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RESUMO 

 

 

Esta tese contempla o aproveitamento dos elementos geológicos, geomorfológicos, 

espeleológicos, pedológicos e hidrográficos que compõem a geodiversidade como recurso 

educativo, turístico e interpretativo, em uma das principais nascentes do Rio Vieira e entorno, 

no município de Montes Claros, Norte de Minas. Considerando a especificidade desse campo 

da geodiversidade, o principal objetivo foi investigar as potencialidades da nascente do Rio 

Vieira e entorno, por meio do inventário dos elementos representativos da geodiversidade. Na 

busca por um caminho metodológico mais adequado para o alcance dos objetivos propostos, 

os estudos de Brilha (2005) e Brilha (2016) constituíram a base principal, tendo também 

como instrumentos o levantamento bibliográfico, os trabalhos de campo e a elaboração de 

mapas e painéis informativos/interpretativos, que permitiram dar sustentação teórica ao 

desenvolvimento da pesquisa. A área de estudo foi inventariada, caracterizando a 

geodiversidade local. Após essa etapa, procedeu-se à quantificação dos elementos que 

compõem a geodiversidade como atrativos turísticos na nascente do Rio Vieira e entorno. 

Posteriormente,apresentou-se a proposta de implantação de painéis informativos e/ou 

interpretativos, como meio de divulgação e valorização das Ciências da Terra. As inferências 

e constatações produzidas possibilitaram compreender que existe potencial da nascente do Rio 

Vieira e entorno para a interpretação da geodiversidade. Espera-se que este estudo contribua 

fornecendo subsídios para que mais pesquisas sejam realizadas na área, e que uma Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN), ou outra forma de proteção, possa ocorrer no local. 

 

Palavras-Chave: Ciências da Terra. Geodiversidade. Montes Claros/MG. Rio Vieira. Painéis 

informativos e/ou interpretativos. 

  



ABSTRACT 

 

 

This doctoral thesis considers the use of surveys in the fields of geology,geomorphology, 

speleology, pedology and hydrography, which make up geodiversity, as educational, touristic 

and interpretive resources in one of the main sources of Rio Vieira – which is located in the 

municipality of Montes Claros, in the north of the State of Minas Gerais - and its 

surroundings. Considering the specificity of this field of geodiversity, the main objective of 

this study is to investigate the potentialities of the water springs of Rio Vieira and its 

surrounding areas through the inventory of geodiversity representative elements. The search 

for the most appropriate methodological approach to achieve the established goals was based 

on the studies by Brilha (2005) and Brilha (2016) that constituted the lliterature review 

rationale. Both field work and the elaboration of maps and informative/interpretive panels 

added important aspects to the theoretical support in the development of this research. At 

first,the chosen area was inventoried so that the local geodiversity could be characterized. 

Then, the researcher carried out the quantification of the geodiversity elements such as the 

tourist attractions in the water spring of Rio Vieira and its surroundings. After these two steps, 

a proposal for the implementation of informative/interpretive panels was presented as a means 

of valuing the Earth Sciences and making them known to the general public. The inferences 

that have been drawn as well as the researcher´s findings made it possible to conclude that 

there is potential for the water spring of Rio Vieira and its surroundings to be perceived as 

geodiversity elements. It is expected that this work can contribute to other studies by 

providing them with subsidies and that a number of future research may be carried out in the 

area so that a Private Natural Heritage Reserve or other form of geodiversity protection can 

occur in this area. 

 

Keywords: Earth Sciences. Geodiversity. Montes Claros-MG. Rio Vieira. Informative and/or 

interpretive panels. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os estudos relacionados ao geossistema surgiram na década de 1960 na Rússia e 

procuraram dispensar ao tema “paisagem” uma abordagem sistêmica que fosse aplicável aos 

estudos geográficos. Tais estudos se destacam por possuírem uma escala definida, além de se 

caracterizarem por elementos tanto geográficos quanto sistêmicos, compostos por elementos 

bióticos, abióticos e antrópicos, numa relação dinâmica.  

O geossistema, como um espaço único em sua estrutura dinâmica e inter-relações, 

permite aos geógrafos falarem em geodiversidade da mesma forma como os biólogos falam 

em biodiversidade. Entender essa geodiversidade, seu funcionamento e as relações entre a 

natureza e o ser humano é o objetivo fundamental do complexo estudo dos geossistemas. 

O conceito de geodiversidade teve início na Austrália, por volta de 1990, fazendo 

analogia com o termo “biodiversidade”. Assim, o que se percebe é que, quando se implantam 

parques, reservas ecológicas ou outro tipo de unidade de conservação, o intuito é conservação 

da natureza, principalmente a proteção da fauna e da flora, valorizando-se mais a 

biodiversidade, em detrimento da geodiversidade.  

Embora seja clara a relação entre a biota e o sistema físico da Terra, geralmente essas 

variáveis são abordadas de forma separada. Não se trata de debater sobre qual tipo de sistema 

é o mais importante, mas, sim, de se ter uma visão holística e integradora do meio, visto que a 

geodiversidade é o substrato no qual a vida se desenvolve. Deve, portanto, ser tratada com a 

mesma importância que a da biodiversidade. 

A geodiversidade pode ser entendida como a variedade de ambientes, fenômenos e 

processos que constituem a paisagem, rochas, minerais, solos e outros depósitos superficiais 

que promovem ambiente para a vida na Terra e podem contribuir para a promoção da 

conservação da natureza. Nesse sentido, compreende-se a geoconservação como a 

conservação dos elementos mais significativos da geodiversidade que tenham características 

especiais do ponto de vista científico, pedagógico e cultural, por exemplo. A geodiversidade e 

a geoconservação estão intrinsecamente ligadas ao termo “paisagem”. 

Existem paisagens que podem e devem ser consideradas, por seu valor científico, 

histórico, cultural, estético e/ou socioeconômico. Compreender, principalmente, a paisagem 

natural constitui um dos instrumentos metodológicos significativos para os estudos da 

geodiversidade. A paisagem natural pode ser considerada um sistema em que os componentes 

da natureza estão conectados de tal maneira, que formam um todo. Nesse contexto, apresenta-
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se a paisagem cárstica, entendida como um sistema aberto composto por dois subsistemas 

hidrológicos e geoquímicos, intimamente integrados, que agem sobre rochas solúveis. Esse 

tipo de paisagem apresenta recursos naturais abundantes, como a água subterrânea e a própria 

rocha, que precisam ser conservados e manejados adequadamente. 

Nessa direção, surge a Educação Ambiental como uma das maneiras pelas quais o 

homem passa a perceber a importância de se conservar o ambiente. Nessa perspectiva, conta-

se com a educação formal e não formal. As ações e práticas educativas concebidas no espaço 

não formal proporcionam uma aprendizagem integradora do público em geral, numa visão 

sistêmica, e, por conseguinte,promovem a sensibilização da coletividade sobre as questões 

ambientais, sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. 

Nesse contexto, uma das mais novas modalidades turísticas que pode ser considerada 

como um tipo de turismo pedagógico é o geoturismo. Ele permite ao turista construir 

conhecimentos e entender as principais características dos sítios visitados. O geoturismo 

associa-se a locais onde a geologia e a geomorfologia são os componentes centrais. Para que 

ocorra um aproveitamento do potencial geoturístico de um determinado local, deve-se 

conservá-lo e, para isso, visitantes e moradores dessas áreas devem-se conscientizar da 

responsabilidade de manter sua qualidade ambiental.O geoturismo utiliza a interpretação dos 

elementos da geodiversidade e os faz acessíveis ao público leigo, além de promover a 

divulgação e o desenvolvimento das Ciências da Terra.  

A necessidade de conhecer as potencialidades da nascente do Rio Vieira e entorno, por 

meio de um inventário dos elementos representativos da geodiversidade, emerge da 

experiência da pesquisadora, instigada a investigar as potencialidades da referida área. 

A nascente principal do Rio Vieira e o seu entorno, estão inseridos no município de 

Montes Claros (MG). A escolha da área para a pesquisa ocorreu devido aos aspectos abióticos 

presentes na região e que ainda são pouco conhecidos pela população local. Saliente-se, nesse 

cenário, que não há aproveitamento dos elementos que compõem a geodiversidade (e.g.: 

geologia, geomorfologia, espeleologia, pedologia, etc.) como recursos educativos, turísticos e 

interpretativos. Para que não ocorra a perda destes elementos devido ao desconhecimento de 

sua distribuição espacial, conteúdo e importância faz-se necessária sua identificação no 

sentido de se estabelecerem ações de valorização da geodiversidade, sem deixar de evidenciar 

a conexão com a biodiversidade. 

Diante do exposto, questiona-se se a área da nascente do Rio Vieira e seu entorno tem 

potencial educativo para interpretação da geodiversidade. 

Para a pesquisa, estabeleceu-se como objetivo geral investigar as potencialidades da 
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nascente do Rio Vieira e entorno,por meio do inventário dos elementos representativos da 

geodiversidade. Definiram-se como objetivos específicos:1) caracterizar a geodiversidade 

local, principalmente as trilhas já existentes; 2) identificar e quantificar os principais atrativos 

turísticos da área; e, por fim,3) propor a implantação de painéis informativos e/ou 

interpretativos, como meio de divulgação e valorização das Ciências da Terra.  

 

Localização e acesso à Região de estudo 

 

O município de Montes Claros apresenta extensão territorial de 3.568,94 km², 

integrando a Mesorregião Norte de Minas, Microrregião de Montes Claros. O referido 

município localiza-se entre as coordenadas geográficas de 16º04‟58” e 17º08‟40”de latitude 

sul e entre as longitudes 43º 41‟54” e 44º12‟58” a oeste de Greenwich. Geograficamente, 

limita-se, ao norte, com município de São João da Ponte; ao sul, com Bocaiuva; a leste, com 

Francisco Sá; e, a oeste, com Coração de Jesus. A sede municipal fica a 638 m de altitude 

(IBGE, 2010).  

Por se destacar entre os principais entroncamentos rodoviários do país, o acesso pode 

ser realizado pela BR-365, que liga Montes Claros a Uberlândia; pela BR-135, que liga 

Montes Claros a Belo Horizonte e ao Estado da Bahia; pela MG-308, que liga Montes Claros 

ao município de Juramento; pela MG-251, que liga Montes Claros à BR-116; e pela MG-654, 

que liga Montes Claros à região Noroeste de Minas. 

Especificamente em relação à bacia do Rio Vieira, localiza-se entre as coordenadas 

geográficas 16º32‟50” e 16º51‟23”de latitude sul e entre 43º44‟02” e 44º03‟37” de longitude 

oeste. A bacia do Rio Vieira integra a bacia do Rio Verde Grande, afluente da margem direita 

do Rio São Francisco. Totalmente no município de Montes Claros, cobre uma área de 

aproximadamente 578 km², sendo composta pelos córregos dos Porcos, Gameleira, São 

Geraldo, Bicano e Melancias, na margem direita, e pelos córregos Palmital, Bois, Cedro e 

Canoas, na margem esquerda(Figura 1). 

O Rio Vieira percorre cerca de doze quilômetros de área urbana na direção S-N e 

constitui a principal rede hidrográfica de Montes Claros, sendo fundamental para a drenagem 

da cidade. Antigamente, o rio era utilizado como lugar de lazer, contudo, descaracterizou-se 

no decorrer dos anos devido, principalmente, à expansão urbana de Montes Claros, fato que 

comprometeu a biodiversidade. A mata ciliar foi destruída, parte do rio foi canalizada, o solo 

foi impermeabilizado e o rio passou a ser utilizado como o principal canal coletor de esgoto 

da cidade. 
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Figura 1 - Limite da Bacia do Rio Vieira em Montes Claros/MG 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Quanto à geologia, a região de estudo encontra-se inserida na porção Sul do Cráton 

São Francisco, que, na área de Montes Claros, é recoberto pela unidade neoproterozoica do 

Grupo Bambuí, parcialmente encoberto por sedimentos cretáceos pertencentes ao Grupo 

Urucuia ou por cobertura detrito-lateríticas, coluviais e aluviais. Na região, o Grupo Bambuí é 

representado pela Formação Lagoa do Jacaré com litologia principalmente carbonática,  muito 

favorável para o desenvolvimento de sistemas cársticos. Tais sistemas, em sua maioria, 

possuem rochas carbonáticas cuja permeabilidade é condicionada pelas aberturas provocadas 

por sistema de fraturas, juntas e diáclases. Essas rochas são mais solúveis e são facilmente 

dissolvidas pelas águas. Assim, a dissolução das rochas carbonáticas favorece a formação de 

cavernas e condutos, transformando a paisagem em um deslumbrante cenário, tanto na 

superfície quanto em profundidade.  
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A área da nascente principal do Rio Vieira e seu entrono (Figura 2) localiza-se 

próximo à Fazenda Betânia, a cerca de oito quilômetros da cidade de Montes Claros, e 

corresponde, aproximadamente, a 6,14 Km
2
. A principal via de acesso é a BR-365,no sentido 

de Pirapora. Aproximadamente partir do Km 1, percorrem-se 7 Km pela estrada vicinal até 

chegar à Fazenda Betânia. A nascente principal do rio surge do interior de um maciço 

calcário, que pode ser considerado uma ramificação da “Serra do Mel”, cuja cota de maior 

altitude é de aproximadamente 750 m e se localiza nas coordenadas geográficas 16°47‟43” de 

latitude sul e 43°55‟24” de longitude oeste. 

 

Figura 2 -Localização da área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Materiais, Métodos e Técnicas 

 

A presente pesquisa está ancorada principalmente nos estudos de Brilha (2005) e 

Brilha(2016). A abordagem metodológica consistiu de fases concomitantes de levantamento 

bibliográfico, trabalhos de campo e elaboração de mapas e painéis informativos e/ou 

interpretativos. Com a finalidade de dar sustentação teórica ao desenvolvimento da pesquisa, 

e atender aos objetivos propostos, fez-se uma revisão bibliográfica sobre os conceitos 

relacionados ao geossistema e a geodiversidade; paisagem, paisagem cárstica e aspectos 
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gerais de hidrologia cárstica; educação ambiental,bem como considerações sobre o turismo, 

turismo pedagógico e o geoturismo. 

Os materiais cartográficos disponíveis para elaboração dos mapas da pesquisa 

apresentam escalas distintas de mapeamento, devido à falta de material cartográfico detalhado. 

A informação cartográfica está baseada na carta topográfica do Vale do São Francisco (SE-

23-X-A-VI-3) na escala 1:50.000 (Superintendência do Vale do São Francisco - SUVALE, 

1972) enas cartas topográficas do IBGE, na escala 1: 100.000 (Serviço Geográfico do 

Exército/Diretoria do Serviço Geográfico - SGE/DSG, 1979), com os códigos SE-23-X-A-VI 

e SE-23-X-A-V. Utilizou-se o mapa geológico de Montes Claros na escala 1:100.000 

(CHAVES; ANDRADE, 2012), e o mapa geomorfológico do Instituto de Geociências 

Aplicada - IGA (1977), que abrange a região de Montes Claros, na escala 1: 500.000.  

Devido às diferentes escalas dos mapeamentos originais, foi necessário adequar a 

escala para esta pesquisa. A partir dos trabalhos de campo na área de estudo e com a 

interpretação da carta topográfica do Vale do São Francisco, na escala 1:50.000que foi 

digitalizada e vetorizada, foi possível identificar as unidades litológicas existentes. Tendo 

como baseas unidades litológicas, classes de solos foram identificadas e delimitadas.  

Os trabalhos de campo foram realizados em junho de 2014, junho de 2015 e abril e 

maio de 2016.A partir de então, procedeu-se ao reconhecimento dos geossítios
1
, que foram 

selecionados com a finalidade de inventariar e caracterizar a geodiversidade local, 

principalmente nas trilhas já existentes. Tal fato se justifica pelo fato do objetivo ser a 

divulgação dos pontos de interesse em caminhos previamente estabelecidos e utilizados por 

grupos escolares e alguns moradores da região. 

O inventário dos pontos de interesse normalmente é a primeira etapa para auxiliar a 

promoção da geoconservação de determinada área. De acordo com Lima (2008), deve ser 

feito um levantamento sistemático em toda a área, com o intuito de identificar e caracterizar 

os elementos da geodiversidade dignos de serem conservados. Nestatese, o inventário foi 

caracterizado considerando o nome do local, localização geográfica(incluindo coordenadas 

adquiridas com GPS), registro fotográfico e caracterização no campo. A descrição desses 

pontos de interesse foi elaborada com a finalidade de valorizar esses locais, de instigar o 

público a reconhecer o valor dos sítios de geodiversidade, além de fazer a divulgação dos 

locais inventariados. 

Cabe ressaltar que nos critérios e pontuações do valor educativo propostos por 

                                                 
1
 Nesta tese, utilizou-se o termo “ponto de interesse”. 
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Brilha(2016), foram realizadas algumas adaptações, como pode ser observado na Tabela 1. A 

seguir, fez-se a quantificação dos pontos de interesse. A quantificação é etapa essencial na 

promoção de geoconservação da área. Brilha (2005) afirma que a quantificação é difícil, ao 

mensurar a importância de um ponto de interesse (geossítio),em detrimento do outro, uma vez 

que isso envolve  subjetividade, questão incontornável no processo de avaliação de 

quantificação. 

A lista de critérios de avaliação quantitativa do potencial educativo proposta por 

Brilha (2016) contempla: Potencialidade didática; Diversidade geológica; Condições de 

observação; Vulnerabilidade; Acessibilidade; Segurança; Densidade populacional; 

Infraestrutura logística; Associação com outros valores; Beleza cênica; Singularidade e 

Limitação de uso. Para esse autor, emcada critério existe intervalo de pontuação de 1 a 4, 

sendo que zero pode ser dado a qualquer critério, conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Critérios e pontuações do valor educativo (Brilha, 2016) 
Critérios    Pontuação 

Potencialidade didática
2
 

Ilustra conteúdos curriculares para todos os níveis do sistema educativo 4 

Ilustra conteúdos curriculares para o ensino fundamental  3 

Ilustra conteúdos curriculares para o ensino médio  2 

Ilustra conteúdos curriculares para o ensino superior   1 

Diversidade geológica 
O ponto de interesse apresenta mais de 3 tipos de elementos da geologia  4 

O ponto de interesse apresenta 3 tipos de elementos da geologia  3 

O ponto de interesse apresenta 2 tipos de elementos da geologia  2 

O ponto de interesse apresenta 1 tipo de elementos da geologia  1 

Condições de observação 
Todos os elementos geológicos são facilmente observáveis 4 

Existem obstáculos que dificultam a observação de alguns elementos geológicos do 

ponto de interesse   

3 

Existem obstáculos que dificultam a observação dos principais elementos geológicos 

do ponto de interesse 

2 

Existem obstáculos que impedem a observação dos principaiselementos geológicos 

do ponto de interesse 

1 

Vulnerabilidade    

Sem possibilidade de deterioração por atividade antrópica 4 

Possibilidade de deterioração dos elementos geológicos secundários por atividade 

antrópica 

3 

Possibilidade de deterioração doselementos geológicos principais por atividade 

antrópica 

2 

Possibilidade de deterioração de todos elementos geológicos por atividade antrópica 

 

1 

 Continua... 

                                                 
2
 Foi feita alteração no critério ensino básico e ensino secundário (Brilha, 2016) para pontuação 3 e 2, 

respectivamente, considerando-se que, no Brasil, a educação básica envolve as modalidades Educação Infantil, 

EnsinoFundamental e Médio.  
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Continuação... 

Acessibilidade  

Ponto de interesse a menos de 100m de uma estrada asfaltada e com estacionamento para 

autocarro  

4 

Ponto de interesse a menos de 500m de uma estrada asfaltada  3 

Ponto de interesse apenas com acesso por estrada não asfaltada, mas transitável por 

autocarro 

2 

Ponto de interesse sem acesso direto por estrada, mas a menos de 1 Km de uma via 

transitável  

1 

Segurança  

Ponto de interesse com equipamentos de segurança (vedação, muros, escadas, corrimões 

etc) e a menos de 5Km de meios de socorro 

4 

Ponto de interesse com equipamentos de segurança (vedação, muros, escadas, corrimões 

etc) e a menos de 25Km de meios de socorro 

3 

Ponto de interesse sem equipamentos de segurança e a menos de 50Km de meios de 

socorro 

2 

Ponto de interesse sem equipamentos de segurança e a mais de 50Km de meios de 

socorro 

1 

Densidade populacional  

Ponto de interesse em distrito com mais de 1000 habitantes/Km
2
 4 

Ponto de interesse em distrito com mais 250 e menos de 1000 habitantes/Km
2
 3 

Ponto de interesse em distrito com mais 115 e menos de 250habitantes/Km
2
 2 

Ponto de interesse em distrito como menos de 115 habitantes/Km
2
 1 

Infraestrutura logística  

Alojamento e restaurante para grupos de 50 pessoas a menos de 15 Km 4 

Alojamento e restaurante para grupos de 50 pessoas a menos de 50 Km 3 

Alojamento e restaurante para grupos de 50 pessoas a menos de 100 Km 2 

Alojamento e restaurante somente para grupos até 25 pessoas a menos de 50 Km 1 

Associação com outros valores  

Presença de vários valores ecológicos e culturais num raio de 5Km 4 

Presença de vários valores ecológicos e culturais num raio de 10Km 3 

Presença de vários valores ecológicos e culturais num raio de 20Km 2 

Presença de vários valores ecológicos e culturais num raio superior a 20Km 1 

Beleza cênica  

Local extremamente atraente, com forte impacto sensorial 4 

Local agradável, com elementos atraentes, com impacto sensorial 3 

Local agradável, sem elementos atraentes particularmente atraentes 2 

Local desprovido de atratividade e/ou enquadrado por elementos desagradáveis (lixoetc) 1 

Limitação de Uso  

Ponto de interesse não tem limitações que devem ser utilizados por estudantes e turistas  4 

Ponto de interesse pode ser usado por estudantes e turistas , mas apenas ocasionalmente  3 

Ponto de interesse pode ser usado por estudantes e turistas , mas apenas depois de 

superar limitações ( legal , permissões, físicos , marés , inundações, ... )  

2 

A utilização por estudantes e turistas é muito difícil de ser realizada devido a limitações 

difíceis de superar ( legal , permissões, física , marés ,inundações, …) 

1 

Singularidade  

Ponto de interesse mostra características únicas e incomuns considerando este e os países 

vizinhos  

4 

Ponto de interesse mostra características únicas e incomuns no país 3 

Ponto de interesse mostra características comuns nesta região, mas eles são incomuns em 

outras regiões do país  

2 

Ponto de interesse mostra características bastante comuns em todo o país 1 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de BRILHA, 2016. 
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Brilha (2016) entende que o valor educativo é a soma ponderada dos 12 critérios, 

conforme os pesos: Potencialidade didática (peso 20); Diversidade geológica (peso 10); 

Condições de observação (peso 10); Vulnerabilidade (peso 10); Acessibilidade (peso 10); 

Segurança (peso 10); Densidade populacional (peso 5);Infraestrutura logística (peso 5); 

Associação com outros valores (peso 5); Beleza cênica (peso 5); Singularidade (peso 5) e 

Limitação de uso (peso 5).  

