex, batom, giz, sedimento, óleo e ranhuras. As pichações, algumas delas sobre
pinturas rupestres normalmente são representadas por nomes e datas, além de
desenhos de formas humanas e rabiscos. Há ainda no suporte, sobretudo no teto,
impregnação de camadas de fuligens oriundas de fogueiras ali instaladas nos últimos
decênios por pescadores e outros que acamparam no local.

Figura 14 – Vista aérea do sítio arqueológico Varzea da Pedra, indicando de os
compartimentos A, B, C, D e E, que possuem conjuntos de pinturas
rupestres.
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Nas duas paredes laterais, além da frontal, podem ser avistadas, sobretudo entre 1 e
2 m de altura, abaixo da entrada de um conduto, um conjunto de figurações rupestres
incomuns ou peculiares do ponto de vista estilístico. Trata-se de figuras policrômicas
arredondadas, identificadas até o momento nesta região somente no sítio Vargem da
Pedra, sendo conhecidas pela população local como “pizzas coloridas” (Figura 15).
Neste mesmo pequeno abrigo há ainda figuras de quadrúpedes e antropomorfos
monocrômicas, típicas da Tradição Planalto, que predomina estilisticamente em toda a
região central do Estado de Minas Gerais. Segundo relatos, foi ainda retirada uma
urna funerária do seu solo nos anos 70 do século XX. Nos últimos dez anos uma
grande colméia favoreceu a proteção do abrigo A, dificultando a aproximação de
visitantes deste nicho do sítio.

Figura 15 – Figurações rupestres policrômicas do compartimento A (Prous et al.,
2004)
Na porção leste deste hume, há um grande conduto (Figura 14-B), que dá acesso a
uma pequena gruta na parte superior deste afloramento. Em seus patamares
intermediários apesar do acesso dificultado por uma passagem abrupta (que exige
apoio ou escada), há também, em menor escala, algumas depredações em giz e
ranhuras. Nesta zona se encontram figurações rupestres peculiares: quadrúpedes
realizados em crayon preto (Figura 16), possivelmente de carvão, que deu nome ao
estilo “Vargem da Pedra”, também encontrado no sítio Mato Seco, em Prudente de
Morais e no sítio vizinho Cerca Grande. Este compartimento vem sendo utilizado para
acessar a parte superior deste afloramento, onde há uma pequena grutinha, neste
local há também algumas figurações rupestres. Quando a lagoa fica cheia, jovens
acessam estes compartimentos para atingir a parte superior do afloramento
(Figura 17) para pular na lagoa. Já houve registro de depredações também nas
paredes superiores do maciço, o que indica a extrema vulnerabilidade do afloramento
a depredações de vários tipos.
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Figura 16 – Quadrúpedes elaborados em “crayon” preto, típicos do estilo Vargem da
Pedra (Prous et al., 2004).

Figura 17 – Moradores locais pegos em flagrante realizando depredações. Outubro de
2004 (Foto A. Baeta).
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No segundo conduto (Figura 14-C), constituído por um único corredor, sem desníveis,
situado na poção sul deste afloramento, existem muitas depredações, possivelmente
também em função do fácil acesso, que lamentavelmente esmaeceram ou apagaram
parcialmente um conjunto de figuras pré-coloniais situados em uma de suas paredes,
realizadas por meio de incisões finíssimas produzidas sobre fundo vermelho pintado,
também muito peculiares do ponto de vista estilístico (BAETA, 1992).
O conjunto mais preservado de figurações rupestres situa-se a 6 metros de altura na
face oeste do hume em três compartimentos geminados (Figura 14-D), compostos por
dois pequenos condutos e um patamar cerca de 3 metros acima. Teme-se que estes
compartimentos sejam acessados pelos visitantes da dolina, podendo comprometer,
como nos outros compartimentos, as suas figurações rupestres.
Entre o conduto denominado C e a face oeste onde se encontram os conjuntos de
figurações rupestres denominados D (Figura 14), há ainda, a 3 m de altura, um
conjunto de pinturas dentro de um pequeno nicho. São figuras vermelhas de animais,
sobretudo de quadrúpedes.
Os conjuntos rupestres destes compartimentos apresentam temas da Tradição
Planalto e Ballet (Figura 18). Alguns destes conjuntos foram reproduzidos pelo CETEC
tendo em vista a importância estilística e estética das figurações. Parte das
reproduções se encontra em exposição no Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
município de Confins. A Missão Franco-Brasileira de Arqueologia copiou alguns de
seus conjuntos picturais em 1977. Posteriormente o Setor de Arqueologia do
MHNJB/UFMG realizou este mesmo trabalho de decalcagem em caráter
complementar. Também já foram realizadas publicações sobre as mesmas,
principalmente sobre os seus aspectos crono-estilísticos. (BAETA, 1992; BAETA et al.,
1992; PROUS, BAETA & RUBIOLLI, 2003)
Finalmente, após muitas denúncias aos órgãos patrimoniais e ambientais foi retirado
em Maio de 2009 um poste de energia elétrica que se encontrava há anos implantado
na parte superior do afloramento, que comprometia o paisagismo deste importante
sítio arqueológico.
Anos atrás havia uma caieira (Figura 19) no entorno da dolina Vargem da Pedra que
produzia uma fumaça escura em função da queima de pneus. Após denúncias da
equipe do Setor de Arqueologia do MHN/ UFMG, o IBAMA desativou-a, no entanto o
efeito negativo gerado pela emissão de poluentes causou impregnação em alguns
suportes deste sítio.
A presença de gado na dolina é outro aspecto que deve ser impedido, pois o pisoteio
no interior dos abrigos, sobretudo A, B e C, podem causar danos irreversíveis aos
vestígios sotopostos, além do atrito dos mesmos na parede, comprometendo a
integridade das figurações rupestres.
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Figura 18 - Conjuntos de figurações rupestres típicas da unidade estilística “Ballet”.
Compartimento D (4 e 5 – CETEC: 1982. 6 – Prous et alli: 2004).
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Figura 19 – Detalhe da caieira desativada.

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.
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
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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 troglóbios 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
troglóbios9, assim como os trogloxenos10 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.
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
9