Para indicar a potencialidade didática da educação formal, optou-se, nesta pesquisa, 

pelo segmento do Ensino Fundamental. Os conteúdos curriculares desse nível estão presentes 

nas propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – Ensino Fundamental/ Tema 

transversal “Meio Ambiente”.  

Os resultados da pesquisa impulsionaram uma proposta de implantação de painéis 

informativos e/ou interpretativos que possam contribuir para a formação de crianças e jovens, 

futuros adultos, que necessitam, cada vez mais, envolver-se com as questões ambientais. O 

intuito é sensibilizar pessoas que, nos fins de semana, normalmente visitam a área de estudo 

em busca de contato com a natureza para praticar esportes de aventura (mountain biking e 

motociclismo tipo “enduro”), além de trabalhos de campo (estudantes do Ensino Fundamental 

da Educação Básica). 

A sistematização de todas as informações obtidas com a pesquisa está estruturada em 

três capítulos distintos, mas combinados e interligados.  

No primeiro capítulo é feita uma discussão teórica acerca do Geossistema e 

Geodiversidade, além de ressaltar o conceito de paisagem, paisagem cárstica e aspectos gerais 

de hidrologia cárstica. Enfatizou-se a educação ambiental nos espaços de educação formal e 

não formal, seguida das considerações sobre turismo, turismo pedagógico e geoturismo. 

No segundo capítulo, apresenta-se a caracterização da região de estudo, em seus 

aspectos geológicos e geomorfológicos e fisiográficos regionais. 

O terceiro e último capítulo destaca os resultados do potencial da nascente do Rio 

Vieira e entorno para a interpretação da geodiversidade. Evidencia-se uma proposta 

interpretativa por meio de painéis informativos e/ou interpretativos.  

Ao entregar os resultados desta pesquisa aos leitores, espera-se contribuir fornecendo 

subsídios para que as pessoas compreendam a importância de conservar os locais visitados, 

bem como conhecer a geodiversidade local e promover a divulgação e valorização das 

Ciências da Terra. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo apresenta uma discussão seguindo as linhas gerais das pesquisas de 

Sotchava (1977; 1978) e Bertrand (1971; 2004), principalmente com os estudos do 

geossistema. As pesquisas sobre geodiversidade na visão de Gray (2004; 2005)e Brilha (2005; 

2016) forneceram subsídios para caracterizar a temática.  

Para estabelecer uma relação entre paisagem cárstica e aspectos gerais da hidrologia 

cárstica, a pesquisa baseou-se nos estudos de Ford e Williams (2007),Kohler (1989),Piló 

(2000),Travassos (2007; 2010),Corrêa (2006),Oliveira (2009) eSilva (2002). As contribuições 

de Fonseca Filho et al.(2011), Dias (2003), Hose (2008), Tilden (2007), Ham (1992) e 

Ruchkys (2007) forneceram subsídios para compreensão do turismo pedagógico, geoturismo 

e interpretação ambiental. 

 

1.1 Geossistema e Geodiversidade 

 

 

O estudo da paisagem numa visão holística, salientando-a não como simples adição de 

elementos geográficos disparatados, compreende um sistema. E, sendo um sistema, cada 

componente é único, possuindo características próprias, mas, ao mesmo tempo, relacionados 

de tal modo, que formam um todo. Isso consolida a importância da análise sistêmica na 

Geografia mediante o geossistema.  

Para Sotchava (1977, p.2), “em condições normais deve-se estudar, não os 

componentes da natureza, mas as conexões entre eles; não se deve restringir à morfologia da 

paisagem e suas subdivisões, mas, de preferência, projetar-se para o estudo de sua dinâmica, 

estrutura funcional, conexões, etc.” Sotchava (1977) se preocupou em estabelecer uma 

metodologia de estudo da paisagem sob uma abordagem sistêmica aplicável aos estudos 

geográficos. Bertrand (1971), influenciado pela visão holística, geossistêmica, reafirma o 

caráter dinâmico da paisagem.  

No início da década de 60 do século XX é que o termo “geossistema” foi introduzido 

na literatura soviética, por Sotchava(1977). Ele tentou elaborar a Teoria dos Geossistemas, 

sob a influência do conceito de ecossistema e da Teoria Geral dos Sistemas. A grande 

preocupação desse autor era estabelecer uma tipologia aplicável aos fenômenos geográficos, 

salientando os aspectos integrados dos elementos naturais numa entidade do espacial, em 
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substituição aos aspectos da dinâmica biológica dos ecossistemas.  

Para Sotchava (1977), os geossistemas são “formações naturais” que obedecem a 

dinâmica dos fluxos de matéria e energia. Está ligado de forma inseparável aos sistemas 

abertos que, associados com as intervenções antrópicas,podem sofrer alterações em sua 

funcionalidade, estrutura e organização. Ressalta-se, também, que embora os geossistemas 

sejam fenômenos naturais, todos os fatores econômicos e sociais irão influenciar na estrutura 

e nas peculiaridades espaciais, devendo, assim, ser levados em consideração durante o estudo.  

De acordo com Sotchava (1978), os geossistemas são sistemas dinâmicos, flexíveis, 

abertos e hierarquicamente organizados, desde uma área elementar da superfície até o planeta. 

O tempo e o espaço são fatores a serem considerados, sendo o espaço o elemento básico para 

a classificação. Além disso, tudo o que se encontra dentro desse espaço está em integração 

funcional. 

Sotchava (1977) afirma que 

 

[...] a hierarquia de construção é a mais importante feição dos geossistemas. Devido 

a isso, tanto a área elementar da superfície da Terra, quanto o geossistema 

planetário, ou as subdivisões intermediárias do meio natural, representam uma 

unidade dinâmica, com uma organização geográfica a ela inerente (SOCHAVA, 

1977, p.9) 

 

Sotchava (1978) propõe uma divisão taxonômica do geossistema em três escalas, a 

saber: 1) a planetária, 2) a regional e 3) a topológica. Propõe, também, uma subdivisão da 

paisagem a partir dos princípios da homogeneidade e diferenciação, e acrescenta que “todas 

as classes de geossistemas com estrutura homogênea são os “geômeros”, e os de estrutura 

diferenciada são chamados de “geócoros” (SOTCHAVA, 1978, p. 4). Conforme essa divisão 

taxonômica, as menores unidades homogêneas representativas dos geossistemas, ou 

geossistemas elementares, são as “biogeocenoses” e o reconhecimento dessas áreas 

homogêneas deve ocorrer de forma lógica, considerando sua relação ecológica potencial ou 

seu ritmo natural. Assim, para o autor, o geossistema é um fenômeno que se reproduz em 

diferentes escalas.  

Já o francês Bertrand (1971), afirma que os geossistemas se encontram em 

determinado nível escalar da paisagem, sobretudo a paisagem natural, sendo que seu sistema 

de classificação taxonômica das paisagens comporta seis níveis têmporo-espaciais: a zona, o 

domínio, a região (unidades superiores); e as unidades inferiores: o geossistema, o geofácies e 

o geótopo. 

No que se refere às unidades inferiores, é no geossistema que se situa a maior parte 
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dos fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem e em que evoluem as 

combinações dialéticas mais importantes para o geógrafo. O geofácies “representa uma malha 

na cadeia das paisagens que se sucedem no tempo e no espaço no interior de um mesmo 

geossistema”e o “geótopo”, compreende a menor unidade geográfica homogênea diretamente 

discernível no terreno (BERTRAND, 2004, p.147).   

Bertrand (2004) esboçou a definição teórica de geossistema considerando-o como 

resultado da relação entre o potencial ecológico (geomorfologia, clima e hidrologia), a 

exploração biológica (vegetação, solo e fauna) e a ação antrópica. Na concepção desse autor, 

o geossistema estaria em estado de clímax quando há um equilíbrio entre o potencial 

ecológico e a exploração biológica. Contudo, esse estado pode ser interrompido por questões 

naturais de desenvolvimento do potencial ecológico e pela relação com as atividades 

antrópicas. Essa proposta geossistêmica de Bertrand (1971/2004) é diferente da proposta 

geossistêmica de Sotchava (1977)pela admissão do caráter antrópico.  

Em 1990, Bertrand elaborou uma nova proposta de abordagem ao observar a 

complexidade existente no dinamismo das paisagens como um sistema tripolar e interativo: o 

Sistema GTP (Geossistema, Território e Paisagem).  Nessa proposta, a paisagem assume 

caráter essencialmente cultural e patrimonial. Nesse sistema, têm-se três entradas ou três 

caminhos metodológicos que correspondem a três categorias espaço-temporais diferentes, 

porém complementares(o território fonte, o território recurso, o território aprovisionamento) e 

que são baseadas em critérios de antropização dos elementos que compreendem o quadro 

natural do sistema ambiental, de artificialização dos recursos naturais e de artialização que se 

utiliza de simbologias culturais para representação imaginária do território (BERTRAND; 

BERTRAND, 2009). 

Esses critérios, por sua vez, abrem-se em três caminhos metodológicos: o primeiro 

caminho, o geossistema, se configura por possuir uma escala definida, essencial ao estudo do 

espaço geográfico, além de possuir elementos geográficos e elementos sistêmicos. Os 

elementos geográficos são os abióticos (rocha, ar e água), os bióticos (animais, vegetais e 

solos) e os antrópicos (impactos das sociedades sobre o ambiente). O segundo caminho 

metodológico, o território, “permite analisar as repercussões da organização e dos 

funcionamentos sociais e econômicos sobre o espaço considerado” e o terceiro, a 

paisagem,representa a dimensão deste conjunto geográfico (BERTRAND; BERTRAND, 

2009, p. 294). 

De acordo com esses autores, o sistema GTP promove a reaproximação de três 

conceitos (o geossistema, o território e a paisagem), com a finalidade de analisar o 
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funcionamento de determinado espaço geográfico em sua totalidade. Entretanto, esse método 

não esgota a totalidade de nenhum desses conceitos.  

A partir dessas duas perspectivas de análise do geossistema, a russa com Sotchava, e a 

francesa com Bertrand, elaboram-se concepções relevantes ao território nacional. Dessa 

forma, Troppmair (2000, p. 5) considera o geossistema como uma unidade complexa, que se 

caracteriza por certa homogeneidade de seus componentes, que formam um ambiente físico 

onde há exploração biológica, inclusive aquela praticada pelo homem. Ainda ressalta que é 

pela ação antrópica que poderão ocorrer pequenas alterações no sistema, afetando algumas de 

suas características. No entanto, somente serão perceptíveis apenas em micro escala e nunca 

com tal intensidade que o geossistema seja totalmente transformado.  

Troppmair (2004) considera que o geossistema se caracteriza por três aspectos 

principais: a morfologia, a dinâmica e a exploração biológica. Demonstra, ainda, que o 

geossistema “é composto por três componentes: os abióticos (litosfera, atmosfera, 

hidrosferaque formam o geoma), os bióticos (flora e fauna) e os antrópicos(formado pelo 

homem e suas atividades)”(TROPPMAIR, 2004a, p.9). De acordo com o autor,a área de 

abrangência do geossistema compreende   

 

[...] a parte da Geosfera e, numa perspectiva vertical, engloba as camadas 

superficiais do solo ou pedosfera, a superfície da litosfera com elementos 

formadores da paisagem, a hidrosfera e a baixa atmosfera, mas abrange também a 

biosfera, como exploradora do espaço ou do sistema (TROPPMAIR, 2004a, p.103). 

 

Christofoletti (1999), por sua vez, denominou os geossistemas de sistemas ambientais 

físicos, que representam 

 

[...] a organização espacial resultante da interação dos elementos componentes 

físicos da natureza (clima, topografia, rochas, água, vegetação, animais, solos) 

possuindo expressão espacial na superfície terrestre e representando uma 

organização (sistema) composta por elementos, funcionando através dos fluxos de 

energia e matéria, dominante numa interação areal ( CHRISTOFOLETTI,1999, 

p.42) 

 

Para Christofoletti (1999), nos geossistemas, os produtos do sistema sócio-econômico 

entram como inputs e interferem nos processos e fluxos de matéria e energia, repercutindo, 

inclusive, nas respostas da estruturação espacial geossistêmica.  

Cabe ressaltar que a difusão do conceito geossistêmico no Brasil foi iniciada pelo 

Professor Monteiro, do Departamento de Geografia da USP, que traduziu artigos de Sotchava 

sobre geossistema. Para Monteiro (2001), o geossistema é um sistema singular, complexo,em 
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que há uma interação entre os elementos humanos, físicos, químicos e biológicos. 

Salienta,também, que os elementos socioeconômicos não constituem um sistema antagônico e 

oposto, mas incluídos no funcionamento do próprio sistema. O geossistema é composto por 

elementos bióticos, abióticos e antrópicos, cuja relação entre si é dinâmica, portanto, instável.  

Assim, Troppmair e Galina (2006, p.87) ressaltam que “todo Geossistema é um espaço 

único em sua estrutura, dinâmica e inter-relações,o que permite aos geógrafos falarem em 

geodiversidade da mesma forma como os biólogos falam em biodiversidade”. Entender essa 

geodiversidade, o funcionamento e as relações natureza-homem é o objetivo fundamental do 

complexo estudo dos geossistemas.  

O conceito de geodiversidade teve início na Austrália, por volta de 1990, fazendo 

analogia com o termo “biodiversidade”, conforme destacam Gray (2005) e Serrano Cañadas e 

Ruiz Flaño (2007). Para esses autores, a natureza é composta de duas partes: os componentes 

vivos e não vivos, isto é, bióticos e abióticos, sendo que essas porções são interdependentes. 

A origem do termo “geodiversidade” está relacionada a um momento histórico, após a 

Conferência da Organização das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, em 1992.  

Diante disso, faz-se necessário destacar a definição de geodiversidade mencionada por 

vários autores. Alexandrowicz e Kozlowski (1999) salientam que a geodiversidade se refere à 

zona mais externa da Terra, a litosfera, enfocando a necessidade de sua preservação. Nieto 

(2001) estende a definição de geodiversidade, afirmando que é o número e variedade de 

estruturas, processos geológicos e de materiais geológicos (minerais, rochas, fósseis e solos), 

que constituem o substrato físico de uma região, sobre o qual se assenta a atividade orgânica, 

abrangendo a antrópica.  

Gray (2005, p.5) identifica a geodiversidade como a “variação natural (diversidade) de 

aspectos geológicos (rochas, minerais, fósseis), geomorfológicos (formas da Terra, processos) 

e de solo. Inclui suas composições, relações, propriedades, interpretações e sistemas”, 

referindo-se tanto aos aspectos abióticos (rochas, minerais e fosseis), como a testemunhos 

provenientes de um passado geológico, bem como àqueles processos atuais que darão origem 

a novos testemunhos (BRILHA, 2005). 

Nessa mesma linha de raciocínio, a Royal Society for Nature Conservation, citada por 

Brilha (2005, p.17), afirma que a geodiversidade consiste na “variedade de ambientes 

geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, 

fósseis, solos e outros depósitos superficiais que são o suporte para a vida na Terra”. É 

interessante reportar às palavras de Kozlowski (2004, p. 834), o qual afirma que a 

geodiversidade é a “variedade natural da superfície da Terra, em seus aspectos geológicos, 
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geomorfológicos, de solo e águas superficiais, bem como outros sistemas resultantes de 

processos naturais ou atividades humanas”.  

Serrano Cañadas e Ruiz Flaño (2007) afirmam quenuma visão integradora dos 

elementos abióticos do sistema natural, a geodiversidade pode ser definida como  

 

[...] a variabilidade da natureza abiótica, incluindo os elementos litológicos, 

tectônicos, geomorfológicos, edáficos, hidrológicos, topográficos e os processos 

físicos na superfície da terra e nos mares e oceanos, juntamente com processos 

gerados por processos naturais endógenos, exógenos e antrópicos, que 

correspondem à diversidade de partículas, elementos e lugares (SERRANO 

CAÑADAS; RUIZ FLAÑO,2007, p.82) 

 

No Brasil, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) definiu a 

geodiversidade como:  

 
[...] o estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade de 

ambientes, composição, fenômenos e processos geológicos que dão origem às 

paisagens, rochas, minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 

superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores 

intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, o educativo e o turístico 

(CPRM, 2006).  
 

De acordo com Gray (2004), a geodiversidade deve ser entendida a partir de um 

conjunto de valores, divididos entre: valor intrínseco ou de existência (é o mais subjetivo e de 

difícil quantificação, pois envolve sua ligação como os aspectos filosóficos e religiosos de 

cada sociedade e cultura); valores culturais (aspectos folclóricos, questões arqueológicas, 

históricas e espirituais); estéticos (paisagem local, atividade de lazer, geoturismo, entre 

outros); econômicos (recursos energéticos e recursos minerais); funcionais (substrato para 

sustentação dos sistemas físicos e ecológicos da superfície terrestre); científicos e 

educacionais (investigação científica, história da Terra, pesquisa geológica, monitoramento 

ambiental, entre outros).  

Devido à relevância desses valores, ressaltam-se os estéticos (geoturismo) e os 

científicos e educacionais, pois permitem ao homem melhorar sua relação com a 

geodiversidade. Gray (2004) salienta que o valor estético da geodiversidade, refere-se ao 

geoturismo em espaços naturais para realização de atividades ao ar livre, como os passeios e 

caminhadas, proporcionando momentos de descanso e lazer às populações urbanas. Enfatiza, 

também, os aspectos geológicos e geomorfológicos em áreas fortemente atrativas não 

somente para o geoturismo, mas também para o turismo, como o Grand Canyon, os gêiseres 

no Parque Nacional de Yellowstone, os Lagos geotermais na Islândia, entre outros. Esse autor 
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sugere que os recursos abióticos são capazes de atrair turistas, e o valor do geoturismo deve 

ser bem mais compreendido. 

Quanto aos valores científicos e educacionais identificados na geodiversidade, os 

científicos apresentam-se tanto no âmbito fundamental, quanto no aplicado. No âmbito 

fundamental, permite ao homem conhecer, interpretar e a reconstruir história geológica da 

Terra. Quanto ao âmbito aplicado, auxilia a viver em zonas potenciais de riscos geológicos.  

O valor educativo da geodiversidade está relacionado à educação em Ciências da Terra, 

podendo ocorrer tanto em atividades educativas direcionadas ao espaço de educação formal 

(Ensino Fundamental, Médio e Superior), bem como ao espaço de educação não formal (não 

escolar) (BRILHA, 2005). 

Quando os elementos da geodiversidade apresentam valores singulares,recebem o 

nome de geossítios (ou locais de interesse geológico), devendo ser compreendidos como 

 

 [...] a ocorrência de um ou mais elementos da geodiversidade (afloramentos quer 

em resultado da acção de processos naturais quer devido à intervenção humana), 

bem como delimitados geograficamente e que apresente valor singular do ponto de 

vista científico, pedagógico, cultural, turístico ou outro (BRILHA, 2005, p. 52). 
 

Assim, os geossítios devem ser bem definidos geograficamente, e serem notáveis sob 

o ponto de vista científico, educativo, cultural e geoturístico, dentre outros. Deve-se ressaltar, 

também, que os elementos da geodiversidade muitas vezes possuem marcas ou estruturas, seja 

nas rochas ou nas formas de relevo. Por sua representatividade ou valor estético, podem 

constituir parte do Patrimônio Natural.  

No que se refere ao Patrimônio Natural, deve-se destacar o documento da Convenção 

para a proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da UNESCO, elaborado em 1972, 

e que teve como objetivo organizar o conceito de patrimônio e traçar diretrizes para sua 

divulgação e conservação. Esse documento considera como patrimônios naturais  

 

[...] os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por 

conjuntos de formações de valor universal excepcional do ponto de vista estético ou 

científico; as formações geológicas e fisiográficas, e as zonas estritamente 

delimitadas que constituam habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas de 

valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico; os sítios naturais 

ou as áreas naturais estritamente delimitadas detentoras de valor universal 

excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação ou da beleza natural. 

(UNESCO, 1972, p. 3). 
 

A UNESCO (1972) considera patrimônio natural as formações naturais bióticas e 

abióticas. As abióticas compõem o substrato para o desenvolvimento da vida na Terra, bem 
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como áreas naturais delimitadas que apresentam valor universal excepcional do ponto de vista 

da ciência, da conservação ou da beleza natural.  

 O termo “patrimônio natural” abrange o ambiente natural, que constitui a base de 

todas as formas de vida. Ele é composto de duas vertentes, a biótica e a abiótica. O patrimônio 

biótico é constituído pelos seres vivos; o abiótico é a porção da natureza abiótica que possui 

características particulares e importância para a preservação da biodiversidade, as quais se 

revelam fundamentais.  

Na porção do patrimônio abiótico está o patrimônio geológico, que é composto por 

locais e objetos geológicos. Devido a sua importância, deve ser valorizado e conservado, 

compondo, assim, documentos que testemunham a história da Terra. O patrimônio geológico 

abrange vários tipos de geótopos
3
, como o mineralógico, paleontológico e geomorfológico, 

entre outros. Nas palavras de Pereira, Pereira e Alves (2007, p.238), “uma jazida de fósseis 

com valor estético, científico e didáctico pode ser considerada património; de igual forma, 

determinados minerais são património científico e didáctico”. Nesse mesmo sentido, também 

se considera que determinadas geoformas são geótopos a serem valorizados e preservados, 

sendo, portanto, nesse contexto, que se insere o patrimônio geomorfológico. 