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.
10
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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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 20) 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.
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.
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Figura 20 - 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 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
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
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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 Vargem da Pedra 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”. Estes 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 1800m, onde a
precipitação média anual está entre 625 a 2875 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 Myracrodruon 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 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
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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 2000mm, aonde ocorra pelo menos 3 ou mais meses
secos (aquele com precipitação menor ou igual a 100mm/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).
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 Vargem da Pedra 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 MNE Vargem da Pedra, 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
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Universidade Federal de Viçosa. Para atualização das nomenclaturas botânicas
utilizou-se o sites 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 Vargem da Pedra
A cobertura vegetal do MNE Vargem da Pedra é constituída pelas formações florestais
das Matas Secas, ora sobre afloramentos ora sobre solos originados a partir de rochas
calcárias na base do carste. As áreas de vegetação antrópica das Pastagens de
espécies gramíneas exóticas forrageiras completam o quadro das 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 Vargem da Pedra apresentam uma Mata
Seca com porte baixo, onde o dossel varia entre 4 e 6 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 inexistente em
alguns trechos com o solo exposto, sendo colonizado por gramíneas forrageiras e
tomado por lianas, evidenciando perturbações nas comunidades de plantas pelo fogo,
pelo gado e retirada de madeira, uma vez que não há cerca separando o afloramento
da área de pastagem (Figura 21). Trata-se de um minúsculo fragmento bastante
degradado do que, certamente, foi uma exuberante e extensa Mata Seca sobre solo
calcário num passado não muito distante. Nota-se em meio à vegetação degradada
uma grande quantidade de indivíduos de porte baixo e a presença constante de lixo,
principalmente próximo à entrada de uma gruta, além de fezes bovinas sinalizando o
livre trânsito do gado na área (Figura 22). Em alguns trechos da base do afloramento a
Mata Seca foi completamente substituída pela pastagem de gramíneas forrageiras
(Figura 23).
São espécies comumente encontradas: Celtis iguanea (Ulmaceae), Annona sp.
(Annonaceae), Bauhinia pulchela (Leguminosae Caesalpinioideae), Anadenanthera
peregrina e Piptadenia gonoacantha (Leguminosae Mimosoideae), Piper amalago
(Piperaceae),
Ficus
calyptroceras
(Moraceae),
Erythroxylum
deciduum
(Erythroxylaceae), Cereus jamacaru (Cactaceae), Serjania sp. (Sapindaceae) e Abuta
sp. (Menispermaceae). Foram observadas algumas espécies exóticas como o capimcolonião Panicum maximum dominando o sub-bosque no contato com as pastagens e
a goiabeira Psidium guajava.
Foram observados na Floresta Estacional Decídua sobre Latossolos na base do
afloramento, alguns poucos indivíduos de aroeira Myracrodruon urundeuva, que é
espécie 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.
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Figura 21 - Mosaico de fotos mostrando a paisagem do MNE Vargem da Pedra,
Matozinhos, Minas Gerais, circundada por pastagens. As outras fotos
evidenciam o interior da Floresta Estacional Decídua sobre Latossolos
(seta preta) na base do afloramento de calcário, mostrando o porte baixo
das árvores, ausência de sub-bsque e solo exposto.
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Figura 22 - Aspecto do interior da Floresta Estacional Decídua sobre Latossolos,
evidenciando a baixa densidade de indivíduos arbóreos de pequeno
porte, ausência de sub-bosque, presença de lixo (copos e garrafas
plásticas) e presença de fezes bovinas, MNE Vargem da Pedra,
Matozinhos, Minas Gerais.

Figura 23 - Detalhe da pastagem chegando até a base do afloramento calcário no
local onde a Floresta Estacional Decídua sobre Latossolos foi suprimida. A
presença constante do gado (fezes no local) inibe qualquer chance de
recuperação da vegetação, MNE Vargem da Pedra, Matozinhos, Minas
Gerais.
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Floresta Estacional Decídua sobre Afloramentos
Outra Mata Seca ocorre sobre o afloramento, caracterizando uma típica Floresta
Estacional Decídua sobre Afloramentos, com porte médio, não ultrapassando 9 m de
altura em função das restrições físicas (profundidade) impostas pelo substrato e de
retenção hídrica. Entretanto, verificou-se uma intensa colonização de capim-colonião
Panicum maximum no sub-bosque da Mata Seca do afloramento o que traz sérias
implicações no que diz respeito aos eventos sucessionais dessas comunidades
florestais, como por exemplo, o impedimento da germinação e dificuldades de
estabelecimento de espécies arbóreas heliófilas (Figura 24). Em função das restrições
impostas pelo substrato, a comunidade aí existente é formada por espécies adaptadas
a tais situações, sendo uma das principais estratégias a perda das folhas na época
seca (caducifolia ou deciduidade) (Figura 25).
São espécies comumente encontradas: Myracrodruon urundeuva e Astronium
fraxinifolium (Anacardiaceae), Pseudobombax longiflorum, P. tomentosum
(Bombacaceae), Sapium hematospermum e Cnidoscolus urens (Euphorbiaceae),
Anadenanthera peregrina e Piptadenia gonoacantha (Leguminosae Mimosoideae),
Lonchocarpus sericeus (Leguminosae Papilionoideae) e Cereus jamacaru e
Brasiliopuntia brasiliensis (Cactaceae) além das imponentes gameleiras ou figueiras
Ficus calyptroceras (Figura 26) que lançam robustas raízes até o solo por entre fendas
e buracos existentes nos afloramentos.

Figura 24 - Vista externa da Floresta Estacional Decídua sobre Afloramento calcário
onde se percebe o porte médio das árvores e o sub-bosque dominado
por capim-colonião, MNE Vargem da Pedra, Matozinhos, Minas Gerais.
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Figura 25 - Árvores e arbustos completamente “despidos” ressaltando a intensa
caducifolia das plantas em função das limitações impostas pelo substrato
rochoso, MNE Vargem da Pedra, Matozinhos, Minas Gerais.

Figura 26 - Detalhe de um dos belos representantes de figueira Ficus calyptroceras na
borda do afloramento calcário emitindo suas longas raízes até o solo (A) e
uma touceira de mandacaru Cereus jamacaru em meio aos angicos na
38

Floresta Estacional Decídua sobre afloramento (B), MNE Vargem da
Pedra, 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. Formações Campestres
As formações campestres do MNE Vargem da Pedra não são formações naturais. São
sim áreas de pastagens com braquiária, colonião e até algumas áreas utilizadas para
o plantio de plantas cultivadas anuais, como o milho (Figura 27).
Pastagens cultivadas
São áreas de pastagem com gramínea exótica forrageira braquiária Bracchiaria sp. e
colonião Panicum maximum nas áreas planas e rampas suaves ao redor do
afloramento calcário (Figura 27). Essas pastagens, à época dos levantamentos de
campo, encontravam-se bem empobrecidas, talvez em função do super-pastejo
(excesso de animais forrageando a área) e da restrição hídrica do solo visto que era o
auge do período seco.
Nas encostas suaves ao redor do afloramento e no contato com a Floresta Estacional
Decídua sobre Latossolos, foram observados sinais de erosão laminar em alguns
pontos, onde não há mais cobertura vegetal e o solo encontra-se exposto (Figura 28).
Essas áreas são bem próximas às Matas Secas da base do afloramento e chegam
penetrar e colonizar o sub-bosque dessas matas.
Na porção norte e nordeste do MNE Vargem da Pedra a pastagem avança para o
fundo da dolina, em meio alguns afloramentos (Figura 29), formando extensas áreas
cobertas por uma planta herbácea da família Malvaceae, conhecida popularmente pelo
nome de vassourinha Sida sp. (Figura 30). Provavelmente as gramíneas forrageiras
das partes altas da pastagem não tolerem o período de inundação no período chuvoso
quando a dolina é preenchida por água e se torna um grande lago.
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Figura 27 - Pastagem de braquiária Bracchiaria sp. em rampa suave (A) e em área
plana (B) localizada próxima ao afloramento de calcário. Em (C), área
cultiva com milho e aspecto do solo muitas vezes exposto das pastagens
(D), MNE Vargem da Pedra, Matozinhos, Minas Gerais.
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Figura 28 - Pastagem de braquiária Bracchiaria sp. em rampa suave localizada
próxima ao afloramento de calcário. Note as áreas com solo exposto e a
ação da erosão laminar, MNE Vargem da Pedra, Matozinhos, Minas
Gerais.
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Figura 29 - Pastagem no fundo da dolina. Vista sul do afloramento com Mata Seca no
topo (A) e da pastagem dominada pela vassourinha Sida sp. em meio a
pequenos afloramentos calcários (B), MNE Vargem da Pedra, Matozinhos,
Minas Gerais.

Figura 30 - Pastagem no fundo da dolina. Tronco de uma aroeira Myracrodruon
urundeuva e detalhe da vassourinha Sida sp., MNE Vargem da Pedra,
Matozinhos, Minas Gerais.
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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 Vargem da Pedra, 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 295 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
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.
Nas Matas Secas situadas em encostas constituídas por solos de origem calcária no
Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, 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.
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.
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Em Matas Secas Calcárias sobre afloramentos do Monumento Natural Estadual Gruta
Rei do Mato, Ferreira-Júnior & Teixeira (2009b) relataram a ocorrência de 25 espécies
de plantas distribuídas em 17 famílias botânicas, sendo Leguminosae e Bignoniaceae
com maior riqueza (3 espécies) seguida por Anacardiaceae, Sterculiaceae e
Meliaceae com duas (Tabela 4). Segundo os autores, os indivíduos de aroeira
Myracrodruon urundeuva, angico Anadenathera colubrina, cedro-rosa Cedrela fissilis e
gonçaleiros Astronium fraxinifolium alcançavam alturas de 20 m. Além dessas, outras
espécies de grande porte formam o estrato superior dessa floresta, como a paineirarosa Ceiba speciosa, a peroba-rosa Aspidosperma cylindrocarpon, o chichá Sterculia
striata e a figueira Ficus calyptroceras.
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 4). 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.
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

ESPÉCIE

HÁBITO

ACANTHACEAE

Justicia aequilabris (Nees) Lindau
Justicia thunbergioides (Lindau) Leonard
Justicia tocantina (Nees) V.A. Graham
Lepidagathis floribunda (Pohl) Kameyama
Ruellia brevifolia (Pohl) Ezcurra
Ruellia elegans Poir.
Ruellia solitaria Vell.
Ruellia villosa (Pohl ex Nees) Lindau
Stenandrium riedelianum Nees
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Sub
Sub
Sub
Sub
Erv
Sub
Sub
Sub
Erv
Continua...

Tabela 2. (Continuação)
FAMÍLIA
ESPÉCIE

HÁBITO

Alternanthera aff. polygonoides (L.) R. Br.
Gomphrena claussenii Moq.
AMARANTHACEAE
Gomphrena vaga Mart.
Pfaffia sp.
Griffinia cf. aracensis Ravenna
AMARYLLIDACEAE
Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze
Lithraea molleoides (Vell.) Engl.
ANACARDIACEAE
Myracrodruon urundeuva Allemão
Annona reticulata L.
ANNONACEAE
Rollinia laurifolia Schltdl.
Aspidosperma australe Müll. Arg.
Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.
Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.
Forsteronia cf. pubescens A.DC.
Marsdenia altissima (Jacq.) Dugand
APOCYNACEAE s.l.
Matelea nigra (Decne.) Morillo & Fontella
Matelea otrhosioides (E. Fourn.) Fontella
Oxypetalum jacobinae Decne.
Prestonia lagoensis (Müll. Arg.) Woodson
Schubertia grandiflora Mart. & Zucc.
Secondatia densiflora A. DC.
Anthurium minarum Sakuragui & Mayo
Anthurium solitarium (Vell. Conc.) Schott
ARACEAE
Asterostigma cf. cryptostylum Bogner
Philodendron sp.
ARALIACEAE
Aralia warmingiana (Marchal) J. Wen
ARECACEAE
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia pohliana Duchtr.
ASPLENIACEAE
Asplenium monanthes L. var. monanthes
Barnadesia caryophylla (Vell.) Blake
Bidens subalternans DC.
Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera
Delilia biflora (L.) Kuntze
ASTERACEAE
Sinsia pubescens Triana
Stifftia parviflora (Leandro) D. Don
Wedelia aff. hispidula (Baker) Santos
Wedelia hispidula (Baker) Santos
ASTROEMERIACEAE Alstroemeria cunha Vell.
Bomarea edulis Warm.
BEGONIACEAE
Begonia reniformis Dryander
BIGNONIACEAE
Arrabidaea bahiensis (Shau.) Sandwith
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Lia
Sub
Lia
Erv
Erv
Erv
Arv
Arv
Art
Arv
Arv
Arv
Arv
Lia
Lia
Lia
Lia
Lia
Lia
Lia
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Erv
Arv
Arv
Lia
Erv
Erv
Erv
Arb
Erv
Erv
Arv
Sub
Sub
Erv
Lia
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Lia
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Tabela 2. (Continuação)
FAMÍLIA
ESPÉCIE

BIGNONIACEAE
(cont.)

BORAGINACEAE

BROMELIACEAE

CACTACEAE

CANNACEAE
CAPARIDACEAE
CELASTRACEAE
COMBRETACEAE

COMMELINACEAE

CONNARACEAE
CONVOLVULACEAE

HÁBITO

Arrabidaea mutabilis Bur. & K. Schum.
Arrabidaea pubescens (L.) A.H. Gentry
Arrabidaea sceptrum (Cham.) Sandw.
Arrabidaea selloi (Spreng.) Sandw.
Clytostoma sp.
Distictella elongata (Vahl) Urb.
Macfadyena unguis-cati (L.) Gentry
Pyrostegia venusta (Ker-Gawl) Miers
Tabebuia alba (Cham.) Sandw.
Tabebuia roseo-alba (Ridley) Sandwith
Thynanthus labiatus (Cham.) Miers
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur.
Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult.
Heliotropium transalpinum Vell.
Tournefortia paniculata Cham.
Acanthostachys strobilacea (Schult.f.) Klotzsch
Bromelia aff. plumieri (E.Morrem) L.B. Sm.
Encholirium luxor L.B. Sm. & R.W. Read
Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. & Schult.f.
Tillandsia pohliana Mez
Tillandsia recurvata (L.) L.
Tillandsia streptocarpa Baker
Tillandsia tenuifolia L.
Cereus jamacaru subsp. calcirupicola (F.Ritter)
Hylocereus setaceus (Salm-Dyck) R. Bauer
Lepismium cruciforme (Vell.) Miq.
Pilosocereus floccosus Byles & Rowley
Canna indica L.
Capparis brasiliana DC.
Maytenus aff. erythroxyla Reissek
Maytenus gonoclada Mart.
Combretum hilarianum D. Dietr.
Combretum laxum Jacquin
Commelina erecta L.
Commelina obliqua Vahl
Dichorisandra cf. glaziovii Taub.
Dichorisandra cf. thyrsiflora J.C. Mikan
Rourea pseudospadicea Schellenb.
Evolvulus nummularius L.
Evolvulus stellariifolius Ooststr.
Ipomoea nil (L.) Roth
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Arb
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Erv/Ter
Erv/Rup
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Tabela 2. (Continuação)
FAMÍLIA
ESPÉCIE

HÁBITO

Ipomoea tubata Nees
Jacquemontia martii Choisy
CONVOLVULACEAE Jacquemontia sphaerostigma (Cav.) Rusby
(cont.)
Merremia aegyptia (L.) Urb.
Merremia macrocalyx Ruiz & Pav.
Turbina cordata (Choisy) Austin & Staples
COSTACEAE
Costus subsessilis (Nees & Mart.) Maas
Apodanthera hatschbachii C. Jeffrey
CUCURBITACEAE
Gurania sp.
Willbrandia hibiscoides Manso
Dioscorea cf. ternata Griseb.
Dioscorea laxiflora Mart.
DIOSCOREACEAE
Dioscorea leptostachya Gardner
Dioscorea microbotrya Griseb.
EBENACEAE
Diospyros hispida A.DC.
Erythroxylum daphnites Mart.
ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum deciduum A.St-Hil.
Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil.
Acalypha communis Müll. Arg.
Acalypha multicaulis Müll. Arg.
Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg.
Chiropetalum foliosum (Müll. Arg.) Pax & K.
Cnidoscolus urens (L.) Arthur
Croton doratophyllus Baill.
Croton pulegiodorus Baill.
Croton warmingii Müll. Arg.
Dalechampia brasiliensis Lam.
EUPHORBIACEAE
Dalechampia convolvuloides Lam.
Dalechampia stipulacea Müll. Arg.
Ditaxis malpighiacea (Ule) Pax
Euphorbia comosa Vell.
Manihot anomala Pohl
Manihot janiphoides Muell. Arg.
Sapium glandulosum (L.) Morong
Sebastiania klotzschiana (Müll.Arg.) Müll.Arg)
Tragia volubilis L.
FLACOURTIACEAE
Prockia crucis L.
GESNERIACEAE
Gloxinia sarmentiana Gardner ex Hook.
HERRERIACEAE
Herreria salsaparilha Mart.
Hyptis suaveolens (L.) Poit.
LAMIACEAE
Ocimum campechianum Mill.
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Tabela 2. (Continuação)
FAMÍLIA
ESPÉCIE

HÁBITO

LAMIACEAE (cont.)