Conforme Billet (1994) citado por Ruchkys (2007), o conceito de patrimônio 

geológico é difícil de determinar. Para o autor, o patrimônio geológico é como a memória do 

passado terrestre, compondo, assim, os traços geológicos da história da Terra. Theodossiou-

Drandaki (2000) frisa que o patrimônio geológico é constituído por lugares merecedores de 

conservação por questões científicas, educativas e estéticas. Por isso, é necessário inventariar 

e proteger esses lugares para as gerações atuais e futuras, pois eles registram a história 

geológica.  

Na concepção de Brilha (2005, p.52), o patrimônio geológico é definido “como o 

conjunto de geossítios inventariados e caracterizados numa dada área ou região”. O autor 

acrescenta, ainda, que esse patrimônio integra todos os elementos constituintes da 

geodiversidade (e.g.: patrimônio paleontológico, mineralógico, geomorfológico, petrológico, 

hidrogeológico, etc.). 

O patrimônio geomorfológico é uma das categorias do patrimônio geológico, de 

acordo com Pereira (2006). Assim, compõem o patrimônio geomorfológico todas as atuais 

formas de relevo, assim como as paisagens atuais. Estão incluídos os depósitos correlativos da 

evolução passada e presente do relevo atualmente existente na superfície terrestre, lembrando 

                                                 
3
 Geótopos são objetos geológicos e/ou geomorfológicos (PEREIRA et al., 2006). 
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que a superfície terrestre atual provém de formas e depósitos emersos e submersos, na 

concepção de Rodrigues e Fonseca (2008).  

Assim, constata-se que o patrimônio geológico é constituído por locais merecedores de 

conservação devido a questões científicas, educativas e estéticas, entre outros. Nessa 

perspectiva, a geoconservação visa à conservação da diversidade natural, tanto a geológica 

(formações rochosas) quanto a geomorfológica (relevo), junto às características e processos 

do solo, mantendo a evolução e a intensidade natural de mudanças desses aspectos e 

processos (SHARPLES, 2002). Ou seja, a geoconservação tem a finalidade principal de 

proteger a geodiversidade, garantindo sua evolução natural. É relevante destacar, também, que 

a geoconservação apresenta um valor por si só: o valor intrínseco. Além disso, é suporte para 

os aspectos biológicos, culturais e históricos, uma vez que se apresenta como forma de 

proteção das fontes de informação sobre a história geológica da Terra.  

De acordo com Brilha (2005), em sentido amplo, a geoconservação tem como objetivo 

a utilização e gestão sustentável de toda a geodiversidade, abrangendo todo o tipo de recursos 

geológicos. Porém, em sentido restrito, a geoconservação se refere apenas à conservação de 

parte relevante da geodiversidade, ou seja, aquela que apresenta valores científico, 

pedagógico, cultural e turístico.  

Brilha (2005) apresenta algumas etapas que irão auxiliar na promoção da 

geoconservação de uma dada área. São elas a inventariação, a quantificação, a classificação, a 

conservação, a valorização, a divulgação e o monitoramento, já lembrados e destacados por 

diversos autores (RUCHKYS, 2007; MOREIRA, 2008; RODRIGUES, 2008;DIAS, 2011; 

BORGES; TRAVASSOS; GUIMARÃES, 2013; EVANGELISTA; TRAVASSOS, 2014, 

2015). 

Nesse contexto,Brilha (2016) comenta que em muitos trabalhos não se faz a distinção 

entre os elementos de geodiversidade e os geossítios do patrimônio geológico. Há 

generalização de toda a geodiversidade como patrimônio geológico, o que consequentemente 

contribui para resultados equivocados no que se refere ao inventário dos sítios de 

geodiversidade, assim como dos geossítios. Para esse autor, a diversidade natural inclui os 

elementos bióticos (Biodiversidade) e os elementos abióticos (Geodiversidade), conforme 

Figura 3. 

A geodiversidade é dividida em valores científicos e outros valores que se 

subdividem. No que se refere ao valor científico, existe a separação em geossítios para os in 

situ e elementos do patrimônio geológico para os ex situ. Ambos abrangem o Patrimônio 

Geológico. O patrimônio geológico só se justifica por seu valor científico, ou seja, sua 
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relevância só pode ser internacional ou nacional, portanto, não local.  

No caso da geodiversidade com outros valores, ocorre a subdivisão em sítios de 

geodiversidade para os in situ e elementos de geodiversidade para os ex situ. Os sítios da 

geodiversidade compreendem a porção da geodiversidade que não apresentam valor científico 

significativo. No entanto, devido a seu relevante valor educativo e/ou turístico, deve ser 

conservado. Nesse trabalho, optou-se por utilizar o termo “sítios de geodiversidade” por ser 

de caráter local, de acordo como a proposta de Brilha (2016).  

 

Figura 3 - Arcabouço conceitual da geodiversidade, patrimônio geológico e 

geoconservação tendo em vista o âmbito da geoconservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Brilha, 2016, p. 120. 

 

 

De acordo com Pereira (2006), o termo “paisagem”está fortemente ligado à questão da 

geodiversidade e da geoconservação. Sob o ponto de vista da geoconservação, existem 

paisagens que, por seu valor científico, histórico/cultural, estético e/ou socioeconômico, 

podem e devem ser consideradas. Assim, compreender a paisagem (principalmente a 

paisagem natural) constitui um dos instrumentos metodológicos significativos para os estudos 

de geodiversidade.  
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1.2 Paisagem, Paisagem cárstica e Aspectos gerais de hidrologia cárstica 

 

 

A palavra “paisagem”deriva do latim pagus e significa país, “com o sentido de lugar, 

setor territorial” (PASSOS, 1998, p.28). Esse sentido, apesar de algumas modificações, ainda 

é válido. O termo, no decorrer da história, vem sendo utilizado em vários campos do 

conhecimento, como na arquitetura, nas artes, na literatura e na música, recebendo, conforme 

a área, conotações variadas. Para Barbosa e Gonçalves (2014), paisagem provém de 

 

[...] dois sentidos importantes para formação de seus diversos conceitos na 

geografia: um sentido objetivo ligado aos aspectos concretos do meio ambiente, 

aquele da descrição das formas e funções dos objetos e sua fisionomia, como uma 

região natural e ou os meios, rural e urbano, e aquele sentido subjetivo, ligado à 

percepção, à abstração do arranjo ambiental ou de parte dele, pelo sujeito 

(BARBOSA; GONÇALVES, 2014, p.94). 

 

É essa também a ideia citada por Carvalho, Cavicchioli e Cunha (2002), ao afirmarem 

que o termo paisagem é polissêmico e foi apresentado inicialmente com uma visão subjetiva e 

idealizada que o homem tinha acerca do espaço territorial, passando, posteriormente, a uma 

representação mais objetiva da realidade.  

Martinelli e Pedrotti (2001, p.40) ressaltam que a “paisagem é o que vemos diante de 

nós. É uma visão de conjunto percebida a partir do espaço circundante”. É, portanto, uma 

realidade observável. Cada pessoa vê de maneira diferente, dependendo de seus interesses 

individuais, ou seja, ela existe a partir do sujeito que a apreende. 

Para a Geografia, a paisagem tem um caráter específico, diferente daquele utilizado 

pelo senso comum ou por outros campos do conhecimento. É uma unidade visível, tem uma 

identidade visual caracterizada por fatores de ordem social, cultural e natural, contendo 

espaços e tempos distintos: o passado, o presente e, até mesmo, o futuro. A paisagem é o 

velho no novo e o novo no velho (BRASIL, 1998).  

Para Vitte (2007),o estudo das paisagens e seu tratamento na Geografia envolvem uma 

série de polêmicas, pois englobam diversidade de conteúdos e significados. O termo 

“paisagem”expressa um complexo conjunto de conceitos, em decorrência do modo como foi 

tratado pelas várias correntes na Geografia, “moldadas cada qual em um determinado 

contexto histórico e cultural” (VITTE, 2007, p.72). 

O termo surge antes mesmo da sistematização da Geografia como ciência. Assim, as 

premissas históricas do conceito 
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[...] de paisagem, para a Geografia, surgem por volta do século XV no renascimento, 

momento em que o homem, ao mesmo tempo em que começa a distanciar-se da 

natureza, adquire técnica suficiente para vê-la como algo passível de ser apropriado 

e transformado (MENDONÇA; VENTURI, 1998, p.20) 
 

Venturi (2004) ressalta que no século XIX, ocorreu a transformação do conceito.  O 

uso da paisagem encontra-se nas bases teóricas da Geografia Clássica. Nessa corrente, a 

paisagem representava um de seus objetos de estudo.A partir de Humboldt, Ritter, Ratzel e La 

Blache o conceito de paisagem passa a ser usado na Geografia. O estudo e a noção de 

paisagem se difundem na Geografia com Humbold, sob a perspectiva naturalista. Humbold 

reconhece, por meio de observação sistemática, a importância da vegetação na característica 

da paisagem. Na concepção de Figueiró (1997, p.51) “muito provavelmente absorvendo 

influências de Goethe, Humboldt adota uma especial predileção pela observação da paisagem 

e sua morfologia, uma paisagem fortemente calcada no papel desempenhado pela vegetação”. 

Além da importância da vegetação, Humbold salienta a influência do clima sobre o solo e a 

vegetação.   

Com olhar naturalista,o cientista apresenta a paisagem na visão holística, associada a 

um conjunto de fatores naturais e humanos.  Figueiró (1997) ressalta que 

 

[...] a expressiva contribuição de Humboldt no estudo da fisionomia das paisagens, 

associada a uma visão holística fortemente enfatizada por Karl Ritter e, ainda, graças 

ao enfoque dado por Friedrich Ratzel (apesar dos desvios deterministas originados a 

partir das suas ideias), no sentido de desvendar as relações causais que se processam 

dentro da natureza, resultaram na criação, na virada do século, da Landschaftskunde 

ou ciência da paisagem (FIGUEIRÓ, 1997, p. 51). 
 

Nesse sentido, os estudos comparados de Ritter são, na verdade, precursores do que 

viria a ser a Geografia regional, pois a Geografia torna-se uma ciência enciclopédica, 

organizando o conhecimento sobre determinados países e regiões. Para Ritter, em sua obra 

“Geografia comparada”, a paisagem não era o principal objeto de estudo, no entanto, 

complementou e organizou o trabalho de Humboldt, destinando uma atenção especial às 

descrições e análises regionais, “pois considerava que os fenômenos nelas existentes, criados 

pela sistematização, ocorreriam nas diversas regiões, justificando, assim, o título de sua obra” 

(SCHIER, 2003, p.82).  

Figueiró (1997) salienta que Ratzel, intelectual de formação antropológica, 

diferentemente de Humboldt, desenvolve discussão demonstrando que a paisagem é o 

resultado do distanciamento do espírito humano do seu meio natural. Esse distanciamento é 

importante, porque inicia processo de libertação do meio cultural do natural. Esse autor utiliza 
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o termo “paisagem” de maneira genérica, misturando-o com o termo “terra”, ou seja, não 

destaca a paisagem como forma local, delimitada e que exerce influência direta na cultura. 

Paul Vidal de La Blache, por sua vez, contemporâneo de Ratzel, abordou a paisagem no 

contexto da interação homem - natureza.  

No contexto da Geografia Clássica, a categoria “paisagem” apresentava-se com grande 

importância nas pesquisas, todavia, com a crise por que passou após as duas grandes guerras 

mundiais, novos enfoques foram dados às categorias geográficas. Com a emergência da Nova 

Geografia, o termo “paisagem” foi deixado de lado, substituído pela noção de sistema 

espacial. A Geografia dos anos de 1970 apresenta nova visão da concepção de paisagem, 

global e sistêmica. Bertrand (1971) considera que paisagem 

 
[...] é um termo pouco usado e impreciso e, por isto mesmo, cômodo, que cada um 

utiliza a seu bel prazer, na maior parte das vezes anexando um qualificativo de 

restrição que altera seu sentido (“paisagem vegetal” etc.). Emprega-se mais o termo 

“meio”, mesmo tendo este termo outro significado. O “meio” se define em relação a 

qualquer coisa; este termo é impregnado de uma finalidade ecológica que não é 

encontrada na palavra “paisagem”(BERTRAND, 1971, p.2). 
 

Esse autor propõe o estudo da paisagem numa abordagem sistêmica, de forma 

integrada, salientando-a não como simples adição de elementos geográficos disparatados, mas 

como   

[...] em uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, 

portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo 

dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 

indissociável, em perpétua evolução. [...] É preciso frisar bem que não se trata 

somente da paisagem “natural”, mas da paisagem total integrando todas as 

implicações da ação antrópica (BERTRAND, 1971, p.2).  
 

Tricart (1977) compreende o valor da abordagem sistêmica como instrumento para se 

estudarem os problemas ambientais, pois existem fluxos de matéria e de energia no sistema, 

que geram relações de dependência mútua entre os fenômenos.  

Nessa perspectiva, também deve-se salientar que, antes de 1970, nos anos 60 do século 

XX, Sotchava (1977), pela primeira vez, tentou elaborar a Teoria dos Geossistemasa partir da 

utilização da teoria sobre paisagens (Landschaft). Ele interpretou essa herança sob uma visão 

da Teoria Geral de Sistemas. Assim, o conceito de Landschaft (paisagem natural) foi 

considerado sinônimo da noção de geossistema.  

Mateo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004), nos anos 80 do século XX, alertaram 

para o fato de que a Geografia Física das Paisagens começou a ser denominada Geoecologia. 

Assim, é importante destacar alguns princípios básicos da Geografia da paisagem, defendidos 
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por esses autores. A paisagem natural 

 

[...] concebe-se como uma realidade, cujos elementos estão dispostos de maneira tal 

que subsistem desde o todo, e o todo subsiste desde os elementos, não como se 

estivessem caoticamente mesclados, mas, sim, como conexões harmônicas de 

estrutura e função. A paisagem é, assim, um espaço físico e um sistema de recursos 

naturais aos quais se integram as sociedades em uma binômia inseparável Sociedade 

/ Natureza. [...] a paisagem se concebe como um sistema de conceitos formados pelo 

trinômio: paisagem natural, paisagem social e paisagem cultural. [...] paisagem 

natural se concebe como um geossistema, o qual define-se como espaço terrestre de 

todas as dimensões, onde os componentes da natureza encontram-se em relação 

sistêmica uns com os outros, e como uma integridade definida interatuando com a 

esfera cósmica e a sociedade humana (MATEO RODRIGUEZ; 

SILVA;CAVALCANTI,2004, p.7). 

 

 Então, a paisagem natural pode ser considerada como um sistema, em que os 

componentes da natureza estão relacionados ou conectados de tal modo que formam um todo, 

ou seja, os componentes da natureza encontram-se em relação sistêmica uns com os outros. 

Diante disso, na concepção de Ford e Williams (2007), o carste pode ser utilizado para 

descrever paisagens caracterizadas por cavernas e sistemas subterrâneos formados 

especialmente sobre rochas solúveis. Assim, os processos hidrológicos e químicos associados 

ao carste são mais bem compreendidos a partir de abordagem sistêmica.  

Acrescenta-se, ainda, que a paisagem cárstica deve ser entendida como um sistema 

aberto composto por dois subsistemas hidrológicos e geoquímicos estreitamente integrados, 

que atuam sobre rochas solúveis. O carste é um tipo de “terreno com formas de relevo e 

hidrologia distintas decorrentes da combinação entre as rochas altamente solúveis que 

apresentam porosidade secundária bem desenvolvida” (FORD; WILLIAMS, 2007, p. 1). 

A paisagem cárstica está associada ao desenvolvimento em rochas carbonáticas, No 

entanto, pode ocorrer em rochas menos solúveis, como os arenitos. As rochas carbonáticas 

(calcário e dolomito) são compostas principalmente por calcita e/ou dolomita, e ocorrem em 

todos os continentes desde o Pré-Cambriano até o Holoceno.  Estima-se que essas rochas 

abrangem cerca de 12%da superfície terrestre sem cobertura glacial. Parte desse total de 

terrenos carbonáticos apresenta significativa circulação de água subterrânea por meio de 

aquíferos cársticos, de 7 a 10 %. Nesse contexto, vale lembrar que aproximadamente 25%da 

população mundial faz uso de recursos hídricos provindos dos aquíferos cársticos. No caso do 

Brasil, com aproximadamente 8,5 milhões de km
2
,apresenta extensas áreas cársticas, cerca de 

5 a 7%. Entre as mais significativas, destacam-se os terrenos carbonáticos do Grupo Bambuí 

(FORD; WILLIAMS, 1989; KARMANN, 1994; TRAVASSOS, 2010). 

De acordo com Brandão e Schobbenhaus (1997), com relação à composição das 
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rochas carbonáticas, os principais minerais são a calcita (CaCO3), a dolomita[CaMg(CO3)2] e 

a aragonita (CaCO3). Esses minerais podem ocorrer em proporções diversas, constituindo os 

calcários, caso ocorra o predomínio da calcita; e dolomitos, quando predominar a dolomita. A 

aragonita se apresenta somente em sedimentos carbonáticos recentes, em porcentagens bem 

inferiores às de calcita e dolomita. Também associados podem ocorrer, em porcentagem 

baixas a muito baixas, a siderita (FeCO3),a ankerita [Ca2MgFe(CO3)4] e a magnesita 

(MgCO3). 

A maioria dos calcários puros é cinza-claro, marrom e branca, sendo que o processo de 

oxidação pode gerar colorações amareladas a rosa-avermelhadas. Esses calcários podem 

apresentar impurezas tanto na composição, quanto na quantidade. As principais impurezas são 

a caolinita, a ilita e a clorita, responsáveis pela contaminação em ferro, alumínio e sílica. A 

origem dos calcários resulta principalmente, mas nem sempre, de processos químicos e/ou 

bioquímicos em ambientes marinhos de águas rasas. Outros fatores também interferem na 

produção do calcário, além da temperatura. Assim, a formação é influenciada pela quantidade 

de luz, pH da água do mar, processos orgânicos, ação bacteriana (com produção de amônia), 

incremento na concentração de carbonatos e remoção de CO2 pela fotossíntese, entre outros 

(BRANDÃO; SCHOBBENHAUS, 1997). 

O relevo elaborado sobre rochas carbonáticas é tradicionalmente denominado de 

cárste. Assim, fazem-se necessárias algumas observações. Para Kohler (1995), a 

geomorfologia cárstica refere-se ao estudo da forma, gênese e dinâmica dos relevos 

elaborados sobre rochas carbonáticas e os evaporitos. De acordo com Travassos (2010), o 

estudo desse tipo de relevo iniciou na região do Planalto de Kras, na Eslovênia e termo “kras” 

significa rocha ou rochoso, sendo amplamente empregado na Eslovênia para se referir a 

regiões rochosas ou não favoráveis à agropecuária. Sua forma germânica, karst, foi inserida 

em estudos científicos com a obra Das karstphänomen. Posteriormente, no Brasil, o termo 

utilizado passou a ser carste. 

No Brasil, os calcários e os dolomitos destacam-se com mais expressão no 

desenvolvimento das paisagens cársticas. No processo de elaboração dessas paisagens, a 

rocha calcária tem papel significativo, pois as propriedades petrográficas estão intimamente 

relacionadas ao processo de dissolução. Entretanto, não é somente a solubilidade da rocha 

calcária que é importante;sua estrutura também exerce papel fundamental, pois é nela, 

representada pelo arranjo das geometrias lineares e planares, que se iniciam os processos de 

dissolução. Conforme Kohler (1989), as características da rocha calcária, como estrutura 

(fraturamento e planos de estratificação), são muito importantes. Além disso, o volume de 
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água e clima são fatores essenciais na elaboração do processo de carstificação.  

De acordo com Karmann (2000), o desenvolvimento da paisagem cárstica depende de 

três condições básicas: 1) rocha solúvel, com permeabilidade de fratura; 2) relevo, com 

gradiente hidráulico de moderado a alto; e 3) clima com disponibilidade de água. As rochas 

carbonáticas devem apresentar uma rede de descontinuidades elaboradas por superfícies de 

estratificação, fraturas e juntas, as quais favorecem a percolação de água, proporcionando um 

aumento na velocidade de dissolução da rocha. O relevo com gradiente de moderado a alto 

favorece o desenvolvimento do carste. Vales encaixados e desníveis proporcionam gradientes 

hidráulicos maiores. Assim, a água percola com mais rapidez, tanto em superfície como em 

subsuperfície, favorecendo a remoção de resíduos insolúveis e a dissolução da rocha. O clima 

e a disponibilidade da água são importantes, uma vez que a dissolução é a principal causa da 

formação do sistema cárstico. Em climas úmidos, o processo é mais intenso. Deve-se 

ressaltar, também, que a carstificação é favorecida em ambientes de clima quente com 

vegetação densa, já que a “produção biogênica de CO2 no solo é maior, aumentando o teor de 

ácido carbônico nas águas de infiltração” (KARMANN, 2000, p.132).  

Piló (2000) enfatiza a questão da porosidade primária e secundária das rochas na 

paisagem cárstica. A primária é considerada pouco desenvolvida, pois a maioria das rochas 

calcárias se apresenta de forma maciça, impedindo a circulação de água entre os grãos. Em 

contraste, a porosidade secundária apresenta-se bem desenvolvida, visto que está relacionada 

às zonas de fraqueza da rocha, fraturas, falhas e planos de acamamento. 

Desse modo, basicamente, a gênese e a evolução da paisagem cárstica cumprem as 

seguintes etapas: inicialmente o dióxido de carbono entra em contato com a água meteórica, a 

água retém o gás carbônico, formando o ácido carbônico (H2CO3). Essa água acidulada 

percola preferencialmente pelas zonas de fraqueza (juntas/diáclases) das rochas calcárias, 

originando o bicarbonato de cálcio. Ocorre, então, a dissolução da rocha e ampliação desses 

espaços, os quais são preenchidos por espeleotemas após a saída da água. 

Travassos (2010) salienta que, em estágios mais avançados do processo de dissolução 

das rochas calcárias, podem surgir formas como torres, pontes e arcos de pedra, que podem 

ser consideradas formas remanescentes. As dolinas, as ressurgências, os sumidouros, os 

abrigos, os lagos cársticos e as cavernas são consideradas formas reentrantes.  

Ford e Williams (2007) afirmam que os processos hidrológicos e geoquímicos 

associados ao carste devem ser entendidos numa óptica sistêmica. Assim, os autores 

consideram essas paisagens como sistema aberto, composto de dois subsistemas integrados (o 

hidrogeológico e geoquímico), que atuam sobre as rochas calcárias.  
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Forti (2009) lembra que os sistemas abertos são definidos quando todas as fases físicas 

(sólido, líquido e gasoso) estão livres para reagirem entre si e ao mesmo tempo. No sistema 

fechado, apenas duas fases interagem entre si, ao mesmo tempo, e em determinado lugar. O 

autor prossegue dizendo que, no sistema aberto, as moléculas de CO2 reagem com a água 

(H2O) e se transformam em ácido carbônico (H2CO3), o qual libera íons de bicarbonato 

(HCO3) e prótons de hidrogênio (H
+
), que são consumidos por meio de reação química com o 

carbonato de cálcio (CaCO3), criando moléculas de bicarbonato (HCO3) em solução. Assim, 

novas moléculas de CO2 podem passar do ar para a solução aquosa, sustentando todo o 

processo, até que o equilíbrio termodinâmico seja atingido.  

Bögli (1980) citado por Kohler (1995), destaca a existência de diferenças entre o 

exocarste e o endocarste. O exocarste refere-se às formas superficiais e o endocarste diz 

respeito às formas subterrâneas. No domínio das formas exocársticas ressaltam-se as feições 

negativas, como as dolinas, uvalas e poljes, em contraposição às formas positivas, como 

maciços, mogotes, torres e verrugas. Formas mais recentes são denominadas de lapiás ou 

karren. 

É interessante reportar às palavras de Travassos (2010), no que se refere aos lapiás e 

dolinas, afirmando que 

 

[...] desde o início de seus estudos, Cvijić se mostrou interessado quanto à natureza e 

origem dos lapiás (karren), abundantes e proeminentes no carste exposto do Planalto 

de Kras. Jovan Cvijić foi um dos primeiros a entender que detalhes da litologia 

seriam importantes na compreensão da ocorrência ou não dessas formações; 

concluiu que as dolinas são o diagnóstico da paisagem cárstica.Caso existam, algum 

tipo de carste ou pseudocarste se desenvolve no local (TRAVASSOS, 2010, p.38). 

 

Diante disso, várias são as classificações morfológicas do carste; as feições e 

processos dominantes estão reunidos na figura 4e alguns descritos são apresentados a seguir:  

 

a) Maciços e paredões rochosos: Compreendem os remanescentes rochosos dos 

processos de dissolução diferencial da rocha (PILÓ, 2000). Kohler (1995) afirma que 

são relevos positivos, em que se observa uma história complexa na evolução do carste. 

Esses grandes planaltos podem atingir dimensões de centenas de quilômetros de 

extensão, apresentando paredões recobertos por lapiás; 

 

b) Lapiás: Piló (2000, p.93) afirma que são sulcos, furos ou saliências irregulares e de 

dimensões reduzidas (algumas milimétricas a poucos metros), que podem estar 
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presentes nas formas residuais calcárias. São denominadas karren (terminologia 

alemã) ou lapiés (terminologia francesa). No Brasil, recebem a denominação de lapiez, 

lapies ou lapiás. Para Kohler (1995), os lapiás são caneluras de espessura variada, que 

sulcam a superfície da rocha cárstica por meio de vários padrões, podendo atingir até 

dezenas de metros de comprimento. A relevância do estudo dessas formas diz respeito 

aos mais recentes processos de corrosão das áreas cársticas, pois proporciona 

importantes dados referentes à gênese e à evolução da paisagem no tocante às 

condições ambientais atuais do carste; 

 

Figura 4 - Aspectos gerais de um Sistema Cárstico 

 
Fonte: Adaptado de Ford e Williams (2007) citado por Travassos, 2010, p.41. 

 

 

c) Dolinas e Uvalas: As dolinas são as formas mais particulares do exocarste. São 

depressões fechadas, geralmente circulares ou elípticas. Podem se formar devido a 

uma lenta dissolução, em pontos mais suscetíveis da rocha. Em termos 

morfogenéticos, podem ser classificadas com dolinas de dissolução, dolinas de colapso 

ou abatimento, dolinas de colapso devido ao carste subjacentee dolinas aluviais. As 

uvalas ocorrem quando há a união de duas ou mais dolinas.São depressões com fundo 

irregular e apresentam um ou mais sumidouros. Podem, também, se transformar em 

lagoas temporárias (KOHLER, 1995; PILÓ, 2000). Travassos (2007, p.35)salienta que 

os princípios da origem e evolução das dolinas foram amplamente discutidos em 

diversos trabalhos de Sweeting (1972), Jennings (1985) e Ford e Williams (2007) e 

que “as dolinas apresentam-se como as formas de maior relevância no estudo da 

relação homem x carste”; 
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d) Polje ou planície cárstica: “É uma grande planície de corrosão, alcançando centenas de 

quilômetros e apresentando fundo atravessado por um fluxo contínuo de água, que 

pode ser confinada em algum ponto por um sumidouro” (KOHLER, 1995, p.313); 

 

e) Sumidouros, surgências e ressurgências: Rodrigues et al. (2007)citado por Travassos 

(2010), consideram os sumidouros como pontos de infiltração, os quais podem iniciar 

em depressões fechadas, de dimensões variadas, ou em uma região onde não exista 

qualquer depressão. As surgências são nascentes que apresentam vazão suficiente para 

originar curso ou acúmulo de água. As ressurgências seriam locais onde o caudal da 

água subterrânea aflora em determinado ponto; 

 

f) Cavernas: Os condutos subterrâneos e seus depósitos químicos clásticos e orgânicos 

constituem o endocarste. A gênese das cavernas está condicionada à altitude estrutural 

da rocha e sua relação entre a zona de recarga e descarga hídrica. Esses condutos 

podem ter vários metros de profundidade, sendo resultante da dissolução e remoção de 

materiais devido à percolação de água pelas descontinuidades da rocha carbonática. 

As cavernas são formadas na zona vadosa e freática ou mesmo no nível freático 

(PILÓ, 2000); 

 

g) Tufa calcária: De acordo com Ford e Pedley (1996, p. 120), o termo “tufa” origina-se 

de “tophus”, empregado pelos romanos para descrever materiais porosos, tanto 

calcários, como vulcânicos. Atualmente esse termo passou a ser empregado apenas 

para depósitos carbonáticos, cuja origem está relacionada às águas continentais que 

apresentam temperatura próxima à temperatura ambiente, onde também se fazem 

presentes os remanescentes de micrófitos e macrófitos, invertebrados e bactérias. 

 

Aqui ressalta-se que as feições mais singulares da área de estudo são as tufas. De 

acordo com Corrêa (2006), as tufas calcárias são depósitos carbonáticos situados 

preferencialmente nas zonas exocársticas. Encontram-se associadas a locais de grande 

circulação de água saturada em bicarbonatos, tanto no próprio ambiente fluvial (configurando 

depósitos em barragens e cachoeiras) ou em vertentes (localizados em zonas de descarga de 

água subterrânea). Por serem oriundas da ação meteórica da água sobre a rocha carbonática, 

as tufas também são compostas por materiais não carbonáticos como os argilo-minerais e 

fragmentos de quartzo associados a materiais de origem orgânica.  
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Para Oliveira (2009), as tufas calcárias se formam pela combinação de processos 

físicos, químicos e biológicos cuja liberação do CO2 favorece a precipitação do CaCO3. Essa 

liberação de CO2 em água doce pode ser provocada por simples turbulência, gerada pela 

passagem da água sobre uma corredeira ou cascata, proporcionando a precipitação física 

(mecânica) de CaCO3. Também a liberação do CO2 pode ocorrer devido à atividade de 

bactérias, algas, cianobactérias e plantas, em decorrência de suas atividades metabólicas, 

nesse caso, precipitação biológica (OLIVEIRA, 2009). 

Os períodos úmidos e quentes tendem a ser associados com a deposição das tufas, uma 

vez que a formação dos depósitos está relacionada com a água fornecida e ainda aos altos 

níveis de dióxido de carbono no solo. Assim, o autor afirma que quando se tem o 

conhecimento sobre os depósitos de tufas, ele pode auxiliar nos estudos paleoclimáticos. O 

autor acrescenta, ainda, que as tufas são utilizadas nos estudos paleobotânicos devido à 

frequente preservação de espécimes de fauna e flora sobre as quais foram depositadas 

(CORRÊA, 2006).  

Ainda de acordo com Corrêa (2006, p. 15), existem confusões relacionadas ao caráter 

ortográfico e petrográfico, ao se empregar o termo “tufa” na literatura geológica nos últimos 

anos. Utilizam-se, às vezes, como sinônimos, os termos “tufa”, “tufo” e “travertino”. Para 

Guerra e Guerra (2001, p.622), o termo “tufo” “se aplica a dois tipos de rocha: a) tufos 

vulcânicos b) tufos calcários”. Tufos calcários são “depósitos de calcário de água doce em 

cuja massa se pode ver, por vezes, os vestígios das plantas que os formam”. Os tufos 

vulcânicos são “rochas resultantes da consolidação de materiais detríticos, como lapíli, 

bombas, cinzas e lavas expelidas pelos vulcões”. O termo “travertino” é “a rocha semelhante 

ao tufo calcário, porém mais compacta” (GUERRA; GUERRA, 2001, p.620). Na concepção 

de Suguio (1980, p.166), tufos calcários são “depósitos quaternários de calcário poroso e 

esponjoso (...). Travertino constitui um depósito bandado e denso, especialmente comum em 

cavernas sendo, também, frequente nos depósitos quaternários”.  

Oliveira (2009) e Travassos e Oliveira (2016) destacam que as tufas podem se formar 

nos mais variados tipos de clima. Quanto à sedimentologia, as tufas apresentam baixos teores 

de detritos, com predominância de carbonato de cálcio em granulação fina, precipitado devido 

a atividade biológica. Em relação aos depósitos de tufas calcárias no mundo, Oliveira (2009) 

afirma que desde 1900, com os trabalhos de Davis, as interações entre plantas, algas e 

deposição de carbonatos de cálcio vêm sendo observadas. Estudos mais profundos sobre tufas 

calcárias surgiram a partir de 1960. Em 1968, trabalhos realizados na Alemanha obtiveram as 

primeiras análises químicas e petrográficas. Em 1978, na Itália, Buccino et al. (1978), citados 
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por Oliveira (2009), descrevem os depósitos de tufas por meio de análises geográficas, 

geomorfológicas, sedimentológicas, petrográficas, geoquímicas e isotópicas. Apesar do 

conhecimento de diversas ocorrências de depósitos de tufas na América Central, América do 

Sul e na África, a maior parte dos estudos de depósitos de tufas situa-se na Europa e na Ásia, 

conforme destacado por Boggiani et al. (1999). Estudos de ocorrências de depósitos de tufas 

na China, Nova Guiné, Japão, Austrália, Peru e Bolívia mostram que importantes variações 

podem ocorrer nos depósitos, devido ao clima (OLIVEIRA, 2009).  

No que se refere ao Brasil, Travassos e Oliveira (2016) afirmam que Almeida (1943) 

citado por Sallun Filho et al. (2009), foi um dos pioneiros a mencionar depósitos de tufas 

calcárias no país. Em 1945, o autor apresentou mais detalhes ao estudo sobre tufas na região 

do sudoeste do Mato Grosso do Sul. Nessa mesma área, Boggiani et al. (1999) sugerem a 

elevação da região como Patrimônio da Humanidade, salientando a importância dos depósitos 

de tufas da Serra da Bodoquena. Em vários outros locais do território nacional, ocorrem 

depósitos de tufas; entre eles, pode-se destacar a Serra das Araras (MT), na região do 

município de Cáceres (MT), onde ocorrem depósitos tufáceos fósseis de grande extensão e 

volume, com diversidade deposicional, faciológica, e grande expressão temporal, afirma 

Corrêa (2006).  Reyes-Pérez et al. (2003) descreveram as fácies carbonáticas e fizeram o 

reconhecimento da geometria dos depósitos de tufas na Bacia Potiguar. Duarte e Vasconcellos 

(1980), citados por Boggiani et al. (1999), apresentam ocorrências de tufas calcárias nos 

Estados da Paraíba e do Ceará; e Ramos et al. (2005) descrevem o primeiro registro de tufa 

calcária no Quaternário, no Rio de Janeiro, localizada nas serras das Águas Quentes e do 

Cândido, nos municípios de Cantagalo e Itaocara. Em Minas Gerais, no município de 

Monjolos, são identificados depósitos de tufas em franco processo de degradação, de acordo 

com Corrêa (2006).  

É importante, também, fazer algumas considerações sobre os aspectos gerais da 

hidrologia cárstica, uma vez que os principais mananciais de fornecimento de água para a 

cidade de Montes Claros se localizam na área cárstica da Serra do Mel.  

Denomina-se “aquífero” uma formação geológica capaz de armazenar, transmitir e 

produzir economicamente significativas quantidades de água (FORD; WILLIAMS, 2007). Os 

aquíferos cársticos podem ser classificados em confinados, não confinados e suspensos. Os 

aquíferos confinados compreendem dois tipos: o não drenante e drenante. O aquífero 

confinado não drenante apresenta camada superior e inferior impermeável. O drenante é 

aquele em que pelo menos uma das camadas limítrofes é semipermeável. O aquífero não 

confinado ou livre é aquele cujo limite superior é uma superfície freática. Nesse aquífero, a 
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água infiltra-se no solo e atravessa a zona não saturada, abastecendo o aquífero. No que se 

refere ao aquífero suspenso, é um caso especial do aquífero livre. Apresenta a base sobre 

camada impermeável ou semipermeável, com dimensões restritas na zona saturada. Nesse 

caso, a água pode acumular e ficar armazenada temporariamente (FEITOSA; MANOEL 

FILHO, 2000).   

Rochas, que contêm sedimentos argilosos como, por exemplo, os folhelhos, podem 

absorver água, porém, quando saturadas, não são capazes de transmiti-la em quantidades 

significativas. Formam uma barreira à circulação de água subterrânea e, por isso, são 

denominadas de “aquiclude” (FORD; WILLIAMS, 2007). 

Assim, dependendo da permeabilidade, a água se infiltra até atingir certo nível, onde 

se acumula. Então, a água contida no solo e nas formações geológicas distribui-se em duas 

zonas principais: a zona saturada e a zona não saturada. Na zona saturada, todos os vazios são 

preenchidos por água. Na zona não saturada, zona vadosa ou de aeração, os poros são 

parcialmente preenchidos por gases e por água. No limite entre essas zonas, encontra-se a 

superfície do lençol freático (FEITOSA; MANOEL FILHO, 2000).   

Ford e Williams (1989)citados por Hardt (2004) afirmam que o desenvolvimento de 

aquíferos cársticos está condicionado aos fatores geológicos, geomorfológicos, climáticos e 

biológicos, e tais fatores determinam as condições-limite do aquífero, por meio do controle 

dos locais e quantidade de carga e descarga. Assim, todo sistema cárstico, tanto em escala 

local como em regional, apresenta basicamente três tipos de formas cársticas,   

 

[...] as primeiras são as formas de absorção epigênicas por onde ocorre a infiltração 

das águas no carste que irão esculpir a morfologia cárstica. As segundas são as 

formas de condução que são hipogênicas e por onde irão circular as águas no 

subsolo através das cavernas e outros condutos subterrâneos. E as terceiras são as 

formas de emissão por onde a circulação hipogênica retorna à forma epigênica, 

normalmente através de surgências. (SILVA, 2002, p.6). 
 

Esses tipos formam o “modelo hidrogeológico” com a área de recarga, circulação e de 

descarga. As principais formas cársticas de absorção, que se apresentam na maioria dos 

carstes são: formas fechadas, abertas e alóctones. As fechadas compreendem as dolinas, 

poljes, uvalas e vales cegos. As formas cársticas abertas são representadas pelos abismos, 

sumidouros e cavernas. As formas alóctones correspondem aos vales que cruzam o carste e 

cuja esculturação independe da evolução cárstica. As formas de condução são geralmente 

associadas à descontinuidade litológica ou às interferências tectônicas nos maciços rochosos, 

como, por exemplo, as cavernas, condutos e diáclases os quais aparecem isolados ou podem 
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apresentar uma rede interligada de condução de água subterrânea no subsolo (SILVA, 2002). 

Petrič citado por Travassos (2007) identifica o “modelo conceitual dos aquíferos 

cársticos”, conforme a figura 5. Sua interpretação é feita por meio da identificação didática de 

dois subsistemas independentes, mas que podem se apresentar inter-relacionados e agirem 

como um todo no aquífero: o Fluxo Superficial e o Fluxo Subterrâneo.  

 

O fluxo superficial inclui dois componentes principais de recarga e um terceiro não 

tão destacado: 1) os cursos d‟água oriundos de áreas não carbonáticas vizinhas os 

quais, quando em contato com o carbonato, podem ser capturados como pontos de 

recarga do aquífero; e 2) a precipitação difusa ao longo de toda região cárstica que 

permite a formação do escoamento superficial pelo excesso de água que não 

consegue percolar completamente pelo solo. O terceiro componente é identificado 

na literatura como a evapotranspiração. Tal variável configura o processo pelo qual a 

água, próxima à superfície, se torna vapor d‟água e retorna ao sistema em forma de 

precipitação (Petrič, 2002 apud TRAVASSOS, 2007, p.39). 
 

Figura 5 - Modelo conceitual do fluxo da água em um aquífero cárstico 

 
Fonte: Adaptado de Ford e Williams (2007) citado por Travassos, 2007, p.39. 

 

Quanto ao fluxo subterrâneo,destaca-se que abrange a zona vadosa (não saturada) e a 

zona freática (saturada). O solo, nesse subsistema, é representado como a porção superior da 

zona vadosa, onde a água pode se infiltrar e ser armazenada temporariamente, ou pode guiar-

se em direção ao epicarste. Tal variável exerce um importante papel como regulador temporal 

da distribuição da recarga.  

Zhou (2007) citado por Travassos (2007), considera que, ao se estudar um aquífero, é 

importante se fazer uma análise do balanço hídrico por meio da identificação da bacia de 
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drenagem subterrânea. Diferentemente da bacia de drenagem superficial, que pode ser 

facilmente delimitada por divisores de água, para que ocorra a identificação dos limites de 

uma bacia subterrânea, faz-se necessária a utilização de técnicas específicas de trançadores, 

análises hidrogeológicas e monitoramento de longo prazo, resultando, assim, em uma 

pesquisa complexa. 

Além da complexidade natural, relacionada à hidrologia, e da paisagem cárstica, o 

sistema cárstico apresenta recursos naturais abundantes (água e rocha), que necessitam ser 

conservados. Assim, surge a Educação Ambiental, como uma das maneiras pelas quais o 

homem passa a perceber a importância de se conservar o ambiente. 

 

1.3 Educação Ambiental nos Espaços de Educação Formal e não Formal 

 
 

Como já mencionado, a partir de Brilha (2005) e Gray (2004), a geodiversidade pode 

ser entendida com base em um conjunto de valores (intrínsecos ou de existência, estéticos, 

econômicos, científicos e educacionais). Especificamente, o valor educativo da 

geodiversidade relaciona-se diretamente às Ciências da Terra em atividades educativas 

ligadas ao espaço de educação formal (escolar), bem como ao espaço de educação não formal 

(não escolar). Ressalta-se que o presente estudo segue sua discussão em direção à Educação 

ambiental (EA) no espaço não formal. Contudo, considera-se que essa discussão deva ocorrer 

de forma articulada. 

Diante de várias definições sobre o que é EA, destaca-se a de Medina (2001), 

afirmando que 

 

[...] consiste em propiciar às pessoas uma compreensão crítica e global do ambiente, 

para elucidar valores e desenvolver atitudes que lhes permitam adotar uma posição 

consciente e participativa a respeito das questões relacionadas com a conservação e 

a adequada utilização dos recursos naturais; deve ter como objetivos a melhoria da 

qualidade de vida e a eliminação da pobreza extrema e do consumismo desenfreado. 

(MEDINA, 2001, p.17). 

 

O autor apresenta sua definição de EA em sentido mais amplo, como sendo um 

processo. AEA deve estar implícita em todas as ações educativas em espaços formais e não 

formais, para estimular mudanças nos hábitos culturais, sociais e econômicos, a fim de alterar 

costumes que promovem o consumismo exacerbado e priorizam o desenvolvimento 

econômico a qualquer custo. 

Para entender a EA presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
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LDBEN n
o
 9.394 de 20 de dezembro de 1996, faz-se necessário, antes, compreender o que 

essa lei diz sobre a educação: 

 

Art. 1
o
. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. 

Art. 2
o
. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996, p. 1). 

 

Sobre a educação formal, essa Lei estabelece que a educação escolar deve oportunizar 

ao educando formação plena para exercer seu papel na sociedade. Portanto, regulamenta a 

organização educacional nacional da seguinte forma: 

 

Art. 8
o
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 

regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 

§ 1
o
. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os 

diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva 

em relação às demais instâncias educacionais. 

§ 2
o
. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei. 

Art. 9
o
. A União incumbir-se-á de: 

I - Elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios (BRASIL, 1996, p.1). 

 

A LDBEN (9.394/96) possibilitou a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), documentos oficiais que buscam preencher a lacuna da política educacional nacional 

que norteia o planejamento dos docentes em todas as disciplinas da educação básica (Ensinos 

Fundamental e Médio). Os PCNs têm o intuito de direcionar o ensino escolar com 

flexibilidade e ressaltam a importância da comunidade escolar na construção de valores 

sociais e de conhecimentos capazes de promover a cidadania a fim de tornar cidadãos mais 

participantes, conscientes e responsáveis, que respeitam a diversidade. 

Em 1999, os PCNs do ensino médio foram submetidos a reformulações, passando a 

ser denominados Parâmetros Curriculares Nacionais Mais (PCN+). Também foram 

organizados em três grandes áreas: 1) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 2) Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias e 3) Ciências Humanas e suas Tecnologias. A 

proposta é trabalhar de forma interdisciplinar, o que pode favorecer o desenvolvimento do 

processo de ensino - aprendizagem. Cada indivíduo deve se perceber como cidadão ativo que, 

mediante  suas ações, pode modificar o espaço em que vive, de forma positiva ou negativa 

(BRASIL, 1999). 
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O PCN e o PCN+ apresentam conjunto de eixos temáticos que correspondem à 

proposta de conteúdos norteadores. Orientam os professores a selecionar e organizar os 

conteúdos de maneira flexível, de acordo com as necessidades, interesses e particularidades 

da demanda. Os eixos temáticos apresentam temas de abrangência e complexidade dos 

saberes.  