LAURACEAE

LEGUMINOSAE
Caesalpinioideae

Mimosoideae

Papilionoideae

LOASACEAE

Salvia harleyana E.P. Santos
Cassyta filiformis L.
Nectandra leucantha Nees
Ocotea minarum (Nees) Mez
Ocotea pulchella (Nees) Mez
Bauhinia cf. pentandra (Bong.) Vogel ex Steud.
Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC.
Copaifera langsdorffii Desf.
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby
Senna pilifera (Vog.) H.S.Irwin & Barneby
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby
Acacia lacerans Benth.
Acacia piauhiensis Benth.
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell.
Dimorphandra sp.
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Inga edulis Mart.
Piptadenia macradenia Benth.
Aeschynomene evenia Wright
Centrolobium tomentosum Guill. ex Benth.
Centrosema sagittatum Humb. & Bonpl.
Crotalaria juncea L.
Dalbergia foliolosa Benth.
Desmodium discolor Vogel
Desmodium glabrum (Mill.) DC.
Lonchocarpus cultratus (Vell.) H.C. Lima
Machaerium aculeatum Raddi
Machaerium vestitum Vogel
Macroptilium bracteatum (Nees & Mart.)
Macroptilium erythroloma (Benth.) Urb.
Platycyamus regnellii Benth.
Platymiscium pubescens Micheli
Pterodon emarginatus Vogel
Swartzia flaemingii Raddi
Vigna peduncularis Fawcett & Rendle
Zollernia ilicifolia Vog.
Mentzelia aspera Vell.

48

Arb
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Tabela 2. (Continuação)
FAMÍLIA
ESPÉCIE

MALPIGHIACEAE

MALVACEAE s.l.

MARANTACEAE

MELIACEAE

MENISPERMACEAE
MORACEAE

MYRTACEAE

HÁBITO

Banisteriopsis cf. gardneriana (A. Juss.) W.R.
Banisteriopsis pubipetala (A. Juss.) Cuatr.
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
Dicella bracteosa (A. Juss.) Griseb.
Heteropterys syringifolia Griseb.
Mascagnia sp.
Thryallis latifolia Mart.
Abutilon aff. ramiflorum A. St-Hil.
Apeiba tibourbou Aubl.
Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum.
Gaya gracilipes K. Schum.
Guazuma ulmifolia Lam.
Helicteres sacarolha A. St.-Hil.
Luehea divaricata Mart.
Melochia gardneri Sprague
Pseudabutilon sp. 1
Pseudabutilon sp. 2
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. St.-Hil.
Quararibea turbinata (Sw.) Poir.
Sida decumbens A. St.-Hil. & Naud.
Sterculia striata A.St.-Hil. & Naud.
Calathea sellowii Koern.
Calathea sp.
Calathea trifasciata (Koch) Körn.
Maranta bicolor Ker Gawl.
Maranta cordata Körn.
Cedrela fissilis Vell.
Guarea kunthiana A. Juss.
Trichilia catigua A. Juss.
Trichilia clausseni C. DC.
Trichilia elegans A. Juss.
Trichilia hirta L.
Cissampelos glaberrima DC.
Cissampelos pareira L.
Ficus calyptroceras (Miq.) Miq.
Maclura tinctoria (L.) D. Don. ex Steud.
Calycorectes psidiiflorus (O. Berg) Sobral
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg.
Eugenia cf. hiemalis Cambess.
Eugenia sp.
Eugenia uniflora L.
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Lia
Lia
Arv
Arv
Art
Art
Art
Arb
Arb
Continua...

Tabela 2. (Continuação)
FAMÍLIA
ESPÉCIE
MYRTACEAE (cont.)
NYCTAGINACEAE
ORCHIDACEAE
OXALIDACEAE
PHYLLANTHACEAE
PHYTOLACCACEAE

PIPERACEAE

POACEAE

POLYGALACEAE

PTERIDACEAE

RHAMNACEAE
ROSACEAE

RUBIACEAE

RUTACEAE

HÁBITO

Psidium decussatum DC.
Psidium lagoense Kiaerskou
Guapira opposita (Vell.) Reitz
Cattleya bicolor Lindl.
Oncidium cebolleta (Jacq.) Sw.
Oxalis roselata A. St.-Hil.
Phyllanthus acuminatus Vahl
Phyllanthus perpusillus Baill.
Phytolacca dioica L.
Seguieria cf. americana L.
Peperomia sp.
Peperomia tetraphylla (Forst.) Hook. & Arn.
Peperomia trineura Miq.
Piper aduncum L.
Piper amalago L.
Piper umbellatum L.
Lasyacis divaricata (L.) Hitchc.
Lasyacis sp.
Olyra ciliatifolia Raddi
Setaria parviflora (Poir.) Kerguiten
Bredemeyera floribunda Willd.
Polygala urbanii Chod.
Triplaris gardneriana Wedd.
Adiantum curvatum Kaulf.
Adiantum deflectens Mart.
Adiantum lorentzii Hieron.
Cheilanthes concolor (Langsd. & Fisch.) R.M.
Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi
Ziziphus cf. glaziovii Warm.
Rubus brasiliensis Mart.
Borreria ocymifolia (Roem. & Schult.)
Chiococca alba (L.) Hitch.
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.
Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.
Hamelia patens Jacq.
Machaonia sp.
Molopanthera paniculata Turcz.
Psychotria deflexa DC.
Randia nitida (Kunth) DC.
Rudgea viburnoides (Cham.) Benth.
Conchocarpus pentandrus (A. St.-Hil.)
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Arb
Arb
Arv
Erv/Epi
Erv/Epi
Erv
Erv
Erv
Arv
Arv
Erv
Erv
Erv
Arb
Arb
Erv
Bam
Bam
Bam
Erv
Lia
Erv
Arv
Erv
Erv
Erv
Erv
Erv
Arv
Arb
Sub
Sub
Arv
Arv
Arb
Arb
Arv
Arb
Arb
Arb
Art
Continua...

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

SAPINDACEAE

SAPOTACEAE
SCHIZAEACEAE
SELAGINELLACEAE
SMILACACEAE
SOLANACEAE

SYMPLOCACEAE
TRIGONIACEAE
ULMACEAE
URTICACEAE

VERBENACEAE

VIOLACEAE

VITACEAE

ESPÉCIE

HÁBITO

Pilocarpus spicatus A. St.-Hil.
Zanthoxylum rhoifolium Lam.
Zanthoxylum riedelianum Engl.
Allophylus sericeus (Cambess.) Radlk.
Averrhoidium paraguaiense Radlk.
Cardiospermum grandiflorum Sw.
Cupania vernalis Cambess.
Dilodendron bipinnatum Radlk.
Paullinia meliaefolia Juss.
Serjania caracasana (Jacq.) Willd.
Serjania paludosa Cambess.
Serjania sp.
Thinouia compressa Radlk.
Urvillea laevis Radlk.
Pouteria sp.
Sideroxylum obtusifolium (Roem. & Schult.)
Anemia tomentosa (Sav.) Sw. var. anthriscifolia
Selaginella convoluta (Arn.) Spring
Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex
Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex
Smilax sp.
Capsicum baccatum L.
Cestrum calycinum Willd.
Solanum aff. ovum-fringillae (Dunal) Bohls
Solanum paniculatum L.
Symplocos pycnobotrya Mart. ex. Miq.
Trigonia nivea Cambess.
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.
Trema micrantha (L.) Blume
Pilea microphylla (L.) Liebm.
Urera baccifera (L.) Gaudich.
Aegiphila cf. lanceolata Moldenke
Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss.
Lantana canescens Kunth
Lippia lasiocalycina Cham.
Lippia salviifolia Cham.
Lippia sp.
Hybanthus atropurpureus (A. St.-Hil.) Taub.
Rinorea cf. flavescens (Aubl.) Kuntze
Cissus cf. verticillata (L.) Nicholson & C.E. Jarvis
Cissus erosa L.C. Rich.
Cissus simsiana Schult. & Schult. f.
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Art
Arv
Arv
Arv
Arv
Lia
Arv
Arv
Lia
Lia
Lia
Lia
Lia
Lia
Arv
Arv
Erv
Erv
Erv
Erv
Lia
Sub
Arb
Art
Arb
Art
Lia
Art
Arv
Erv
Art
Arb
Art
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Lia
Lia
Lia

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.
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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...