Sobre os eixos temáticos e seus desdobramentos, “[...] não representam um programa 

de curso e tampouco uma proposta curricular a ser seguida de forma dogmática. Eles 

representam subsídios teóricos que devem ser entendidos como ponto de partida, e não de 

chegada, [...]” (BRASIL, 1998, p.37). 

A flexibilidade e a liberdade na escolha dos eixos e temas a serem abordados podem 

contribuir na educação formal articulada com a educação não formal, uma vez que o estudante 

da educação básica é o cidadão/trabalhador do amanhã, sendo essencial sua formação 

contextualizada de teorias e práticas. Os PCNs dispõem de habilidades e competências que 

cada estudante deverá ter ao final do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, por disciplina. 

Além disso,tem como objetivo tornar o estudante um cidadão participativo, capar de 

compreender as transformações desde a escala local até a global, desenvolvendo consciência 

ambiental e interagindo em harmonia com a natureza e com os demais seres. 

Desenvolver educação para a cidadania requer abordagem de temas socioambientais. 

Por essa razão, foram propostos cinco temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, 

Orientação Sexual, Saúde e Meio Ambiente. A escolha seguiu os critérios de urgência 

nacional, abrangência nacional, possibilidade de ensino e aprendizagem no Ensino 

Fundamental, e favorecimento à compreensão da realidade e à participação social.  

Para atender a metodologia proposta por Brilha (2016) no que se refere à quantificação 

do valor educativo, optou-se, nesta pesquisa, por seguir os conteúdos curriculares 

selecionados nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental de Geografia 

associados ao tema transversal “Meio Ambiente”(os conteúdos são apresentados nos Anexos). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental de 

Geografia, o ensino e a aprendizagem representam um processo contínuo. Nesses dois ciclos 

(séries finais do Ensino Fundamental), o aluno deverá avançar teórica e metodologicamente 

em relação ao campo epistemológico da Geografia que lhe foi oferecida nos dois primeiros 

ciclos iniciais(séries iniciais do Ensino Fundamental, antiga 1ª a 4ª séries). As 5ª e 6ª séries 

(atualmente denominados 6
o
 e 7

o
ano) fazem parte do terceiro ciclo, e as 7ª e 8ª séries 

(atualmente denominados 8
o
 e 9

o
 anos)fazem parte do quarto ciclo. 

A Tabela 2 apresenta um recorte (adaptação) dos conteúdos propostos nos PCNs para 
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o terceiro e o quarto ciclos do Ensino Fundamental que mais se relacionam aos pontos 

inventariados na pesquisa. 

No que se refere ao tema transversal “Meio Ambiente”, associado aos PCNs, tem-se 

que 

 
[...] a vida cresceu e se desenvolveu na Terra como uma trama, uma grande rede de 

seres interligados, interdependentes. Essa rede entrelaça de modo intenso e envolve 

conjuntos de seres vivos e elementos físicos. Para cada ser vivo que habita o planeta 

existe um espaço ao seu redor com todos os outros elementos e seres vivos que com 

ele interagem, por meio de relações de troca de energia: esse conjunto de elementos, 

seres e relações constitui o seu meio ambiente (BRASIL, 1997a,p. 14) 

 

 

Tabela 2 - Recorte dos conteúdos propostos nos PCNs para o 3º e 4º ciclo. 
TERCEIRO CICLO 

Eixo 1: A Geografia como uma possibilidade de leitura e compreensão do mundo 

Tema: A construção do espaço: os territórios e os lugares (o tempo da sociedade e o tempo da natureza) 

Item: As diferentes técnicas e costumes e a diversidade de paisagens entre o campo e a cidade  

Eixo 2: O estudo da natureza e sua importância para o homem 

Tema: Os fenômenos naturais, sua regularidade e possibilidade de previsão pelo homem 

Item: Planeta Terra: a nave em que viajamos; como o relevo se forma: os diferentes tipos de relevo; 

litosfera e movimentos tectônicos: existem terremotos no Brasil?; as formas de relevo, os solos e sua 

ocupação: urbana e rural; erosão e desertificação: morte dos solos; as águas e o clima; circulação 

atmosférica e estações do ano; clima do Brasil: como os diferentes tipos de clima afetam as diferentes 

regiões; o clima no cotidiano das pessoas; cerrados e interações com o solos e o relevo; estudando e 

compreendendo as caatingas; 

Tema: A natureza e as questões socioambientais 

Item: O turismo e a degradação do ambiente; conhecer a natureza e respeitar suas leis próprias:  

Eixo 4: A cartografia como instrumento na aproximação dos lugares e do mundo 

Tema: Da alfabetização cartográfica à leitura crítica e mapeamento consciente 

Item: Os conceitos de escala e suas diferenciações e importância para as análises espaciais nos estudos 

de Geografia; pontos cardeais, utilidades práticas e referenciais nos mapas;  orientação e medição 

cartográfica; coordenadas geográficas; uso de cartas para orientar trajetos no cotidiano; localização e 

representação em mapas maquetes e croquis; estudo com base em plantas e cartas temáticas simples; a 

utilização de diferentes tipos de mapas: mapas de itinerário, turísticos, climáticos, relevo, vegetação etc.; 

confecção pelos alunos de croquis cartográficos elementares para analisar informações e estabelecer 

correlação entre fatos. 

Tema: Os mapas como possibilidade de compreensão e estudos comparativos das diferentes paisagens e 

lugares 

A importância dos sistemas de referência nos estudos das paisagens, lugares e territórios; cartas de 

relevo de diferentes paisagens e medidas cartográficas (altitude e distância); análises de cartas temáticas 

(densidade populacional, relevo, vegetação etc.); estudo das cartas das formas de relevo e de utilização 

do solo; mapear e desenhar croqui correlacionando cartas simples; leitura de cartas sintéticas; leitura e 

mapeamento de cartas regionais com os símbolos precisos;  estruturação da legenda pelos alunos com 

seleção dos elementos, hierarquia e agrupamentos a partir de fotos aéreas; elaboração de croquis com 

legendas fornecidas pelo professor ou elaboradas pelos alunos;  analise de cartas temáticas que 

apresentam vários fenômenos. 

QUARTO CICLO 

Eixo 2: Um só mundo e muitos cenários geográficos 

Tema: Paisagens e diversidade territorial no Brasil 

Item: Condicionantes naturais na modelagem das paisagens brasileiras: os processos interativos e a 

fisionomia das paisagens 

Eixo 3: Modernização, modos de vida e a problemática ambiental 

Tema: O processo técnico-econômico, a política e os problemas socioambientais 

                                                                                                                                                         Continua  
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                                                                                                                                                   Continuação  

Item: O uso dos recursos naturais e a degradação ambiental; recursos naturais esgotabilidade e 

reversibilidade: usar e recuperar. 

Tema: Alimentar o mundo: os dilemas socioambientais para a segurança alimentar 

Item: Poluição no campo com uso de agrotóxicos; conservação e degradação dos solos (erosão, perda de 

fertilidade, desertificação) 

Tema: Ambiente urbano, indústria e modo de vida 

Item: Ambiente urbano: água para todos; o que é e para onde vai o lixo urbano: tratamento e destino do 

lixo; a poluição do ar e o clima urbano; Saneamento básico: água e esgoto e qualidade ambiental urbana; 

Tema: O Brasil diante das questões ambientais 

Item: Ecoturismo; legislação ambiental brasileira 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de BRASIL, 1998, p.55-124. 

 

 

O homem é um dos agentes transformadores do meio ambiente. Dependendo da 

interferência, podem-se identificar melhorias, mas também, dados irreparáveis. Nesse 

contexto do espaço escolar, na LDBEN (9.394/96), nos PCNs e, principalmente, no tema 

transversal “Meio Ambiente” aumentaram as possibilidades de abordagem da Educação 

Ambiental (EA).  

É proposto no tema transversal “Meio Ambiente” que se trabalhe a EA sob a 

perspectiva interdisciplinar e de forma transversal. Sugere-se que sua abordagem considere os 

aspectos físicos e biológicos e os modos de interação do ser humano com a natureza, por meio 

de suas relações sociais, do trabalho, da ciência, da arte e da tecnologia. É importante que se 

construa a visão de globalidade das questões ambientais, assim como as articulações entre a 

escala local e a planetária desses problemas. 

Percebe-se que os conteúdos foram reunidos em três blocos: 1) a característica 

“cíclica” da Natureza, 2) a Sociedade e o meio ambiente e 3) o manejo e a conservação 

ambiental (Tabela 3). O primeiro bloco apresenta conteúdos que permitem ampliar e 

aprofundar o conhecimento da dinâmica das interações que ocorrem na natureza. O segundo, 

relaciona-se aos aspectos mais abrangentes da relação sociedade-natureza, salientando 

diferentes formas e consequências ambientais da organização dos espaços pelos seres 

humanos. E o terceiro bloco, diz respeito às possibilidades de interferências positivas e 

negativas dos seres humanos no ambiente, assinalando suas consequências e procurando 

discutir algumas formas adequadas de intervenção humana para equacionar melhor os 

impactos (BRASIL,1997). 

O tema transversal “Meio Ambiente” ressalta que “[...]os blocos não são estanques, 

nem sequenciais, mas aglutinam conteúdos relativos aos diferentes aspectos que configuram a 

problemática ambiental [...]”. Sugere que os conteúdos devam ser aprendidos por meio de 

atividade prática. Essas atividades favorecem tanto as construções conceituais quanto o 
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aprendizado da participação social (BRASIL, 1998, p.204). 

 

Tabela 3 - Tema transversal “Meio Ambiente”, blocos de conteúdos. 
A NATUREZA "CÍCLICA" DA 

NATUREZA 

SOCIEDADE E MEIO 

AMBIENTE 

MANEJO E CONSERVAÇÃO 

AMBIENTAL 

Compreensão da vida, nas escalas 

geológicas de tempo e de espaço. 

 

Compreensão da gravidade da 

extinção de espécies e da alteração 

irreversível de ecossistemas. 

 

Análise de alterações nos fluxos 

naturais em situações concretas. 

 

Avaliação das alterações na realidade 

local a partir do conhecimento da 

dinâmica dos ecossistemas mais 

próximos. 

 

Conhecimento de outras interpretações 

das transformações na natureza 

Reconhecimento dos tipos de 

uso e ocupação do solo na 

localidade. 

 

Compreensão da influência 

entre os vários espaços. 

 

Conhecimento e valorização 

do planejamento dos espaços 

como instrumento de 

promoção da melhoria da 

qualidade de vida. 

 

Análise crítica de atividades 

de produção e práticas de 

consumo. 

 

Valorização da diversidade 

cultural na busca de 

alternativas de relação entre 

sociedade e natureza 

Valorização do manejo sustentável 

como busca de uma nova relação 

sociedade/natureza. 

 

Crítica ao uso de técnicas 

incompatíveis com a 

sustentabilidade. 

 

Levantamento de construções 

inadequadas em áreas urbanas e 

rurais. 

 

Conhecimento dos problemas 

causados pelas queimadas nos 

ecossistemas brasileiros. 

 

Conhecimento e valorização de 

alternativas para a utilização dos 

recursos naturais. 

 

Conhecimento e valorização de 

técnicas de saneamento básico. 

 

Conhecimento e valorização de 

práticas que possibilitem a redução 

na geração e a correta destinação do 

lixo. 

 

Conhecimento de algumas áreas 

tombadas como Unidade de 

Conservação. 

 

Reconhecimento das instâncias do 

poder público responsáveis pelo 

gerenciamento das questões 

ambientais. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de BRASIL, 1998, p. 205-225. 

 

 

A Lei Federal n
o
. 9.795/99, de 27 de abril de 1999, que “dispõe sobre a educação 

ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências”.Apresenta, nas seções II e III do Capítulo II, a Educação Ambiental como 

formal e não formal. No caso da educação não formal, o Art. 13
o
 entende como sendo “as 

ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 

ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente” 

(BRASIL, 1999b, p.3). A educação ambiental não formal é aquela que ocorre fora das 
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escolas, nos espaços não formais de educação, e proporciona a sensibilização da coletividade 

sobre as questões ambientais. De acordo com a Lei  9.795/99, em seu Art. 1
o
,  

 

[...] Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 

(BRASIL, 1999b, p.1). 

 

A EA deve ser entendida como parte do cotidiano,pois deve considerar o meio 

ambiente em sua totalidade e destinar-se a pessoas de todas as idades, dentro e fora da escola, 

de forma contínua, sintonizada com as suas realidades sociais, econômicas, culturais, políticas 

e ecológicas(DIAS, 2002). A EA não é disciplina escolar, deve ser abordada em conteúdos 

das disciplinas da estrutura curricular da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e da Educação Superior e Profissional.Assim, no Art. 36 da LDBEN, a 

 

Educação Ambiental será considerada na concepção dos conteúdos curriculares de 

todos os níveis de ensino, sem constituir disciplina específica, implicando 

desenvolvimento de hábitos, a partir do cotidiano da vida da escola e da sociedade 

(BRASIL, 1996, p. 16). 

 

Contribuir para a construção da sociedade mais justa, solidária, humana, que consuma 

de forma sustentável e entenda a importância da conservação e preservação dos recursos 

naturais, vai muito além da educação formal. 

 Ainda de acordo com a Lei nº 9.795/99, o Art. 2
o
 aponta que a educação ambiental 

“[...] é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, 

de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal e não formal”(BRASIL, 1999b, p.1). 

A EA não formal envolve práticas de cidadania, estratégias que promovam bem-estar 

socioambiental. O Art. 13
o
, da Lei nº 9.795/99 diz que se pode entender “[...] por educação 

ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade 

sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do 

meio ambiente” (BRASIL, 1999b, p.1). 

A EA possibilita o processo de transformação socioambiental, melhoria na qualidade 

de vida e mudança de hábitos da sociedade, tão necessários à manutenção da vida na Terra. 

Para Guimarães (2005), 

 
[...] com a evolução da humanidade, os seres humanos vieram isolando-se em sua 

relação com a natureza; dominou-se o meio ambiente colocando-o a serviço do 
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homem. Uma postura desarmônica que desencadeou nos dias de hoje o desequilíbrio 

ambiental em nível planetário; vide efeito estufa, destruição da camada de ozônio, 

contaminação das águas oceânicas, continentais e atmosféricas, entre muitos outros 

problemas que não se restringem mais apenas a uma localidade (GUIMARÃES, 

2005, p.33). 

 

A crescente degradação ambiental reflete a exploração dos recursos naturais de forma 

desordenada, o comprometimento da sobrevivência de várias espécies e da população 

humana, especialmente daquela de menor poder aquisitivo. Assim, a população precisa ser 

informada e sensibilizada para que desenvolva consciência ambiental.  

De acordo com Leff (2003), 

 

[...] o papel do educador ambiental, tomado da perspectiva hermenêutica, pode ser 

pensado como o de um intérprete dos nexos que produzem os diferentes sentidos do 

ambiental em nossa sociedade. Em outras palavras, um intérprete das relações 

ambientais socialmente construídas. Assim, a educação, enquanto uma prática 

interpretativa que desvela e produz sentido, contribuiria com a ampliação do 

horizonte compreensivo das relações sociedade natureza (LEFF,2003, p.115). 

 

Cabe ao educador a função de auxiliar o indivíduo e a comunidade a desenvolver o 

compromisso com as mudanças individual e social. Na perspectiva da educação não formal, 

de forma articulada com a educação formal, a tese investiga a potencialidade da nascente do 

Rio Vieira e seu entorno, considerando-se os princípios básicos da EA, estabelecidos no 

Art.4
o
 da Lei n

o
 9.795/99. 

 

Art. 4
o
 São princípios básicos da educação ambiental:  

I- o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;  

II- a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 

enfoque da sustentabilidade;  

III- o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi 

e transdisciplinaridade;  

IV- a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;  

V- a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;  

VI- a permanente avaliação crítica do processo educativo;  

VII- a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais;  

VIII- o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural (BRASIL, 1999b, p. 1-2). 

 

O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo são elementos que 

promovem a Educação Ambiental e a concepção do meio ambiente em sua totalidade.  

Considerar a interdependência entre o meio natural, sob o enfoque da sustentabilidade,deve 

fazer parte da consciência de quem visita áreas naturais. Ruschmann (2002) afirma que a 

educação ambiental deverá ser desenvolvida por meio de programas não formais, convidando 
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o turista para uma participação consciente na proteção do meio ambiente. 

 

1.4 Considerações sobre turismo, turismo pedagógico e geoturismo 

 

 

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT, 1994), “o turismo 

compreende as atividades realizadas pelas pessoas durante suas viagens e estadas em lugares 

diferentes no seu entorno habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, 

por lazer, negócios e outros” (SANCHO, 2001, p. 38). 

Dias (2003) comenta que, com o aumento da consciência ecológica numa porção da 

sociedade, principalmente no final da década de 1980, surge uma demanda por um tipo de 

turismo em que as pessoas buscam um maior contato com a natureza. Entretanto, é preciso 

lembrar que se não houver um equilíbrio entre a atividade turística e o meio ambiente, poderá 

haver uma degradação desse atrativo turístico. Isso é o que alerta Sancho (2001), quando 

afirma que 

 

[...] a busca de alternativas ao turismo tradicional tem levado à exploração de 

lugares novos, em muitos casos, com ecossistemas frágeis que correm o risco de 

uma rápida e irreversível degradação [...] com um paradoxo, essa mudança de 

interesse pode voltar-se contra os espaços com elevado valor ecológico (SANCHO, 

2001, p. 228). 

 

Dias (2003) também ressalta que 

 

[...] a manutenção dos atrativos turísticos naturais demanda enorme esforço de 

vários atores - turistas, residentes, cientistas, organizações não governamentais, 

governos, agências de fomento etc, que devem contribuir para um permanente 

monitoramento dos ecossistemas visitados (DIAS, 2003, p.18) 

 

Nessa linha de raciocínio, Ruschmann (2002) afirma que é necessário se encontrar um 

ponto de equilíbrio entre o turismo e o meio ambiente, para não ocorrer uma degradação dos 

recursos naturais. Para se desenvolver essa atividade, é necessário que haja: 1) uma 

conscientização da situação turística vigente na localidade; 2) um inventário turístico, no qual 

se fará o levantamento e registro dos diversos componentes que integram a oferta e demanda 

turística; 3) a caracterização geral da área; e 4) os aspectos turísticos. 

Ruchkys (2007) destaca que existem determinados tipos de turismo relacionados a 

atrativos ou a públicos específicos. Quando se menciona o público específico, é possível citar 

o turismo de negócios, o pedagógico e o de terceira idade. 
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Quanto ao turismo pedagógico, Perinotto (2008) afirma que é 

 

[...] uma ferramenta de educação ambiental que, na prática, demonstra a teoria das 

salas de aula. Pode ser vivenciado junto à natureza e ao campo, onde os alunos 

entram em contato com a comunidade local, sentem as dificuldades do cotidiano da 

localidade e adquirem novos conhecimentos e informações [...], interagindo com os 

atrativos / recursos turísticos visitados (PERINOTTO, 2008, p.101).  

 

O turismo pedagógico utiliza os atrativos turísticos que possibilitam novos 

conhecimentos e informações sobre o espaço. Artigas (2002) ressalta que é possível conhecer 

a evolução e o desenvolvimento de um determinado local, suas características geográficas e a 

preservação ambiental ao visitar determinados pontos turísticos. Da Hora e Cavalcanti (2003), 

afirmam que 

 
[...] as formas de relevo em uma aula de geografia estarão à vista, poderão ser 

percorridas; os impactos da poluição serão sentidos de perto em uma aula de campo 

sobre o meio ambiente; a aula de história ganhará forma nos monumentos históricos 

da cidade [...] enfim, são inúmeras as possibilidades educacionais do turismo 

pedagógico(DA HORA; CAVALCANTI, 2003, p.225). 

 

Esse tipo de turismo é, ainda,uma forma de oferecer aos estudantes a oportunidade de 

ampliar seus conhecimentos a respeito de uma determinada região, por meio de aulas práticas. 

Assim, o contato direto com os recursos naturais, históricos, culturais e sociais pode provocar 

nos estudantes questionamentos em relação a várias situações vivenciadas fora dos limites da 

escola.  

Para Fonseca Filho et al.(2011)nesse tipo de turismo os alunos admitem a postura de 

educandos pesquisadores, registrando informações valiosas para o estudo, com desenhos, 

fotografias, apontamentos que mostram as experiências vividas individual e coletivamente. 

De acordo como Castro (2006), o turismo pedagógico seria uma configuração do 

estudo do meio como instrumento enriquecedor do currículo escolar, pois proporciona ao 

estudante experiências fora do ambiente da escola e da família, trabalhando o espírito de 

liberdade, sociabilidade, participação, responsabilidade e liderança. Matos (2012, p.3) destaca 

que o turismo pedagógico 

 

[...] guarda uma relação direta e indireta com o processo ensino-aprendizagem na 

medida em que se configura por meio de atividades didático - pedagógicas inseridas 

no currículo escolar as quais se desenvolvem de forma a estabelecer relações com o 

conteúdo programático disciplinar, com o mundo externo da sala de aula, de forma a 

promover,de forma lúdica e dinâmica, o êxito do processo pedagógico (MATOS, 

2012, p.3) 

Quanto à segmentação por atrativos, destacam-se o ecoturismo, o turismo rural, o 
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turismo cultural e o geoturismo. Assim, o geoturismo pode ser considerado como uma das 

mais novas modalidades de atividade turística. Nas palavras de Moreira (2010), o geoturismo 

é um segmento de turismo praticado por pessoas que procuram conhecer mais a geologia e 

geomorfologia de determinado ambiente natural. 

O termo “geoturismo” foi criado em 1995 por Thomas Hose, que o definiu como “a 

provisão de serviços e facilidades interpretativas, que permitam aos turistas adquirirem 

conhecimento e entendimento sobre a geologia e geomorfologia de um sítio (incluindo sua 

contribuição para o desenvolvimento das Ciências da Terra)”(HOSE, 2000, p.135). Em 2008, 

Hose acrescentou ao conceito de geoturismo “a necessidade de, além de prover serviços e 

facilidades interpretativas, também promover os valores e os benefícios sociais dos lugares” 

(HOSE, 2011, p.349). 