Tabela 3. Continuação.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

HÁBITO

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

1

2

3

4

5

COMBRETACEAE
DILLENIACEAE
EBENACEAE
ELAEOCARPACEAE
ERYTHROXYLACEAE
EUPHORBIACEAE

GENTIANACEAE
INDETERMINADA

LABIATAE
LAURACEAE
LEGUMINOSAE
Caesalpinioideae
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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

Senna macranthera (Collad.) Irwin et Barn.
Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin &
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

HÁBITO

1

2

3

4

5

LEGUMINOSAE (cont.)
Caesalpinioideae

Mimosoideae

Papilionoideae

LYTHRACEAE
MALPIGHIACEAE

dedaleira
murici

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

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

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-dofolha-branca
folha-de-lobo
papaterra

HÁBITO

1

2

3

4

5

MALPIGHIACEAE (cont.)

MELASTOMATACEAE

MELIACEAE

MENISPERMACEAE
MONIMIACEAE
MORACEAE
MYRTACEAE
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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

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

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

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

HÁBITO

1

2

3

4

5

MYRTACEAE (cont.)
ORCHIDACEAE
PIPERACEAE

POACEAE
PROTEACEAE
RUBIACEAE

RUTACEAE

SAPINDACEAE

SOLANACEAE
STERCULIACEAE

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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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

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
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...

59

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
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 &
Machaerium aculeatum Raddi
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.
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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
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Tabela 4. Continuação
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

HÁBITO

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-dofolha-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

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

1

2

3

4

5

Papilionoideae (cont.)

MALPIGHIACEAE
MELASTOMATACEAE

MELIACEAE

MORACEAE
MYRTACEAE
OCHNACEAE
POACEAE

RUBIACEAE

RUTACEAE
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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
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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

5.2.4. Avaliação do Grau de Conservação
As fitofisionomias abrigadas no topo e nas escarpas do afloramento calcário do MNE
Vargem da Pedra encontram-se naturalmente protegidas da presença de gado e,
parcialmente, e da disseminação de espécies invasoras, como o capim-colonião que
domina o sub-bosque da Floresta Estacional Decídua sobre o afloramento. Por isso
estas áreas apresentam grau de conservação médio, tendo em vista a invasão por
gramíneas forrageiras. A presença de gramíneas forrageiras no sub-bosque constitui
risco permanente de incêndios, principalmente nos pontos em que a borda do
afloramento fica próximo ao solo da pastagem.
A presença de 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, Matas Secas
sobre afloramentos calcários.
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 sub-bosuqe e
de espécies típicas de Mata Seca, como a peroba-rosa Aspidosperma cilyndrocarpom
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.
A efetiva conservação desses remanescentes de Mata Seca calcária sobre
afloramentos ou não, deve ser precedida de ações que impeçam a ação dos agentes
estressores sobre a vegetação, como a entrada de gado, fogo e retirada de madeira e
de ações de recuperação florestal dessas áreas, provavelmente com a recomposição
por plantio de mudas nas áreas desnudas e de plantios de enriquecimento nos
remanescentes ainda existentes.
De certa forma, a criação de unidades de conservação na área de estudo, no caso o
MNE Vargem da Pedra 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 sendo “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 naturais. Das quase
10.000 espécies de plantas já catalogadas para o Cerrado, cerca de 5000 espécies de
plantas vasculares são endêmicas, isto, associado ao baixo percentual de áreas
remanescentes protegidas em unidades de conservação, situação semelhante
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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 Vargem da Lapa 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 calcários.
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).
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).
A área extremamente pequena do MNE Vargem da Pedra não representa importância
significativa isolada para a fauna. No entanto, a vegetação sobre o afloramento pode
servir de local de reprodução para espécies da avifauna mais típicas de áreas
antropizadas, como a rolinha (Columbina talpacoti), o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus)
e a corruíra (Troglodytes musculus), bem como de local de parada temporária
(stepping-stone) para espécies mais exigente em termos de hábitat e de passagem
pela área.
O registro através de entrevistas da presença de papagaios na área indicam a
possibilidade de ocorrência do papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) muito
perseguida como animal de estimação. A presença da espécie na área e o possível
uso da mesma como local de reprodução é a única questão relacionada à avifauna
que merece mais atenção imediata.
Além de espécies da fauna residentes, a área do MNE Vargem da Pedra deve servir
também como local de parada temporária (stepping-stone) para espécies de
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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 fauna da APA Carste de Lagoa Santa, particularmente de espécies limícolas.
A presença da lagoa temporária também pode ser vista sob o ângulo local,
considerando sua área e efemeridade, podendo ela abrigar temporariamente alguns
exemplares de aves aquáticas menos exigentes em termos de hábitat. A lagoa não
apresenta vegetação de porte nas margens e nem em seu interior, sendo de pouca
importância para a avifauna limícola.
Do ponto de vista da mastofauna, chama a atenção a presença de animais domésticos
na área do MNE Vargem da Pedra, tais como bovinos. Com relação à fauna silvestre,
destacam-se quiropteros (morcegos), roedores e marsupiais.
A ordem quiroptera 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. 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
hematófoga capturada no referido estudo.
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.
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
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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
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, seguido pelo setor de serviços e por
último o setor agropecuário (Figura 31). A força da indústria local está diretamente
ligada às características econômicas da região onde o município está inserido,
marcada pela extração e processamentos de minérios.
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Figura 31 – 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 e até vestígios ósseos de uma preguiça gigante, animal que viveu
na região em foi 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.
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.
Neste mesmo ano, 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, também se
resumem a uma pequena porcentagem (Figura 32), repetindo o padrão geral da
região, caracterizado por forte degradação vegetal. Dentro deste cenário rural, muitos
dos pontos turísticos naturais estão cercados por pastagens, lavouras e também por
áreas urbanas cada vez maiores.
A área proposta para o MNE Vargem da Pedra está localizada na porção central do
município, no distrito de Mocambeiro. O distrito representa o limite entre as zonas
urbana e rural do município, contando com boas condições urbanas como vias
pavimentadas, calçadas, sistemas público de abastecimento de água, coleta de lixo e
energia elétrica. A porção oeste da área proposta confronta com a porção urbana do
distrito enquanto a margem leste confronta com fazenda produtora de leite,
configurando zona rural.
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Figura 32 – 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 no entorno imediato do MNE Vargem da Pedra
Residem ao todo 26 pessoas no entorno imediato da área proposta para o MNE
Vargem da Pedra, distribuídos em nove propriedades. Destas, apenas duas possuem
finalidade econômica, sendo as demais utilizadas apenas para moradia (Figura 33).
Todas possuem abastecimento de água feito pela COPASA, fossa séptica e a maioria
tem o lixo recolhido pelo caminhão da prefeitura.
Todos os moradores entrevistados acham positiva e importante a iniciativa de criação
de uma unidade de conservação na área. Isto deve-se à insatisfação dos mesmo em
relação ao uso da área por pessoas de outras localidades. Especialmente quando a
dolina apresenta-se inundada, formando um lago, a área é muito freqüentada gerando,
segundo relatos, “música alta, muita bebida e bagunça”. Já ocorreram inclusive óbitos
em função de acidentes ocorridos com pessoas que pulavam do afloramento na lagoa.
Além deste uso recreativo, também foi relatado o uso de caminhões pipa para
captação de água no lago.
Os relatos revelam que a área constitui um atrativo turístico regional, porém se fazem
necessários instrumentos capazes de controlar o acesso à mesma visando a
conservação do patrimônio arqueológico bem como a qualidade de vida dos
moradores do entorno imediato. Neste sentido, existe um grande potencial de
valorização da área dentro de uma perspectiva ligada à educação ambiental.
De tempos em tempos, o lago seca. Segundo moradores do local, não há muita
regularidade entre os ciclos anuais de cheia e seca do lago. Quando seca, a dolina é
usada para o pastoreio de alguns animais. Apesar de apresentar cercas dividindo
porções da dolina, não há aparentemente uma relação de propriedade dos moradores
do entorno em relação à parte inundável, visto que nesta não é possível o uso
permanente ou contrução de benfeitorias, não possuindo assim valor imobiliário.
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Destaca-se ainda que, de acordo com a Lei Estadual no 18.043, de janeiro de 2009, a
dolina e suas áreas de influencia são consideradas áreas de preservação permanente.