Nas palavras de Brilha(2005) e Silva (2007), o geoturismo pode se apresentar como 

um tipo de turismo que mantém ou reforça as principais características dos sítios visitados ou 

descobertos. É um tipo de turismo pedagógico, pois oferece instrumentos de interpretação que 

permitem interrogar e compreender o local visitado.  

Na concepção de Ruchkys (2007), geoturismo é  

 

[...] um segmento da atividade turística que tem o patrimônio geológico como seu 

principal atrativo e busca sua proteção por meio da conservação de seus recursos e 

da sensibilização do turista, utilizando, para isto, a interpretação deste patrimônio 

tornando-o acessível ao público leigo, além de promover a sua divulgação e o 

desenvolvimento das Ciências da Terra (RUCKHYS, 2007, p. 23). 
 

Newsome e Dowling (2006) afirmam que está associado a visitas a locais onde a 

geologia e a geomorfologia são os componentes centrais. Nesse sentido, para que ocorra um 

aproveitamento do potencial geoturístico de uma determinada área, esse local deve ser 

conservado, e os visitantes e moradores dessas áreas devem se conscientizar da 

responsabilidade de manter a qualidade delas. Assim, a educação é um dos meios mais 

adequados para difusão da informação e conscientização acerca desses locais. 

 Rodrigues e Neto de Carvalho (2010) consideram que ao interpretar a geodiversidade, 

o turista adquire conhecimento, não percebendo a atividade como educativa. Nesse tipo de 

educação, acredita-se que os indivíduos efetivamente terão aprendizagens mais significativas.  

Por meio da interpretação dos atrativos turísticos, o turista tem a oportunidade de 

conhecer os processos geológicos e geomorfológicos de uma determinada área, promovendo a 

valorização e a geoconservação desses atrativos. 

Sobre a prática da interpretação, Ruchkys (2007) enfatiza que vem ocorrendo desde 



58 

1919, com as visitas guiadas nos parques norte-americanos. Entretanto, a definição de 

interpretação ocorreu somente em 1957, com Tilden, que não era nem cientista, nem 

naturalista, mas um dramaturgo e filósofo norte-americano que foi capaz de perceber a 

interpretação como um modelo de comunicação que ressalta a transferência de ideias e 

relações, no lugar de fatos e cifras isoladas (HAM, 1992). Tilden é considerado o “pai” da 

Interpretação Ambiental e com sua publicação intitulada “Interpreting Our Heritage”,define a 

interpretação como 

 

[...] uma atividade educativa, que se propõe revelar significados e inter-relações por 

meio do uso de objetos originais, do contato direto com o recurso e de meios 

ilustrativos, em vez de simplesmente comunicar informação literal (TILDEN, 
2007, p.35).  
 

Tilden (2007) alerta para o valor que deve ser dado ao contato direto com o recurso a 

ser interpretado. É necessário conservar e valorizar o patrimônio geológico in situ, pois, 

assim, ele adquirirá sua devida importância. É por meio desse contato que surgem novas 

experiências, as quais possibilitarão a (re)significação do ambiente à nossa volta. 

Para a Associación para la Interpretación del Património(AIP), a interpretação é 

como “a arte de revelar in situo significado do legado natural, cultural ou histórico, ao 

público, que visita esses lugares em seu tempo livre”, acrescentando que “a grande vantagem 

da interpretação in situ é que o turista tem a oportunidade de conhecer o patrimônio geológico 

no seu contexto de ocorrência, tornando o entendimento sobre o significado desse patrimônio, 

mais fácil” (AIP, 1999, p.18). 

Tilden (2007) sugere que a interpretação de boa qualidade deve ser significativa, 

provocante, diferenciada, temática, organizada e prazerosa. É significativa, no sentido de ser 

relevante, devendo ser capaz de relacionar com situações vividas pelo público visitante. O 

autor salienta que o uso de termos técnicos deve ser evitado, a menos que sejam necessários 

para a compreensão do que se interpreta. Nesse caso, sugere-se o uso de analogias ou 

comparações com fatos do cotidiano do visitante, que o levem à reflexão. Quanto a ser 

provocante, o objetivo da interpretação não é a instrução, mas a provocação. O interprete deve 

instigar o visitante, fazendo que ele fique incomodado e comece a refletir sobre determinado 

fato ou processo ambiental.  

A característica diferenciada diz respeito ao perfil do visitante, que é bastante 

diversificado. A interpretação dirigida às crianças, por exemplo, é diferente daquela 

direcionada aos adultos. Assim, para se fazer uma boa interpretação, deve-se escolher os 
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métodos, técnicas e meios adequados para a transmissão da mensagem.  

Ham (1992) e Tilden (2007) salientam que a interpretação ambiental é temática, pois 

tem uma mensagem e um tema central a ser comunicado. Outra característica importante é 

que a interpretação ambiental deve ser organizada, ou seja, as ideias devem ter um 

encadeamento lógico, como títulos e subtítulos, início, meio e fim (HAM, 1992). Enfim, a 

interpretação deve ser prazerosa, amena, cativante, prender a atenção da audiência e, até 

mesmo,proporcionar uma atmosfera alegre e divertida que não se prenda às formalidades de 

uma sala de aula, por exemplo.  

A interpretação engloba a tradução de uma linguagem técnica de uma ciência natural, 

no sentido de que pessoas leigas possam entender, sendo importante que isso seja feito de 

maneira divertida e interessante (HAM, 1992). Ainda de acordo com Ham (1992) e 

Vasconcellos (1998) afirmam que para que ocorra a interpretação num determinado local, ela 

deve depender dos meios interpretativos. Ester, por sua vez, podem ser de duas maneiras: 1) 

guiados ou personalizados (dependente de um guia ou condutor) e 2) autoguiado ou não 

personalizado (que depende de objetos como folders, placas ou painéis, uma vez que o 

visitante ficará independente para se movimentar). Ressalta, também, que a opção pelo 

método autoguiado é uma alternativa interessante, pois apresenta as informações disponíveis 

ao público diariamente e a qualquer hora.  

Neste estudo, optou-se por utilizar trilhas interpretativas autoguiadas, sem o 

acompanhamento de um intérprete, propondo a implantação de painéis informativos e/ou 

interpretativos. As trilhas são um poderoso instrumento educativo, pois, por meio delas, o 

visitante é capaz de se sensibilizar ao observar as explicações sobre o ambiente local. Nesse 

tipo, diferente da trilha guiada,o visitante estabelece o seu próprio ritmo para percorrê-la. 

De acordo com o Projeto Doces Matas (2002), a extensão máxima da trilha 

interpretativa deve ser de 1,5km, sendo a finalidade principal despertar o interesse pelo 

ambiente local, com cansaço mínimo. O tempo ideal para se percorrer uma trilha é de, 

aproximadamente, meia hora a 45 minutos.  

Deve-se conhecer o tipo de público a que se destina a interpretação. Nesse caso, 

estipulou-se para a tese que ela destina ao público em geral, pois a área de estudo recebe a 

visita de pessoas à procura de contato com a natureza. São praticantes de esportes de aventura 

(mountain biking e motociclismo tipo “enduro”) e, esporadicamente, estudantes de um colégio 

particular das irmãs que são proprietárias da Fazenda Betânia.  

Como foi destacado anteriormente, a maior parte das ameaças à geodiversidade vem 

de atividades humanas e, geralmente, estão associados à falta de informação e de 
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conhecimento dos elementos representativos da geodiversidade. Portanto, não se valoriza o 

que não se conhece; tampouco se preocupa em conservar. Dessa forma, o geoturismo busca 

sensibilizar o turista, proporcionando o entendimento dos processos geológicos e 

geomorfológicos do local, contribuindo, assim, para o desenvolvimento das Ciências da Terra. 

A seguir, passa-se a apresentar a caracterização da região de estudo.  
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2 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO 

 

 

Neste capítulo serão tratados aspectos geológicos,geomorfológicos e fisiográficos 

regionais da nascente do Rio Vieira e entorno, como forma de caracterizar a geodiversidade 

local.  

 

2.1 Aspectos Geológicos e Geomorfológicos 

 

 

A bacia do Rio Vieira situa-se na porção sul do Cráton do São Francisco (Figura 6). O 

Cráton correspondente à quase totalidade da Bacia do São Francisco e é coberto por 

sedimentos de idades proterozoicas a fanerozoicas, conforme destacado por Alkmim e 

Martins-Neto (2001).  

 

Figura 6 - Cráton do São Francisco. Mapa Geológico simplificado contendo as 

principais coberturas e Faixas de Dobramentos adjacentes 

 
Fonte: Modificado de Alkmim et al. (1993, 1996), Alkmim e Martins – Neto, 2001, p.10. 

 

O Cráton São Francisco é margeado a oeste pela Faixa de Dobramento Brasília e a 

leste, pela Faixa Araçuaí. Na porção sul da Bacia do São Francisco podem ser 

individualizados alguns compartimentos estruturais a oeste, compartimento correspondente à 
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faixa Brasília; a leste, representado pela Faixa Araçuaí, e o compartimento central, onde se 

localizam as unidades proterozoicas com baixa deformação. A área deste estudo encontra-se 

no compartimento central (ALKMIM; ENDO; CHEMALE JR, 1996).As unidades 

sedimentares mais jovens que 1,8 Ga se sobrepõem às rochas que compõem o embasamento 

do Cráton, mais antigas, e que são os granitos e migmatitos dos cinturões orogênicos 

paleoproterozoicos (ALKMIM; MARTINS-NETO, 2001). Sobre o embasamento, foram 

depositadas unidades sedimentares proterozoicas do Supergrupo Espinhaço e Supergrupo São 

Francisco. Neste último, são reunidas todas as sequências deposicionais do Proterozoico 

Superior, ou seja, os Grupos Macaúbas e Bambuí, em Minas Gerais (Figura 7). 

 

Figura 7 - Coluna estratigráfica da Bacia Intracratônica do São Francisco 

 
Fonte: Alkmim e Martins-Neto, 2001, p.14. 

 

Como o Grupo Bambuí é a área de interesse e de abrangência enfocada neste estudo, 

não são analisadas as características geológicas das outras unidades do Supergrupo São 

Francisco. Cabe ressaltar que no Brasil, a extensão dos terrenos cársticos foi estimada em 

cerca de 5% a 7%, (KARMANN, 1994). O autor acrescenta, ainda, que entre as áreas mais 

extensas e contínuas, estão os terrenos cársticos associados às coberturas carbonáticas do 
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Grupo Bambuí. 

De acordo com Baptista (2004, p.10), Eschwege, em 1817, nomeou de Formação de 

Transição “Ubergangsgebirge” os sedimentos carbonáticos e pelíticos que afloram no vale do 

rio São Francisco (ESCHWEGE, 1833).  Assim, há vários anos, tem sido realizado uma gama 

de trabalhos em áreas onde ocorrem essestipos de rocha. Na literatura é possível identificar 

uma análise da evolução do conhecimento do Grupo Bambuí nos trabalhos de Barbosa 

(1965), Almeida (1967), Oliveira (1967), Carvalho e Pflug (1968), Braun (1968), Moutinho 

da Costa et al. (1970), Scholl (1972), Pflug e Renger (1973) e Almeida (1977), entre outros. 

Dardenne (1978) elaborou uma síntese e revisão completa da estratigrafia do Grupo Bambuí 

no Brasil Central. Dos trabalhos mais recentes, ressaltam-se os de autoria de Alkmim e 

Martins-Neto (2001), Martins Neto e Alkmim(2001) e Iglesias e Uhlein (2009). 

O Grupo Bambuí pode ser dividido nas Formações Carrancas, Sete Lagoas, Serra de 

Santa Helena, Lagoa do Jacaré, Serra da Saudade e Três Marias. A área da nascente do rio 

Vieira e entorno é constituída quase totalmente pela Formação Lagoa do Jacaré e, nos 

extremos da área, pela Formação Serra da Saudade(Figura 8). 

 

Figura 8 - Unidades Geológicas da área de estudo 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A Formação Lagoa do Jacaré foi dividida em duas subunidades, informalmente 

caracterizadas por sua litologia dominante: os metassiltitos rítmicos (na base) e os calcários 

(no topo). Essa Formação, assim como outras do Grupo Bambuí, geralmente são envoltas por 

coberturas aluvionares, coluvionares e eluvionares (MARTINS-NETO; ALKMIM, 2001). 

A Formação Lagoa do Jacaré compreende os metassiltitos rítmicos (na base), que 

demonstram a alternância de níveis argilo-siltosos de coloração cinza-clara, com níveis 

carbonáticos de coloração cinza-escura. Ainda é composta por calciluritos e calcarenitos 

predominantemente cinza-escuros, muitas vezes maciços e puros, que ocorrem no topo da 

Formação. Os metassiltitos ocorrem com intercalações de calcário (CHAVES; 

ANDRADE,2012). A rocha se apresenta com laminação bem desenvolvida, com coloração 

acinzentada, mudando para cor de creme a avermelhada quando bem intemperizada. Verifica-

se a presença de várias fraturas, observadas no fundo do vale do Rio Vieira (Figura 9).  

 

Figura 9 -  Trecho do Rio Vieira onde se observa acamamento sub-horizontal dos 

metassiltitos com intercalações de calcário da Fm. Lagoa do Jacaré 

 
         Fonte: (a) Fotografia da autora                                        Fonte: (b) Foto de L.E.P. Travassos, 2014 

 

 

Os calcários são de coloração cinza-escura, bem compactos, com alguns planos de 

fratura e apresentam-se em estratos paralelos (CHAVES; ANDRADE, 2012). Verificam-se 

afloramentos de calcário em posição superior, constituindo elevações, como o paredão 

calcário na figura 10. 

A Formação Serra da Saudade sobrepõe-se à Formação Lagoa do Jacaré e é 

representada, predominantemente, pelos siltitos e argilitos, que se apresentam na coloração 

rosada com tons amarelados, quando alterado (CHAVES; ANDRADE, 2012). A Formação 

Serra da Saudade, a oeste e noroeste da área de estudo, conta com a presença de argilitos e 

siltitos com tons de amarelados a amarelados esbranquiçados.  

A B 
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Figura 10 - Paredão calcário com feições cársticas da Fm. Lagoa do Jacaré 

  
Fonte: (a) Fotografia da autora                                    Fonte: (b) Foto de L.E.P. Travassos, 2014 

 

As coberturas cenozoicas existentes são unidades que se distribuem na área, a partir 

dos intensos processos erosivos, os quais afetaram as formações estudadas. Geralmente 

apresentam-se inconsolidadas, com espessuras variáveis, e podem ser classificadas como 

coberturas aluvionares, coluvionares e eluvionares (IGLESIAS; UHLEIN, 2009). Na área de 

estudo,tais coberturas são constituídas, na maioria das vezes, por areias amareladas e amarelo-

avermelhadas com grãos angulosos a arredondados (Figura 11). 

A área em estudo apresenta um contexto geomorfológico que se caracteriza pela 

presença planaltos com capeamento sedimentar e ampla depressão. Assim, a região está 

representada pelos Planaltos Residuais do São Francisco e pela Depressão Periférica do São 

Francisco (IGA, 1977).  

 

Figura 11 - Coberturas cenozoicas no trecho do Rio Vieira 

  
Fonte: (a) Fotografia da autora                                   Fonte: (b) Foto de L.E.P. Travassos, 2014 

A B 

A B 
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Para Valadão (1998), a Superfície Sul-Americana, que engloba Montes Claros, é a 

mais antiga na região. O nome foi proposto por King (1956) e refere-se às amplas áreas 

aplainadas produzidas por denudação, entre os períodos Cretáceo e Terciário Médio. O autor 

ainda afirma que as superfícies reconhecidas na região do município de Montes Claros foram 

formadas a partir da dissecação da Superfície Sul-Americana. Seus remanescentes, nelas 

embutidos, foram denominados de Superfície Sul-Americana I e Superfície Sul-Americana II 

(Figura 12). 

 

Figura 12 - Recorte do perfil esquemático W-E da região de Montes Claros (na Bacia do 

Verde Grande) 

 
Fonte: Valadão, 1998, s/p. 

 

No interior do continente, Valadão (1998) afirma que a Superfície Sul-Americana 

ocupa os principais divisores hidrográficos regionais. Grande parte dos divisores, a oeste da 

bacia do Rio São Francisco, encontra-se modelada sobre essa superfície. Essa condição 

geomorfológica pode ser observada nos interflúvios que separam algumas bacias 

hidrográficas secundárias, como, por exemplo, a bacia do Verde Grande. Entre os paralelos 

16º e 17º de latitude sul, remanescentes muito bem preservados da Superfície Sul-Americana 

são encontrados em altitudes médias entre 1.000 e 1.200 metros. Nessa área, ressalta-se a 

presença de “chapadas”. Os remanescentes da Superfície Sul-Americana estão localizados em 

posição cimeira, e desenvolvem-se preferencialmente sobre as coberturas mesozoicas da 

Bacia do São Francisco.  

A Superfície Sul-Americana II ocupa as depressões e estão encravadas pelos 

principais rios que drenam a região de Montes Claros. De acordo com Valadão (1998) a 

Superfície Sul-Americana II, em Minas Gerais, apresenta-se bastante compartimentada e tem 

sua continuidade interrompida por uma série de planaltos residuais. Essa superfície 

compreende áreas cuja altitude está abaixo de 600 metros. Contudo, existem ocorrências de 

altitudes superiores a 600 metros. Elas também estão sobre rochas pelíticas e carbonáticas de 

idade neoproterozoicas, pertencentes ao Supergrupo São Francisco.  

Nesse contexto, conforme o mapa geomorfológico da Folha Montes Claros do IGA 
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(1977), os Planaltos Residuais do São Francisco podem ser definidos como testemunhos das 

superfícies de aplainamento que sofreram interrupção em sua continuidade espacial quando 

ocorreu a abertura da Depressão Periférica do São Francisco. Essas formas foram elaboradas 

sobre extensas áreas da bacia sedimentar, correspondentes às sequências sedimentares do 

Cretáceo Superior (Grupo Urucuia) e que se sobrepõem aos sedimentos do Grupo Bambuí. 

Ainda de acordo com o IGA (1977), encontram-se formas de relevo representadas por 

vertentes ravinadas e vales encaixados ao longo do canal principal. Essas áreas correspondem 

ao que Valadão (1998) denominou de Superfície Sul-Americana.    

Quanto à Depressão Periférica do São Francisco (superfície aplainada), essa 

subunidade refere-se às superfícies de aplainamento conservadas. A evolução está relacionada 

aos processos de denudação periférica realizadas pela drenagem do rio São Francisco 

predominantemente sobre ardósias, metassiltitos e calcários. Para Valadão (1998), a região 

abrangeria a Superfície Sul-Americana II. 

Na área de estudo e na parte sul, as altitudes variam de cerca de 700 a 950 metros, no 

planalto. Na parte sul, notam-se áreas rebaixadas correspondentes à depressão que exibem 

altitudes em torno de 600 metros. O Rio Vieira nasce no Planalto Residual do São Francisco, 

que constitui os níveis de chapada, caracterizados pelas superfícies tabulares, que compõem 

as plataformas de cimeira das chapadas, conforme Jacomine et al. (1979). Para esses autores, 

tais áreas representam o primeiro nível de erosão. Na área da nascente e entorno, predominam 

rochas calcárias na zona da Serra do Mel, com encostas abruptas e paredões verticais. Em 

alguns pontos, o relevo apresenta modelado acidentado com vales profundos em forma de 

“V”.A drenagem dessa área apresenta-se irregular, muitas vezes sem continuidade. Muitos 

córregos são intermitentes, com evidência de processos cársticos, sendo observadas formas de 

dissolução, surgências, cavernas, etc. Caracteriza-se, portanto, como uma importante área de 

recarga hídrica para os rios da região. A litologia varia entre as coberturas aluvionares do 

cenozoico sobrepostas aos calcários e intercalados com os metassiltitos do proterozoico do 

Grupo Bambuí. 

A área correspondente à Superfície de Aplainamento da Depressão Sanfranciscana 

estende-se como um plano ligeiramente inclinado, desde o sopé das encostas dos planaltos e 

das Serras, até os terraços e planícies fluviais. Apresenta um relevo plano ou plano e 

suavemente ondulado, em altitudes que variam de 450 a 750 metros (JACOMINE et 

al.,1979). Na parte sul, essa Superfície de Aplainamento é representada por uma faixa de 

relevo mais suave do que o observado na área do planalto, apresentando litologia composta 

pelos metassiltitos, com intercalações de calcário, bem intemperizada.  
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2.2 Aspectos fisiográficos regionais: clima, solos e vegetação 

 

 

Na zona de Montes Claros, a Massa Equatorial Atlântica (mEa) predomina no inverno,  

apresentando características de estabilidade, que geram prolongada estiagem, observada em 

quase todo o país. A mEa predomina na região no período da primavera, não se diferenciando 

muito das características climáticas básicas verificadas no decorrer do inverno, mas com 

temperatura mais elevada. O domínio da Massa Equatorial Continental (mEc), na região, 

ocorre no verão e é caracterizada por temperatura elevada e forte umidade relativa 

(ANTUNES, 1994). Além das massas de ar, a região é influenciada pelas correntes perturbadas 

de sul e de oeste. 

Para Nimer e Brandão (1989), as correntes perturbadas de sul estão relacionadas à 

atuação da Frente Polar Atlântica (FPA) e da Massa Polar (MP). Além disso, as correntes 

perturbadas de oeste estão associadas a núcleos de baixa pressão. O sistema de correntes 

perturbadas do sul resulta da invasão de anticiclones polares. No inverno, o avanço de frentes 

polares é responsável pelas quedas de temperatura. Nessa estação, o teor de umidade da 

atmosfera é muito baixo, não permitindo a formação de precipitação. No verão, o avanço 

dessas frentes polares é o principal responsável pelas precipitações nessa região. As correntes 

perturbadas de oeste apresentam maior evidência de meados da primavera a meados do outono, 

quando a região é regularmente invadida por ventos de oeste a noroeste, trazidos por linhas de 

instabilidades tropicais. Uma linha de instabilidade tropical ocorre no interior; o ar em 

convergência dinâmica provoca, geralmente, chuvas e trovoadas, e ventos moderados. 

De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, o tipo de clima predominante na 

região da zona geográfica de Montes Claros é o Aw, caracterizado pela existência de uma 

estação seca bem acentuada no inverno, e por verão chuvoso. O regime de precipitação 

apresenta oscilação uni modal, sendo que novembro, dezembro e janeiro são os três meses 

mais chuvosos; e junho, julho e agosto os mais secos, quando é raríssima a ocorrência de 

precipitação. 