Atual uso da propriedade

Criação e plantação
Somente moradia
Moradia, criação e plantação
Outros

Figura 33 – Uso atual das propriedades no entorno do MNE Vargem da Pedra,
destacando-se o uso somente para moradia, indicando que a maior parte
das proporiedades não possui finalidade econômica
6.3.1. Propriedades diretamente afetadas pelo MNE Vargem da Pedra
De acordo com os limites proposto para o MNE Vargem da Pedra, apenas três
propriedades serão diretamente afetadas pela futura UC, no sentido de terem parte de
suas áreas incluídas no perímetro proposto.
Propriedade 1
A propriedade está em nome de Antônio José da Costa, que já faleceu, deixando a
terra para seus seis filhos. Possui uma área de aproximadamente 20.000 m2 e se
encontra, atualmente, em processo de inventário. Seu Antônio herdou a propriedade
do pai e, de acordo com sua neta Michele, a área antigamente era produtiva.
Atualmente ela é utilizada para moradia e a família não tira mais renda da produção
rural. Na propriedade está localizada uma escolinha local (Figura 34). Além da escola,
tem-se apenas uma casa onde mora uma família com três pessoas (Michele e seus
pais). Foram localizadas duas matrículas no cartório de registro de imóveis de
Matozinhos (no 4.865 e no 12.483), em nome do já falecido Sr. Antônio José da Costa,
totalizando aproximadamente 4,6 ha. Estes documentos indicam que em julho de 2009
a propriedade foi transmitida aos herdeiros Celso Jose da Costa, Magda Mara Costa
Marques, Sandra Lucia Costa Melo, Nanci da Costa de Arruda, Silvania da Costa
Lourenço, Andréa Costa Yamassaca.
Com a criação do MNE Vargem da Pedra, cerca de 1,9 ha da propriedade, atualmente
sob pastagem, serão incluídos na unidade, sendo vedado o uso direto desta área,
visto que o MNE é uma unidade de proteção integral. Com base nos dados coletados,
isto não representará uma redução de renda para os proprietários, já que a
propriedade não possui finalidade produtiva.
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Figura 34 - Vista da escola localizada na propriedade de Antonio José da Costa,
Município de Matozinhos, Minas Gerais.

Propriedade 2
A propriedade de aproximadamente 11 hectares pertence a Luciano Souza, que
herdou as terras da família. Ninguém mora na propriedade e não existe casa
construída, apenas um curral. Não foi localizada documentação no cartório de registro
de imóveis em nome do proprietário. A propriedade é utilizada atualmente para a
criação de gado (15 cabeças) e plantação de milho, contudo o proprietário não
depende dela como principal fonte de renda. Cerca de 2,8 ha desta propriedade estão
dentro dos limites propostos para o MNE Vargen da Pedra de forma que, uma vez
criada a UC, não será permitido o uso como pastagem ou qualquer outro tipo de uso
direto dos recursos naturais. Isto não representará perda econômica significativa para
o proprietário visto que a propriedade não representa a sua principal fonte de renda.
Propriedade 3
A maior parte da área proposta para o MNE Vargem da Pedra consiste na porção
inundável do terreno, compreendendo aproximadamente 7,3 ha. Por lei, consiste em
uma área de preservação permanente e, devido ao alagamento recorrente,
aparentemente não é reivindicada por nenhum dos moradores do entorno como sendo
de sua propriedade. Desta forma, o lago ou a dolina em si, representa um bem da
comunidade.
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Alem destas três propriedades, outras seis serão afetadas, porém, a princípio não
terão áreas incluídas no perímetro da futura unidade de conservação. Com exceção
de uma, todas estas propriedades são na verdade lotes urbanos, cujas frentes são
voltadas para a Rua Conceição Caldeira e os fundos voltados para a porção noroeste
da Vargem da Pedra (Figura 35). Este conjunto de lotes constitui o limite entre o
urbano e o rural nesta parte do distrito de Mocambeiro.
O limite proposto para esta porção do MNE Vargem da Pedra, sempre que possível,
deverá coincidir com o divisor de água que marca o início da dolina. A partir da
demarcação de campo, alguns lotes poderão ter parte dos fundos incluída na UC.
Características destas propriedades encontram-se descritas a seguir.

Figura 35 – À esquerda, frente de um lote apresentando características urbanas. À
direita, em último plano os fundos de um lote, e em primeiro plano o
fundo chato da dolina, periodicamente inundado.

6.3.2. Propriedades que poderão ser afetadas pelo MNE Vargem da Pedra

Propriedade 4
Pertence a João Luis de Souza, que comprou a terra há sete anos e conta com uma
área de aproximadamente 5.000 m2. O proprietário reside com sua esposa, e cria
atualmente vinte porcos e cinqüenta galinhas. Também produz bananas, mas não as
comercializa. Segundo seu João, a família depende totalmente da propriedade, tanto
para o seu sustento quanto para sua moradia. Contudo, a criação de animais da forma
que é feita atualmente é um aspecto preocupante, considerando que os dejetos destes
tendem a serem carreados para interior da dolina pela ação da chuva.
Propriedade 5
Pertence à Ivânia Felipe da Silva, e possui uma área de aproximadamente 1.500 m2. A
área tem apenas uma casa e um morador, Thiago Felipe da Silva, que é operador de
produção e filho de Ivânia. A propriedade foi herança deixada pelo pai há mais de
trinta anos e atualmente é improdutiva, servindo como moradia.
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Propriedade 6
Pertence a José Lúcio Pacheco (58 anos), que trabalha como segurança e herdou a
propriedade da família. A área tem aproximadamente 1.800 m2 e possui uma casa
onde residem José Lúcio e sua família, composta por mais quatro pessoas.
Propriedade 7
A propriedade está em nome de Florisbela Lopes Cassimiro já falecida, que herdou a
terra de seus pais. Hoje a responsável é sua filha Geraldina Cassimiro. Atualmente
residem seis pessoas na única casa da propriedade, que é utilizada apenas para
moradia.
Propriedade 8
Está registrada em nome de Elísio Antônio da Costa, tendo sido comprada por este a
mais de 22 anos. O Sr. Elísio é pedreiro e a propriedade é utilizada para moradia da
família, residindo um total de cinco pessoas. A pessoa entrevistada (Edgar, filho de
Elísio) não soube dizer qual o tamanho do lote.
Propriedade 9 - Não foi encontrado ninguém na única casa da propriedade.