Os índices de precipitação anuais são da ordem de 700 mm a 1.200 mm. O regime 

térmico apresenta oscilação anual bastante suave, com valores médios variando de 22°C a 

26°C. A temperatura máxima média alcança 32ºC no verão, e a mínima atinge 12°C no 

inverno. Os baixos valores de temperatura mínima são observados no inverno, como resultado 

da invasão de massas de ar frio,que, por vezes, ocorre na região. A umidade relativa apresenta 

uma variação entre as estações seca e chuvosa. Os valores médios no verão são da ordem de 
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75%, e, no inverno, de 60% (OLIVEIRA et al., 2006). 

Em relação aos solos, na área de estudos sobressaem os Nitossolos, Cambissolos e 

Neossolos Litólicos (Figura 13).Os Nitossolos são constituídos por material mineral, com o 

horizonte A seguido de B nítico (presença de muita cerosidade e estrutura em blocos), de 

argila de atividade baixa, textura argilosa ou muito argilosa, apresentando boa drenagem. 

Geralmente são ácidos com saturação por bases de baixa a alta, originários de rochas ígneas 

(basalto) e rochas sedimentares (calcário) (EMBRAPA, 2013). Os Nitossolos abrangem a 

maior parte da área de estudo. São originários de calcário, apresentam estrutura em blocos, 

com muita cerosidade e grande variação de profundidade. A maioria é profunda, de 

aproximadamente mais de um metro. No entanto, nas áreas de maior declividade eles são 

normalmente mais rasos.  

 

Figura 13 - Classes de solo da área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Os Cambissolos compreendem os solos constituídos por material mineral, com o 

horizonte A seguido de B incipiente, com drenagem variando de acentuada até imperfeita.  

São originários de vários tipos de rochas (EMBRAPA, 2013). Os cambissolos encontrados na 

área estão associados a relevo que vai de plano a bem acidentado. Na parte mais elevada da 

nascente, são encontrados associados aos siltitos. Apresenta mais silte do que nos nitossolos, 

caracterizando-se como solo mais novo. Esse solo também é encontrado nas margens do Rio 

Vieira, dando suporte às Matas Ciliares.  

De acordo com a EMBRAPA (2013), os Neossolos Litólicos são solos pouco 

evoluídos, rasos, com horizonte A assentado diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte 

C.  Na área de estudo, esse tipo de solo é encontrado em pequenos pontos esporádicos, 

principalmente em áreas mais declivosas. Apresentam-se associados aos afloramentos de 

rochas, geralmente sobre os siltitos.  

No que se refere à vegetação, o Norte do Estado de Minas Gerais encontra-se na área 

de transição entre os biomas Cerrado e Caatinga. Esses dois domínios se misturam, formando 

uma tensão ecológica que dificulta a separação precisa entre eles. Assim, essas interações 

resultam em um mosaico vegetacional bastante complexo, em que se destacam diversas 

formações vegetais, sob baixa precipitação anual e concentração de chuvas em curto período 

durante o ano (BELÉM, 2015). No município de Montes Claros, ao sul, observam-se 

formações do bioma Cerrado típico; ao norte, a Floresta Estacional Decidual (Mata Seca); e, 

nas margens dos cursos d‟água, a Mata Ciliar. 

A área de estudo é dominada pela presença de Florestas Estacionais Deciduais, 

Cerrado típico e Matas Ciliares. As Florestas Estacionais Deciduais são caracterizadas por 

duas estações climáticas bem definidas, uma chuvosa e outra marcada por um longo período 

seco. No período chuvoso, as copas se tocam, proporcionando, assim, uma cobertura arbórea. 

No período seco, essa formação caracteriza-se por apresentar um ritmo estacional que se 

reflete na perda de mais 70% das folhas nos indivíduos arbóreos, diminuindo a cobertura 

arbórea. Na área de estudo, essa formação está associada aos afloramentos de calcário, em 

locais acidentados, nas encostas dos alinhamentos de serras que abrigam as nascentes do Rio 

Vieira, e a maioria das árvores apresenta-se na forma ereta (Figura 14). 

O Cerrado típico ocorre principalmente na região da chapada, apresentando árvores e 

arbustos tortuosos, com casca grossa, e, geralmente, as árvores encontram-se mais espaçadas.  

As Matas Ciliares geralmente ocorrem associadas ao longo das drenagens (Figura 15). 

É notável no interior da mata ciliar mais umidade, o que favorece a sobrevivência de animais 

e vegetais. É importante ressaltar que a mata ciliar desempenha importante papel no que se 
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refere à manutenção dos cursos d‟água, reduzindo o assoreamento do rio e impedindo o aporte 

de poluentes. Deve-se salientar, também, que essa vegetação atua na manutenção da 

biodiversidade e, consequentemente, no equilíbrio dos ecossistemas.   

 

Figura 14 - Exemplo da Mata Seca (forma ereta das árvores e presença de cipós) 

 
Fonte: Fotografia da autora         

 

 

Figura 15 - Exemplo da mata de ciliar existente ao longo do curso do Rio Vieira 

 
Fonte: (a) Fotografia  da autora                                   Fonte: (b) Foto de L.E.P. Travassos, 2014 

 

  

A B 
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3 POTENCIAL DA NASCENTE DO RIO VIEIRA E ENTORNO PARA A 

INTERPRETAÇÃO DA GEODIVERSIDADE E PROPOSTA INTERPRETATIVA 

 

 

Os aspectos abióticos presentes na área de estudo são pouco conhecidos, além de não 

existir aproveitamento dos elementos que compõem a geodiversidade como recurso 

educativo, turístico e interpretativo. Aqui, apresentam-se as potencialidades da nascente do 

Rio Vieira e entorno, por meio do inventário de elementos representativos da geodiversidade. 

Utilizou-se a interpretação desses elementos como forma de promover a valorização e 

divulgação das Ciências da Terra, associadas ao geoturismo. 

Foi construído um inventário preliminar dos pontos de interesse para interpretação da 

geodiversidade. Após a inventariação, quantificaram-se alguns dos pontos considerando, 

principalmente, os valores educacionais.Posteriormente, recorreu-se à proposta de produção 

de painéis informativos e/ou interpretativos como maneira de valorizar os sítios de 

geodiversidade. 

 

3.1 Inventariação e características da nascente principal do Rio Vieira e entorno 

associadas ao geoturismo. 

 

A nascente principal do Rio Vieira e entorno correspondem a região representada 

pelos Planaltos Residuais do São Francisco e pela Depressão Periférica do São Francisco.A 

área é limitada pela Serra do Mel, conhecida regionalmente como Serra do Ibituruna, que 

abrange a porção sul e oeste da área urbana de Montes Claros. No percurso, em direção à 

nascente principal do Rio Vieira e entorno, pode-se identificar, no primeiro plano, paisagem 

correspondente às Superfícies de Aplainamento da Depressão Sanfranciscana e, ao fundo, 

trecho da Serra do Mel, pertencente ao Planalto Residual do São Francisco (Figura 16). Têm-

se, também, encostas abruptas e paredões verticais carbonáticos correspondendo à porção da 

Serra do Mel, encobertos pela vegetação (Figura 17). 

O Rio Vieira nasce no Planalto Residual do São Francisco, onde afloram rochas de 

origem sedimentar. São calcarenitos intercalados com os metassiltitos que se destacam no 

desenvolvimento do sistema cárstico. Na área de estudo, existem feições cársticas, tanto do 

exocarste como do endocarste. No domínio das formas exocársticas, verificam-se tanto as 

formas positivas (maciços e tufas), como as negativas (dolinas e lagoas cársticas).  
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Figura 16  - Trecho da Serra do Mel e 

Superfícies de Aplainamento 

Figura 17 - Paredões verticais de calcário 

 

Fonte: Fotografia da autora Fonte: Fotografia da autora 
 

 

A área de estudo corresponde a aproximadamente 6,14 Km
2
(Figura 18). Os pontos de 

interesse totalizam 14. Os de números 1, 2 e 3 são caracterizados por apresentar dolinas 

associadas a sumidouros e paredões. As dolinas dessa área encontram-se entre as cotas de 850 

e 828 metros, a noroeste da nascente principal, e estão próximas a algumas nascentes já secas 

do Rio Vieira. 

Essas dolinas estão correlacionadas à porção superior da Formação Lagoa do Jacaré, 

onde predominam calcarenitos de coloração cinza-escura, maciços, com intercalações 

milimétricas de metassiltitos também de coloração acinzentada. No fundo das dolinas dessa 

área, observam-se camadas de Nitossolo háplico, de textura (predominantemente) muito 

argilosa. Essas dolinas estão associadas aos fraturamentos NS e NW, conforme alinhamentos 

assinalados na figura 19. O acesso às dolinas ocorre por estrada vicinal. Posteriormente, 

percorre-se um caminho a pé. Todo o percurso é de aproximadamente5 Km, a partir do Portão 

da Fazenda Betânia.  

O ponto de interesse 1 corresponde à Dolina 1. Localizada nas coordenadas UTM 

8144516 N e 614140 E, é elíptica, e relacionada aos fraturamentos das rochas. Verificou-se 

presença de material argiloso que favorece a retenção da água na dolina, mesmo depois de 

algum tempo após o período chuvoso (Figura 20).  
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Figura 18 – Visualização dos pontos de interesse da área de estudo 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Figura 19 - Principais alinhamentos das Dolinas 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 20 - Dolina 1 

Fonte: Fotografia da autora Fonte: Fotografia da autora 
 

Localizado nas coordenadas UTM 8144368 N e 614149 E, encontra-se o ponto 2, 

representado pela Dolina 2.De forma elíptica alongada, apresenta vegetação de porte arbóreo 

e fundo mais inclinado com a presença de um sumidouro (Figura 21). O ponto 3 refere-se à 

Dolina 3, localizada nas coordenadas UTM 8144102 N e 614140 E. Nessa dolina, identificou-

se processo de infiltração e um sumidouro bem sedimentado, além de vários níveis que a 

caracterizam, talvez, como dolina de abatimento de solo. Nesse ponto de interesse, observa-

se, ainda, paredão rochoso, que expõe rochas calcárias, caracterizada no levantamento 

pedológico como afloramento rochoso, com aproximadamente 30 metros de altura (Figura 22 

e 23). 

 

Figura 21 - Dolina 2 Figura 22 - Sumidouro associado a  

Dolina 3 

Fonte: Fotografia da autora Fonte: Fotografia da autora 
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Figura 23 - Paredão vertical associado à Dolina 3 

 
Fonte: Fotografia da autora 

 

O ponto de interesse número 4 corresponde à Lapa do Tião, nas coordenadas UTM 

8145245 N e 614753 E. O acesso é realizado por estrada vicinal e por um caminho de 

aproximadamente 200 metros a partir da estrada vicinal. O percurso total corresponde a 

3,4Km, a partir do Portão da Fazenda Betânia. A Lapa do Tião é de fácil acesso para veículos 

no percurso pela estrada vicinal. A Lapa do Tião apresenta um desenvolvimento horizontal 

segundo a direção principal N40°W, e com alguns declives em seu interior. É possível 

observar que os salões internos foram moldados por feições de direção NW e NS. Essa 

condição evidencia o desenvolvimento dessa cavidade segundo a direção de estruturas 

secundárias da rocha calcária local, revelando um forte controle estrutural sobre o 

desenvolvimento dessa feição cárstica.  

Na entrada, observa-se significativa quantidade de blocos abatidos dos mais diversos 

tamanhos, e o teto encontra-se com altura média de aproximadamente 6 a 8 metros 

(Figura24). As paredes da Lapa do Tião apresentam grandes quantidades de escorrimentos 

calcíticos e outros espeleotemas (Figura 25). Dentre os espeleotemas mais comuns, 

identificaram-se estalagmites, cortinas e represas de travertino. Nas represas de travertino, 

observa-se a ocorrência de pérolas concrecionadas (Figura26 e 27). Além disso, ao longo do 

desenvolvimento da caverna, observa-se uma clarabóia com aproximadamente 1,5 metro de 

diâmetro, após cerca de 15 metros da entrada. No final da galeria principal, 30 metros após a 

entrada, é possível visualizar, a partir do teto, um grande escorrimento calcítico e 

estreitamento da cavidade com rebaixamento do piso. 
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Figura 24 - Blocos abatidos na entrada da 

Lapa do Tião 

Figura 25 - Escorrimento calcítico 

Fonte: Fotografia da autora Fonte: Fotografia da autora 

 

Figura 26 - Represas de travertino com 

Pérolas 

Figura 27 - Destaque das Pérolas nas 

represas de travertino 

Fonte: Fotografia da autora Fonte: Fotografia da autora 

 

 

Os pontos de interesse de 5 a 14 correspondem a pontos encontrados nas trilhas 

próximas à Fazenda Betânia (Figura 28). As trilhas existentes na Fazenda Betânia são 

utilizadas por indivíduos que nem sempre têm a devida autorização das religiosas da 

Congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Maria. A sede da fazenda é utilizada para 

atividades escolares dos estudantes do Colégio Berllar Imaculada Conceição, também de 

propriedade da Congregação. 

A Figura 29 evidencia as três principais trilhas da nascente do Rio Vieira, nomeadas, 

nesta pesquisa, como Cachoeira de Tufa Calcária no Rio Vieira (Trilha 1); Nascente principal 

do Rio Vieira (Trilha 2); e Grande Cachoeira de Tufa Calcária no Córrego Palmital (Trilha 3). 

Essas trilhas iniciam-se no portão de entrada da Fazenda Betânia, nas coordenadas 

UTM 8143520 N e 615045E.  
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Figura 28 - Entrada da Fazenda Betânia 

 
Fonte: Fotografia da autora 

 

 

Figura 29 - Visualização das três principais trilhas da nascente do Rio Vieira 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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3.1. 1 Trilha 1 - Cachoeira de Tufa Calcária no Rio Vieira e considerações sobre 

questões ambientais 

 

 

A trilha 1 apresenta 1.256 metros (Figura 30) até  a Cachoeira de Tufa Calcária no Rio 

Vieira. Nessa trilha encontram-se os pontos de interesse de número 5 (Calcário dobrado), 6 

(Lapiás), 7(Fratura), 8 (Cachoeira de Tufa Calcária no Rio Vieira/Barragem) e 9 (Perfil de 

solo). 

 

Figura 30 - Visualização da trilha para a Cachoeira de Tufa Calcária no Rio Vieira 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Ao fazer o percurso dessa trilha, observam-se alguns problemas ambientais que 

reforçam a necessidade de intervenção no intuito de solucionar ou, pelo menos, minimizá-

los.No início da trilha existe um declive acentuado, onde é possível observar o surgimento de 

sulcos erosivos que avançam devido à declividade do terreno e, principalmente, em 

decorrência da prática de motociclismo do tipo “enduro” (Figura 31, 32 e 33), prática bastante 

comum na região. 

 

Figura 31 - Processo erosivo, formação de sulcos no percurso da trilha Cachoeira de 

Tufa Calcária no Rio Vieira 

 
Fonte: Fotografia da autora 

 

Figura 32 - Moto na trilha 

 

Figura 33 - Marca dos pneus das motos 

 
Fonte: Fotografia da autora Fonte: Fotografia da autora 

 

 

A prática de enduro tem provocado alargamento acelerado das trilhas, degradação da 

vegetação, compactação do solo e, também, aumento da carga de suspensão nos cursos 

d‟água, favorecendo o assoreamento. Verifica-se grande impacto visual, além da poluição 

sonora e do ar, durante o tráfego dos motociclistas praticantes do esporte. Essa prática afasta 

animais e visitantes que buscam tranquilidade, além de propiciar riscos de acidentes 

envolvendo visitantes devido à alta velocidade das motos.  
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Em relação aos pontos de interesse da Trilha 1, o ponto 5 refere-se ao afloramento de 

calcário dobrado localizado nas coordenadas UTM 8143096 N e 615029 E. O afloramento de 

calcário dobrado evidencia os esforços compressivos, provavelmente relacionados ao ciclo 

Brasiliano. O compartimento central do Cráton do São Francisco, onde se encontram as 

unidades proterozoicas não sofreram deformações significativas. Entretanto, as deformações 

geoestruturais, observadas na cobertura brasiliana sobre o Cráton, são reflexos dos 

dobramentos que ocorreram nas faixas marginais. Assim, rochas do Grupo Bambuí foram 

submetidas a esforços tectônicos provenientes das faixas de dobramentos. A faixa Araçuaí 

provocou esforços que agiram segundo uma direção geral de aproximadamente N50 a 60We, 

a faixa Brasília, segundo direção N30 a 40E (Figura 34). 

 

Figura 34 - Esforço compressivo sobre o Grupo Bambuí, pelas faixas de dobramento 

Brasília e Araçuaí 

 
 Fonte: Adaptado de Silva, 2002, p.25 

 

Nesse ponto é possível identificar calcário (calcarenito) em camadas com intercalações 

milimétricas de metassiltito, rocha de maior competência que, em regime dúctil e sob ação de 

esforços compressivos, curvaram as camadas originalmente sub-horizontalizadas 

aproveitando-se da plasticidade das lâminas metassiltitos a elas intercaladas. Assim sendo, 

formaram uma dobra assimétrica, sinforme, de pequeno porte, cujo plano axial se apresenta 

inclinado (Figura 35). Seus flancos mostram uma ligeira assimetria em relação ao plano axial, 

apresentando uma abertura suave, onde o flanco esquerdo apresenta inclinação maior que o 

observado no flanco direito. Os esforços compressivos que originaram essa estrutura dobrada 

tem direção perpendicular ao plano axial dessa dobra, atuando em direções contrárias a esse 

plano. 
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Figura 35 - Dobramento em afloramento carbonático 

  
Fonte: Fotografia da autora  

 

O ponto de interesse 6 diz respeito aos lapiás, que podem apresentar formas lineares 

controladas por fraturas, formas lineares de controle hidrodinâmico e formas poligenéticas. 

Em campo, observou-se calcário lapiezado com diáclase nas seguintes N38W e N63E. Os 

lapiás encontrados na área de estudo podem ser classificados, em sua maioria, como formas 

lineares controladas por fraturas (Figuras 36 e 37). 

 

Figura 36 - Afloramento de calcário lapiezado com diáclases 

  
Fonte: (a) Fotografia da autora                                    Fonte: (b) Foto de L.E.P. Travassos, 2014 

 

Figura 37 - Processo de medição das direções das diáclases 

 
Fonte: Fotografia da autora 

A B 
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O ponto de interesse 7 corresponde às fraturas que estão localizadas nas coordenadas 

UTM 8143042 N e 615280 E. Há uma íntima relação entre as fraturas e os processos de 

carstificação. Na área em estudo, verificam-se calcários com planos de fraturas bem 

desenvolvidos, cujas medidas indicam direções predominantemente de N68E/60NW, 

N23W/50NE e N28W/45NE (Figuras 38 e 39). As fraturas constituem base para estudos de 

desenvolvimento das feições cársticas, uma vez que favorecem a percolação das águas 

meteóricas.  

 

Figura 38 - Aspecto geral de algumas das 

fraturas encontradas na “Trilha 1” 

Figura 39 - Processo de medição das 

fraturas na “Trilha 1 – Cachoeira no Rio 

Vieira” 

  
Fonte: Fotografia da autora  Fonte: Fotografia da autora  

 

O ponto de interesse 8 refere-se à Cachoeira de Tufa Calcária no Rio Vieira localiza-se 

nas coordenadas UTM 8143035N e 615329E. Essas tufas calcárias são depósitos carbonáticos 

que formam “cachoeiras” e “barragens” ao longo do Rio Vieira, pois, nesse local, há uma 

grande circulação de água saturada em bicarbonatos, próprias do ambiente fluvial autóctone. 

As cachoeiras e barragens são estruturadas em camadas, portanto, em constante processo de 

formação. Possuem forma conchoidal e perfil convexo. Normalmente, as águas do Rio Vieira 

apresentam-se cristalinas, devido à baixa concentração de argilas. Verifica-se, também, 

grande quantidade de matéria orgânica (Figura 40). 

A Figura 41 mostra barragens e piscinas naturais de águas cristalinas de grande beleza 

cênica. Devido ao valor cênico desse ponto e ao microclima ameno em comparação com as 

áreas do entorno, muitos visitantes procuram o local. Contudo, percebe-se que o turismo que 

ocorre na área não é sustentável, muito menos “ecológico”.No local, é possível identificar 

troncos de árvores que foram utilizados como lenha para acender fogueiras. Além disso, a 

falta de sensibilidade ecológica dos visitantes é evidenciada pela significativa quantidade de 

resíduos deixados na área (sacolas e garrafas plásticas, latas de refrigerantes e cerveja, pontas 

de cigarro etc.), conforme figura 42. 
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Figura 40 - Cachoeira de Tufa Calcária no Rio Vieira 

  
Fonte: (a) Fotografia da autora                                      Fonte: (b) Foto de L.E.P. Travassos, 2014 

 

Figura 41- Represas de tufas e piscinas naturais no Rio Vieira 

  
Fonte: (a) Fotografia da autora                                      Fonte: (b) Foto de L.E.P. Travassos, 2014 

 

Figura 42 - Lixo deixado pelos visitantes 

  
Fonte: (a) Fotografia da autora                                          Fonte: (b) Foto de L.E.P. Travassos, 2014 

 

O ponto de interesse 9, Perfil do solo, localiza-se nas coordenadas UTM 8142990N e 

615380E (Figura 43). Esse ponto corresponde à descrição dos horizontes do perfil do 

Nitossolo háplico,que se encontra em local de relevo suave ondulado, mediamente 

drenado,pedregoso e com cobertura vegetal arbóreo-arbustiva, associada às coberturas 

superficiais detríticas. 

B 
A 

A B 

A B 
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Figura 43 - Perfil do Nitossolo na área de estudo 

 

Fonte: Fotografia da autora 

 

Horizonte A: (0 a 25 cm), 2,5 YR 5/2, seco (vermelho acinzentado), textura argilosa com 

pouco cascalho, grumoso, estrutura forte, pequena, tipo sub-angular, consistência dura, 

ligeiramente plástica e pegajosa, transição gradual. 

 

Horizonte AB: (25 a 45 cm), 2,5 YR 5/3, seco (pardo avermelhado fosco), textura areno-

argilosa com cascalho, estrutura moderada, média a pequena, tipo sub-angular, consistência 

dura, ligeiramente plástica e pegajosa, transição gradual. 