Propriedade 10
Pertence a Nilton da Silva Junior e Clênio C. Amaral da Silva, que não residem no
local. A área foi comprada há oito anos e é utilizada principalmente para o lazer da
família. Diferentemente das demais propriedades descritas, apresenta características
rurais. A área total registrada no Cartório de Registro de Imóveis Matozinhos, sob a
matrícula no 2.301, compreende 11,6 ha, não possuindo reserva legal averbada.
Os proprietários também costumam alugar a casa para eventos e festas. Atualmente
reside apenas a família do caseiro, com quatro pessoas. Segundo a entrevistada, os
proprietários não dependem da terra para morar, nem para gerar renda. A senhora
não soube informar o tamanho da propriedade.
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7. RELEVÂNCIA PARA A CONSERVACÃO
O conjunto do patrimônio natural de Vargem da Pedra, constituído pela lagoa, abrigo,
caverna e o patrimônio arqueológico associado, conferem a área estudada uma
destacada relevância no contexto da APA Carste de Lagoa Santa. O afloramento
calcário destaca-se em meio à dolina formando uma paisagem de singular beleza
cênica, especialmente quando a dolina encontra-se inundada. Os vestígios
arqueológicos presentes nos sítios estudados na forma de pinturas rupestres,
apresentam temas das Tradições Planalto e Ballet, com elevada importância estilística
e estética, tendo sido reproduzidas, expostas ao público e estudadas por diversos
acadêmicos brasileiros e estrangeiros.
Portanto, a área possui atributos suficientes para ser caracterizada como uma
paisagem rara, singular e de grande beleza cênica, atendendo à definição de
Monumento Natural exposta na primeira página do presente documento.
O uso pela população do lago como área para diversão e lazer é motivo de
preocupação dada a fragilidade da área e do patrimônio. Chama atenção a presença
de lixo, pichações e outros os sinais de impacto humano negativo. Ainda, a grande
proximidade e expansão da área urbana representam uma crescente fonte de pressão
sobre a região. Faz-se evidente, portanto, a necessidade de medidas mais eficazes
para proteção deste patrimônio como a criação de uma unidade de conservação
estadual de proteção integral.
O local possui vocação para uso público, visto que dezenas de pessoas freqüentam a
área, principalmente para banho. Porém, isto se dá de forma desordenada, de forma
que a própria população do entorno se sente incomodada com os excessos dos
visitantes que freqüentam o lago. Espera-se uma boa aceitação da comunidade do
entorno quanto à criação do MNE Vargem da Pedra, conforme indicam os resultados
de campo.
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MONUMENTO NATURAL VARGEM DA PEDRA
Nome/nº:

Gruta de Vargem da Pedra (MG-0831)

Coordenadas UTM, SAD 69, 23K: 602638/7838580
(SAPVN- Espeleologia, 2009).

Altitude: 680m

Erro médio: 8m

N- satélites: 8

Localização: Na base de um pequeno afloramento calcáreo, localizado em uma dolina de declividade suave, que
contém a Lagoa de Vargem da Pedra. A entrada da caverna fica cerca de 1,5 metros acima do nível d`água da
Lagoa, em seu período de cheia. Esta lagoa é vizinha à área urbana de Mocambeiro, município de Matozinhos, e
estava completamente seca durante esta visita, em agosto de 2009 (SAPVN- Espeleologia, 2009).
Referências: Cadastro na SBE: CPRM-VIDA. Topografia/ realização: SEE, fonte: CPRM/ VIDA (1994).
Feições externas: Uso agropecuário e presença da Lagoa de Vargem da Pedra, no entorno do afloramento
calcáreo onde se insere a caverna. Sobre o afloramento existe vegetação nativa bastante alterada (Figura 5.2.1a)
(SAPVN- Espeleologia, 2009).
Feições internas: A caverna possui uma entrada, de cerca de 2,2 metros de largura por 1 metro de altura. O
acesso ao salão de entrada e ao conduto que parte deste salão é fácil. A norte da porção mediana deste conduto,
existe uma passagem, com teto baixo (cerca de 40 cm), que dá acesso a um amplo salão, que possuí um
significativo cone de desabamento em sua porção noroeste, onde predominam matacões, calhaus e sedimento
silto-argiloso. A partir deste salão se desenvolvem alguns condutos. A morfologia da caverna é labiríntica. Nos
trechos de cota altimétrica inferiores aflora o lençol freático, com água cristalina, de cor azul-esverdeada, bastante
saturada por carbonato de cálcio, o que é evidente pela formação de um espeleotema conhecido como “jangada”.
No piso da caverna predominam sedimentos silto-argilosos, e existem grandes matacões, angulosos e
subangulosos (SAPVN- Espeleologia, 2009).
Desenvolvimento linear: 245m

Desnível: 6m

Espeleotemas: A densidade de espeleotemas é baixa, foram observados estalactites, cortinas, escorrimentos,
cristais de formação prismática (aparentemente de calcita) (Fig. 5.2.1g) e jangadas (Fig. 5.2.1i). A formação dos
espeleotemas estava ativa na época da visita.
Hidrologia: Presença de lençol freático aflorante, com flutuação de nível de água ao longo do ano.
Suporte para bioespeleologia: Foram observados diferentes tipos de aranha e morcego (aparentemente
hematófago e frugívoro), insetos diversos (grilos, mariposas e outros), anfíbios (rã), poças de guano com insetos
associados.
Estado de conservação: Em toda a caverna notam-se pichações, lixo e quebra de espeleotemas. A densidade
destas ocorrências é maior no salão de entrada e o conduto que parte deste, onde o acesso é mais fácil para o
visitante. O estado de conservação da caverna foi considerado como ruim, em função destes impactos.
Presença de vestígios arqueológicos ou paleontológicos: Não observados. Existe potencial para descobertas
paleontológicas.
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Fotos:

Pequeno afloramento onde se insere a gruta de
Vargem da Pedra (Foto: L.Alt).

Entrada da gruta de Vargem da Pedra (Foto: L.Alt).

Conduto com lençol freático aflorante (Foto: L.Alt).

Conduto com cone de sedimentos (Foto: L.Alt).

Seção típica dos condutos secundários (Foto:
L.Alt).

Cristais, provavelmente de calcita no teto da
caverna (Foto: L.Alt).
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Cristais, provavelmente de calcita no teto da
caverna (Foto: L.Alt).

Estalactites com formação ativa (Foto: L.Alt).

Poça de água coberta por “jangadas” (Foto: L.Alt).

Pichações e lixo próximas a entrada da caverna
(Foto: L.Alt).
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Mapa:

Figura 5.2.1K – Mapa e fotos da Gruta de Vargem da Pedra
Mapa topográfico de Vargem da Pedra: realizado pela SEE, grau 3D-BCRA, fonte: CPRM/ VIDA (1994).
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MONUMENTO NATURAL VARGEM DA PEDRA
Nome/nº:

Abrigo de Vargem da Pedra (MG-0834)

LOCAL DE MEDIÇÃO

UTM
23K

SAD

69/

Coordenadas das pinturas na porção NE do
afloramento (SAPVN- Espeleologia, 2009).

602582/ 7838693

682m

9m

7

Coordenadas da Gruta da Passagem
(SAPVN- Espeleologia, 2009).

602563/ 7838667

684m

8m

9

Coordenadas das pinturas na porção NW do
afloramento (SAPVN- Espeleologia, 2009).

602522/ 7838703

675m

8m

9

Elevação

Erro
médio

N- satélites

Observação: O Abrigo de Vargem da Pedra, descrito por IBAMA-CPRM/APA CARSTE (1998b) abrange
os três pontos onde foram tomadas as coordenadas.
Localização: “Afloramento em hume entre duas dolinas” (IBAMA-CPRM/APA CARSTE, 1998b, anexo II, p.
XXV), localizado na margem da Lagoa de Vargem da Pedra, no distrito de Mocambeiro, Matozinhos.
Referências: Cadastro na SBE: CPRM-VIDA. Caracterização: IBAMA-CPRM/APA CARSTE (1998b)
Feições externas: Uso agropecuário, urbano e presença de lagoa sazonal ao redor do afloramento
calcáreo onde se insere o Abrigo de Vargem da Pedra. O topo do maciço é coberto por mata seca (SAPVNEspeleologia, 2009).
Feições internas:
A Gruta da Passagem possui dois condutos retilíneos e paralelos. O conduto principal atravessa o
afloramento, e possuí a altura bastante superior à largura, em seu piso predominam sedimentos terrígenos,
e em sua porção norte existe um escorrimento, provavelmente formado sobre um desmoronamento. A
oeste do topo do escorrimento existe uma passagem, de aproximadamente 1m de altura, ligando os dois
condutos paralelos. O outro conduto paralelo é mais baixo e segue em direção ao centro do maciço, sendo
obstruído por espeleotemas. A coordenada citada para a Gruta da Passagem foi tomada na porção sul de
seu conduto principal (SAPVN- Espeleologia, 2009).
Desenvolvimento linear: 40m (estimado)

Desnível: 8m (estimado)

Espeleotemas: Escorrimentos, concreções em baixa densidade.
Hidrologia: Caverna seca na época de visita.
Estado de conservação:
“O estado de conservação do sítio é bastante precário devido aos danos já causados: pichações
sobre as figuras das paredes; lixo deixado por visitantes no interior das áreas abrigadas e na externa;
fuligem nas paredes, causadas por fogueiras dos turistas, que chegam a cobrir as pinturas; exposição das
figuras às intempéries em decorrência do total desmatamento em torno do sítio causando descamações da
rocha; escorrimentos causados pela dissolução do calcário, rocha suporte.” (IBAMA-CPRM/APA CARSTE,
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1998b, anexo II, p. XXV)
Detectamos também alguns fatores que consideramos como sendo de risco para a conservação do
sítio, caso não sejam interrompidos rapidamente: desmatamento periódico no topo do afloramento devido à
existência de um poste para rede de transmissão, causando erosão pluvial; turismo descontrolado; lavoura
e pasto em processo de erosão; grande depósito de lixo a 100m do sítio.” (IBAMA-CPRM/APA CARSTE,
1998b, anexo II, p. XXV)
Em agosto de 2009 não foi observada a presença do poste no topo do maciço. No entanto todos os
impactos de pichações, lixo e fuligem sobre as pinturas, paredes e espeleotemas, ainda estão presentes na
caverna e nos trechos abrigados do maciço. Estes impactos podem ter sido intensificados nos últimos anos,
já que existem várias pichações recentes e espeleotemas quebrados (SAPVN- Espeleologia, 2009).
Presença de vestígios arqueológicos:
Abrigo sob rocha com pinturas rupestres. “Os vestígios picturais deste abrigo estão localizados nas
paredes externas, abertas para NW, NE, SW e nas galerias internas. São mais de uma centena de figuras
dispostas em maior quantidade na parede NW, numa altura de aproximadamente 10 metros do chão.
Segundo informações orais foi retirada uma urna com ossos humanos.” (IBAMA-CPRM/APA CARSTE,
1998b, anexo II, p. XXV)
Trabalhos realizados no Abrigo de Vargem da Pedra, segundo IBAMA-CPRM/APA CARSTE, (1998b)
- Levantamento das pinturas pela Missão Franco-Brasileira de Arqueologia (1977)
- Levantamento feito pelo CETEC (1980)
- Baeta, A.M; Castro e Silva, M.M. & Prous, A. - “Organização do espaço pictural nos sítios rupestres da
região de Lagoa Santa- MG.” - Anais do III Congresso ABEQUA, Belo Horizonte, 1992, p.417-430. Local de
depósito: Museu do homem.
- França (calques) Setor de Arqueologia do MHN/UFMG (calques)

Fotos:

Fig. 5.2.2a – Afloramento/ Abrigo de Vargem da
Pedra (Foto: L.Alt).
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Fig. 5.2.2b – Pinturas na porção NW do
afloramento de Vargem da Pedra (Foto: L.Alt).

Fig. 5.2.2c – Gruta da
Passagem vista do ponto onde
foi tirada a coordenada (Foto:
L.Alt).

Fig. 5.2.2d – Gruta da
Passagem vista do topo do
escorrimento (Foto: L.Alt).

Fig. 5.2.2f – Pinturas na porção
NE do afloramento de Vargem
da Pedra (Foto: L.Alt).

Fig. 5.2.2g – Impactos nas pinturas na porção NW do
afloramento de Vargem da Pedra: fuligem e pichações sobre as
pinturas, retirada de trecho do painel (porção inferior/ central
da foto), (Foto: L.Alt).
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Fig. 5.2.2e – Espeleotemas
quebrados no Abrigo de
Vargem da Pedra (Foto: L.Alt).

MN VARGEM DA PEDRA
ÁREA PRIORITÁRIA PARA PROTEÇÃO DO ENTORNO DA LAGOA DE VARGEM DA PEDRA:
Cavidades naturais registradas, relevantes para redefinição do perímetro do MN VARGEM DA PEDRA
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referência espacial

CPRM
-VIDA

Município

Abrigo do Por
do Sol

MG0844

BREVE CARACTERIZAÇÃO DA CAVIDADE

Fonte de
coordenadas

7837852

Abrigo do Alto

DATUM

UTM E
602876

MG0817

UTM N

Problema de
cadastro
Tipo
1

cadastradas

Entidade que efetuou
o cadastro

LOCALIZAÇÃO

CPRM
-VIDA

Cavernas

Código

CADASTRO

SAD-69

Tipo
1, 2
Caverna 24Cauê
Caverna 25Cauê
Caverna 26Cauê

MTZ Cimento
Cauê

40

602919 7837489
SAD-69

Tipo
1, 2

BRANDT (1996)

MTZ Cimento
Cauê

602774 7837736

Tipo
1, 2

SAD-69

Caverna 27Cauê

BRANDT (1996)

602454 7837738
SAD-69

Tipo
1, 2

BRANDT (1996)

MTZ Cimento
Cauê

Caverna 28Cauê

BRANDT (1996)

40
SAD-69

Tipo
1, 2

15

BRANDT (1996)

Sim

Caverna com entrada em abismo, sem
presença espeleotemas, que funciona
como sumidouro (BRANDT, 1996).

Não

Sim

Caverna com poucos espeleotemas e
sem atividade hídrica (BRANDT, 1996).

Não

Sim

Caverna de caráter freático, que se
desenvolve paralelamente ao paredão,
formando um salão. Caverna com
poucos espeleotemas, sem atividade
hídrica e com sedimentos com marcas
de escavação para retirada de fosseis
ou salitre (BRANDT, 1996).

Não

Sim

Gruta localizada no fundo de uma dolina,
possuí entrada com 3m de largura e 8m
de altura, condutos com forte, que após
forte declive leva a um salão de 8m de
diâmetro a partir do qual partem 4
condutos (BRANDT, 1996).

Não

Sim

Caverna com entrada tipo abismo, que
possuí três salões. O salão, localizado
no ponto mais profundo da caverna,
possuí água (BRANDT, 1996).

-

30 20

92

Não

8

MTZ Cimento
Cauê

603274 7838409

Caverna de 3 entradas, desenvolvimento
linear estimado de 40 m, com condutos
de 3m de largura e até 10m de altura,
presença de um curso d` água e
espeleotemas (travertinos, jangadasm,
cascatas e couve-flor (BRANDT, 1996).

0

MTZ Cimento
Cauê

603506 7838346

Sim

10 15

30
SAD-69

Não

0

MTZ Cimento
Cauê

602775 7837797

Tipo
1, 2

Caverna 29Cauê

BRANDT (1996)