 

Horizonte B1: (45 a 87 cm), 2,5 YR 5/4, seco (pardo avermelhado fosco), textura argilosa 

com pouco cascalho, estrutura moderada, média a pequena, tipo sub-angular, consistência 

muito dura, plástica e pegajosa, cerosidade comum, transição difusa. 

 

Horizonte B2: (87 a 150 cm), 2,5 YR 5/4, seco (pardo avermelhado fosco), textura argilosa 

com pouco cascalho, estrutura moderada, média, tipo sub-angular, consistência muito dura, 

plástica e pegajosa, cerosidade moderada, transição difusa. 

 

Horizonte B3: (150 a 215 cm), 2,5 YR 4/6, úmido (pardo avermelhado), textura areno-

argilosa, estrutura maciça, média, tipo sub-angular, consistência dura, ligeiramente plástica e 

pegajosa, comum, transição difusa. 
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3.1.2 Trilha 2 - Nascente principal do Rio Vieira 

 

 

A partir do portão da Fazenda Betânia, tem-se a trilha para a nascente principal do Rio 

Vieira (Figura 44), cuja extensão é de 1.248 metros. No trajeto, identificaram-se os pontos de 

interesse: cavidade 1 (ponto 10), nascente principal  do Rio Vieira (ponto 11) e cavidade 2 

(ponto 12). 

 

Figura 44 - Visualização da trilha para a nascente principal do Rio Vieira 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A entrada da Cavidade 1 (Figura 45 e 46) se localiza nas coordenadas UTM 8142981N 

e 614926 E. Os calcários dessa cavidade apresentam-se em estratos paralelos, de cor cinza, 

bem estratificados, com litotipo correlacionado à Formação Lagoa do Jacaré, geralmente 

separados por pequenas superfícies onduladas, com espessura média de 10 a 20 cm.Ao lado 
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dessa cavidade, observa-se um afloramento de calcário dobrado (Figura 47).O 

desenvolvimento horizontal dessa cavidade ocorreu a partir da dissolução da rocha 

carbonática, facilitada pela percolação de águas meteóricas percolantes por meio das fraturas. 

 

Figura 45 - Aspecto geral de um maciço 

carbonático com a pequena  

“Cavidade 1” 

Figura 46 - Escorrimento calcítico 

  
Fonte: a) Foto do Luiz Eduardo Panisset 

Travassos, 2014                            
Fonte: b) Fotografia da autora                             

 

Figura 47 - Afloramento de Calcário 

dobrado 

Fonte: Fotografia da autora 
 

 

Localizada a cerca de 150 metros da Cavidade 1, identificou-se um outra pequena 

cavidade natural subterrânea, localizada nas coordenadas UTM 8142889N e 614861E(Figura 

48). Basicamente apresenta estratos paralelos, de cor cinza, bem estratificados, semelhantes à 

Cavidade 1 e apresenta Mata Ciliar bem preservada. Aproximadamente a 30 metros dessa 

caverna,encontra-se um paredão calcário de difícil acesso (Figura 49), local onde se pode 

observar a sub-horizontalidade do pacote carbonático local com calcário estratificado (estratos 
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variando de 10 a 20 cm), intercalados por lâminas de material metassiltito.  

 

Figura 48 - Localização da “cavidade 

natural ” em relação ao canal do rio 

Figura 49 - Afloramento de calcário de 

difícil acesso 

  
Fonte: Fotografia da autora                             Fonte: Fotografia da autora                             

 

O ponto de interesse 11 refere-se a uma das principais nascentes do Rio Vieira. 

Encontra-se sob as coordenadas UTM 8142737N e 614742E, e ocorre numa surgência 

cárstica controlada por fratura,representando, atualmente, o principal responsável pela 

perenização do rio nessa faixa estudada. O local apresenta gradiente hidráulico de moderado a 

alto, em zona de vale encaixado, com densa vegetação representada pela Mata Ciliar (Figura 

50 e 51).  

 

Figura 50 - Nascente principal do Rio Vieira 

 
Fonte: Fotografia da autora 
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Figura 51 - Aspectos gerais da área de entorno da nascente principal do Rio Vieira 

 
Fonte: Foto (a-b): Luiz Eduardo Panisset Travassos, 2014; Fonte: (c) Fotografia da autora  

 

 

A Cavidade 2, ponto de interesse 12 (Figura 52), está localizada nas coordenadas 

UTM 8142730N e 614720E, a cerca de 30 metros da nascente principal do Rio Vieira. As 

paredes da Cavidade 2 apresentam grande quantidade de escorrimentos calcíticos (Figura 53), 

presença de estalactites e grande quantidade de blocos abatidos. O acesso é difícil,pois está 

em um local mais íngreme e com quantidade significativa de blocos soltos, que atrapalham o 

percurso.  

 

Figura 52 - Cavidade 2 Figura 53 - Escorrimento calcítico 

  
Fonte: Fotografia da autora                             Fonte: Fotografia da autora                             

A B 

C 
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3.1.3 Trilha 3 - Grande Cachoeira de Tufa Calcária no Córrego Palmital 

 

 

A trilha 3 apresenta extensão de 532 metros (no trajeto mais curto) e cerca de 1.000 

metros no trajeto mais longo (Figura 54). No trajeto mais longo, o visitante passará pelo 

cruzamento do Rio Vieira com o Córrego Palmital (Figura 55). Para chegar à Grande 

Cachoeira de Tufa Calcária no Córrego Palmital, deve-se seguir à direita, em linha reta. No 

decorrer do percurso,é possível identificar afloramento rochoso de calcário, com presença de 

cavidade natural subterrânea, a Lapa Betânia. Para se fazer o percurso dessa trilha, é 

necessário maior esforço físico devido à declividade do terreno. 

 

 

Figura 54 - Visualização da Trilha 3 para a “Grande Cachoeira de Tufa Calcária no 

Córrego Palmital” 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 55 - Encontro Rio Vieira com o Córrego Palmital 

 
Fonte: Fotografia da autora                             

 

O Córrego Palmital é um afluente da margem esquerda do Rio Vieira e apresenta, em 

parte do ano, quantidade razoável de água. Entretanto, devido à irregularidade pluviométrica 

no Norte de Minas ou ao movimento sazonal das águas do carste, ocorre variação no volume 

d‟água fornecido por esse tributário, inclusive chegando a secar, conforme observado na 

figura 56. Consequentemente, tal comportamento irá repercutir na vazão natural do Rio Vieira 

no decorrer de parte dos meses do ano. 

 

Figura 56 - Porção seca do córrego Palmital que pode estar ligado ao movimento sazonal 

das águas do carste 

 
Fonte: Fotografia da autora            
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Deve-se considerar o comportamento natural do carste, que permite a infiltração de 

água superficial para o subterrâneo mostrando-se, nesse contexto,como um agente condutor, 

armazenador e regulador do nível hídrico dos rios locais e regionais. Com a utilização 

descontrolada da água subterrânea ao se bombear água dos aquíferos, é possível que ocorra a 

redução ou mesmo seu desaparecimento na superfície. Assim, a ação antrópica pode 

contribuir para o agravamento do fluxo de águas superficiais nos cursos d‟água intermitentes  

locais, intensificando em virtude da constante destruição da vegetação natural por meio de 

queimadas evidenciadas na área de estudo. 

O ponto de interesse 13, a Lapa Betânia, localiza-senas coordenadas UTM 8143066 N 

e 6149970 E, a 230 metros do encontro do Rio Vieira com o Córrego Palmital (Figura 57). A 

Lapa é uma cavidade predominantemente linear, com seções retangulares e irregulares. É 

ornamentada por colunas, estalagmites, estalactites, travertinos e escorrimentos (Figuras 58, 

59 e 60).   

 

Figura 57 - Entrada parcialmente escondida pela vegetação da Lapa Betânia 

 
Fonte: Fotografia da autora         
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Figura 58 - Escorrimento calcítico e 

Estalactites 

Figura 59 - Estalagmites e Estalactites 

Fonte: Fotografia da autora Fonte: Fotografia da autora 

 

Figura 60 - Represas de travertinos  

Fonte: Fotografia da autora 

 

O ponto de interesse 14, a Grande Cachoeira de Tufa Calcária no Córrego Palmital, 

localiza-se nas coordenadas UTM 8143120N e 614958E, distante a56 metros da Lapa 

Betânia. Essa Cachoeira de Tufa Calcária apresenta aproximadamente 25 metros de altura e, 

principalmente no período chuvoso, há acúmulo de água na piscina natural, ao contrário do 

que ocorre na estação seca (Figura 61). É possível deposição contínua do material, sendo as 

camadas orientadas de forma conchoidal, porém mais verticalizada do que a Cachoeira de 

Tufa Calcária no Rio Vieira. Devido à declividade, o local torna-se mais susceptível à erosão. 

Provavelmente, o depósito esteja condicionado a uma solubilidade maior das rochas 

carbonáticas presentes à montante dessa área. O calcário, facilmente dissolvido e carreado 
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pela drenagem local, encontra sobre a superfície côncava dessa feição cárstica,uma condição 

ideal para precipitar excesso de carbonato de cálcio diluído na água percolante, favorecendo a 

continuidade do processo e evolução constante e ativa dessa feição.  

 

Figura 61 - Aspectos gerais da “Grande Cachoeira de Tufa Calcária”. 

 
Fonte: Fotografia da autora 
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3.2 Quantificação do valor educativo dos pontos de interesse da nascente principal do 

Rio Vieira e entorno 

 

 

Após o inventariar alguns pontos de interesse da geodiversidade, a pesquisa continuou 

em direção à quantificação dos pontos de interesse da nascente principal do Rio Vieira e seu 

entorno. Por meio da metodologia apresentada por Brilha (2016), os critérios dos pontos de 

interesse da área de estudo (potencialidade didática, diversidade geológica, condições de 

observação, vulnerabilidade, acessibilidade, segurança, densidade populacional, infraestrutura 

logística, associação com outros valores, beleza cênica, singularidade e limitação de uso) 

foram classificados de 1 a 4, conforme Tabela 4. 

Em seguida, multiplicou-se pelo peso ponderado, os critérios: Potencialidade didática 

(peso 20); Diversidade geológica (peso 10); Condições de observação (peso 10); 

Vulnerabilidade (peso 10); Acessibilidade (peso 10); Segurança (peso 10); Densidade 

populacional (peso 5); Infraestrutura logística (peso 5); Associação com outros valores (peso 

5); Beleza cênica (peso 5); Singularidade (peso 5) e Limitação de uso (peso 5). 

A soma de cada ponto de interesse foi dividida pelo número de critérios (12) e, 

posteriormente, dividiu-se o resultado obtido pela variação máxima (4) e, finalmente, 

multiplicou-se por 100, de acordo com a Tabela 5.Cabe ressaltar que se atribuiu zero aos 

critérios dos pontos de interesse que não atenderam às especificações propostas por Brilha 

(2016), como o critério Singularidade, por exemplo. 

 O critério “Potencialidade didática” refere-se ao uso do ponto de interesse por 

estudantes de diferentes níveis de ensino. O critério “Diversidade geológica” aborda a 

ocorrência de diversos elementos da geodiversidade com potencial didático. O critério 

“Condições de observação” diz respeito à existência ou não de obstáculos que dificultam a 

observação de alguns elementos geológicos do ponto de interesse. No critério 

“Vulnerabilidade”, considera-se a existência de elementos geológicos que podem ser 

destruídos por estudantes, e diminuir o valor educativo do ponto de interesse. No critério 

“Acessibilidade”, considera-se o percurso mais rápido e fácil, seja a pé ou por meio de 

transporte e o critério “Segurança” diz respeito à existência de equipamentos de segurança 

disponíveis nas imediações dos pontos de interesse. Brilha (2016) continua afirmando que o 

critério “Densidade populacional” relaciona-se com a existência ou não de um público 

potencial e ao se identificar o critério “Infraestrutura logística”, verifica-se a existência de 

instalações para receber visitantes no local ou nas proximidades. O critério “Associação com 
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outros valores” considera a existência dos elementos naturais e/ou culturais próximos da área 

e o critério “Beleza cênica” representa a qualidade visual, ou seja, a capacidade de encantar os 

estudantes. O critério “Limitações de Uso” destaca a existência de obstáculos que possam ser 

problemáticos para o desenvolvimento de atividades educativas e o critério “Singularidade” 

refere-se à distinção e à raridade dos elementos da geodiversidade que poderiam promover 

interesse por parte dos estudantes.  

Ao analisar as informações, julgou-se necessário evidenciar algumas considerações 

em relação aos critérios Potencialidade didática, Segurança, Densidade populacional, 

Infraestrutura logística e Associação com outros valores. No critério indicativo da 

Potencialidade didática da educação formal, optou-se, aqui, pelo nível do Ensino 

Fundamental. Os conteúdos curriculares desse nível estão presentes nas propostas dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Fundamental/Tema Transversal “Meio Ambiente”, 

conforme discutido no capítulo 1.  Desse modo, apesar de a Tabela 1
4
 ilustrar os conteúdos 

curriculares para todos os níveis do sistema educativo (Ensinos Fundamental, Médio e 

Superior), esta pesquisa optou por se concentrar nos conteúdos curriculares voltados para o 

Ensino Fundamental, pois, em sua maioria, são alunos desse nível de ensino que mais visitam 

a região. Todos os pontos de interesse nesse critério receberam a pontuação 3, pois ilustram 

conteúdos curriculares para o ensino fundamental. 

 No critério Segurança, todos os pontos de interesse receberam  pontuação 2 ,pois 

não há equipamentos de segurança e a menos de 50Km de meios de socorro. Para o critério 

Densidade populacional, todos os pontos de interesse receberam pontuação 1, que 

corresponde a ponto de interesse em distrito com menos de 115 habitantes/Km
2
. Todos os 

pontos de interesse receberam pontuação 4 no critério   Infraestrutura logística, que diz 

respeito a alojamento e restaurante para grupos de 50 pessoas a menos de 15 Km. No  critério 

Associação com outros valores, todos os pontos de interesse receberam  pontuação 2, 

considerando a presença de vários valores ecológicos e culturais num raio de 20Km. 

 

                                                 
4
 Verificar Tabela 1 na Introdução  
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Tabela 4 - Valor educativo dos pontos de interesse da nascente principal do Rio Vieira e entorno 

Pontos de interesse Potencialida

de didática 

Diversidade 

geológica 

Condições 

de 

observação 

Vulnerabilidade Acessibilidade Segurança Densidade 

populacional 

Infraestrutura 

logística 

Associação 

com outros 

valores 

Beleza 

cênica 

Limitação 

de uso 

Singularidade Total 

1Dolina 1 3 2 4 3 1 2 1 4 2 4 2 0 28 

2Dolina 2 3 2 3 3 1 2 1 4 2 3 2 0 26 

3Dolina 3 3 3 3 3 1 2 1 4 2 3 2 0 27 

4Lapa do Tião 3 3 3 2 1 2 1 4 2 4 3 0 28 

5Calcário 

dobrado 

3 2 4 3 0 2 1 4 2 3 2 0 26 

6Lapiás 3 2 3 3 0 2 1 4 2 3 2 0 25 

7Fratura 3 2 4 3 0 2 1 4 2 3 2 0 26 

8Cachoeira de 

Tufa Rio Vieira 

3 2 4 3 0 2 1 4 2 4 2 0 27 

9Perfil do Solo 3 2 3 3 0 2 1 4 2 3 2 0 25 

10Cavidade 1 3 2 3 2 0 2 1 4 2 3 2 0 24 

11Nascente Rio 

Vieira 

3 2 4 3 0 2 1 4 2 4 2 0 27 

12Cavidade 2 3 2 3 2 0 2 1 4 2 3 2 0 24 

13Lapa Betânia 3 3 3 2 0 2 1 4 2 4 2 0 26 

14Grande 

Cachoeira de 

Tufa 

3 2 4 3 0 2 1 4 2 4 2 0 27 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de BRILHA, 2016 
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Tabela 5 - Valor educativo x pesos ponderados dos pontos de interesse da nascente principal do Rio Vieira e entorno 

Pontos de interesse Potencialidade 

didática 

Diversidade 

geológica 

Condições 

de 

observação 

Vulnerabilidade Acessibilidade Segurança Densidade 

populacional 

Infraestrutura 

logística 

Associação 

com outros 

valores 

Beleza 

cênica 

Limitação 

de uso 

Total % 

 

 

1Dolina 1 60 20 40 30 10 20 5 20 10 20 10 245 61,25 

2Dolina 2 60 20 30 30 10 20 5 20 10 15 10 230 57,5 

3Dolina 3 60 30 30 30 10 20 5 20 10 15 10 240 60 

4Lapa do Tião 60 30 30 20 10 20 5 20 10 20 15 240 60 

 

5Calcário 

dobrado 

60 20 40 30 0 20 5 20 10 15 10 230 57,5 

 

6Lapiás 60 20 30 30 0 20 5 20 10 15 10 220 55 

 

7Fratura 60 20 40 30 0 20 5 20 10 15 10 230 57,5 

 

8Cachoeira de 

Tufa Rio Vieira 

60 20 40 30 0 20 5 20 10 20 10 235 58,75 

 

 

9Perfil do Solo 60 20 30 30 0 20 5 20 10 15 10 220 55 

 

10Cavidade 1 60 20 30 20 0 20 5 20 10 15 10 210 52,5 

 

11Nascente Rio 

Vieira 

60 20 40 30 0 20 5 20 10 20 10 235 58,75 

 

12Cavidade 2 60 20 30 20 0 20 5 20 10 15 10 210 52,5 

 

13Lapa Betânia 60 30 30 20 10 20 5 20 10 20 10 235 58,75 

 

14Grande 

Cachoeira de 

Tufa 

60 20 40 30 10 20 5 20 10 20 10 245 61,25 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de BRILHA, 2016 

 



99 

 

3.2.1 Grande Cachoeira de Tufa Calcária no Córrego Palmital (14) e Dolina 1(1) 

 

Esses pontos de interesse foram classificados entre os melhores percentuais de valor 

educativo (61,25%). A Potencialidade Didática é “3” na Grande Cachoeira de Tufa 

Calcária no Córrego Palmital. Nesse ponto, poderão ser trabalhados os seguintes conteúdos 

do 3
o
 e 4

o
 ciclo

5
:  

 

 Eixo: O estudo da natureza e sua importância para o homem nos PCNs aparece sob dois 

temas: 1) Os fenômenos naturais, sua regularidade e possibilidade de previsão pelo 

homem. Os itens desse tema englobam assuntos como o relevo se forma (nesse item 

sugere-se estudar o intemperismo, solo); os diferentes tipos de relevo (enfocar o relevo 

cárstico); erosão; litosfera (rochas); as águas (águas superficiais e subterrâneas) e o clima. 

2) A natureza e as questões socioambientais.Itens desse tema: o turismo e a degradação do 

ambiente; conhecer a natureza e respeitar suas leis próprias.  

 

 Eixo: Um só mundo e muitos cenários geográficos. Selecionou-se o tema “Paisagens e 

diversidade territorial no Brasil” e o item “Condicionantes naturais na modelagem das 

paisagens brasileiras: os processos interativos e a fisionomia das paisagens”. 

 

 Eixo: Cartografia como instrumento na aproximação dos lugares e do mundo. Selecionou-

se o tema “A alfabetização cartográfica à leitura crítica e mapeamento consciente” e os 

itens “Mapas de itinerário, turísticos, climáticos, relevo, vegetação etc.”. Os alunos podem 

elaborar croquis cartográficos elementares para analisar informações e estabelecer 

correlação entre fatos. 

 

 Eixo: Modernização, modos de vida e a problemática ambiental. O tema selecionado foi 

“O Brasil diante das questões ambientais” e o item “Ecoturismo e legislação ambiental 

brasileira”. No tema transversal “Meio Ambiente”, o bloco “A natureza „cíclica‟ da 

natureza (ciclo da água; ciclo do carbono; ciclo das rochas; diversidade de ecossistemas) 

pode ser trabalhado. 

 

Associado às questões dos conteúdos nesse ponto de interesse, deve-se ressaltar que 

quando se tem o conhecimento sobre os depósitos de tufas, ele pode auxiliar nos estudos 

paleoclimáticos e nos estudos paleobotânicos devido à frequente preservação de espécimes de 

fauna e flora sobre as quais foram depositadas. 

O critério Diversidade Geológica obteve a pontuação “2”, ressaltando as cachoeiras e 

barragens naturais, formadas por rocha calcária e material argiloso, associado à matéria 

orgânica. Quanto ao critério Condições de Observação, obteve a pontuação“4”, pois todos os 

elementos geológicos são facilmente observáveis. A Vulnerabilidade obteve a pontuação 

“3”devido a possibilidade de deterioração dos elementos geológicos secundários por atividade 

antrópica, como o desmatamento, por exemplo. A Beleza Cênica obteve pontuação “4”. O 

                                                 
5
 Conferir Quadro 1 e 2 em anexo 
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local é extremamente atraente, com forte impacto sensorial. A Grande Cachoeira de Tufa 

Calcária no Córrego Palmital é um dos locais mais visitados na área de estudo, 

principalmente, pela beleza visual e tamanho.O critério Limitação de Uso obteve a pontuação 

“2”, pois pode ser usado por estudantes e turistas, mas apenas depois de superar limitações 

(permissão para acesso). 

A Potencialidade Didática da Dolina 1 recebeu nota “3”.Nesse ponto, poderão ser 

trabalhados os conteúdos do 3
o
 e 4

o
 ciclo com os mesmos eixos mencionados na Grande 

Cachoeira de Tufa Calcária no Córrego Palmital. A diferença ocorre apenas na forma como é 

dada a importância às dolinas como diagnósticos da paisagem cárstica, bem como o fato de se 

apresentarem como as formas de maior relevância no estudo da relação homem x carste. 

O critério Diversidade Geológica obteve a pontuação “2”, apresentando rocha calcária 

e o material argiloso, que pode se transformar em lagoa temporária. No critério Condições de 

Observação, esse ponto de interesse obteve a pontuação máxima, pois todos os elementos 

geológicos são facilmente observáveis. A Vulnerabilidade obteve a pontuação “3”, pois pode 

haver a deterioração dos elementos geológicos secundários por atividade antrópica: o 

desmatamento, por exemplo, impede ou retarda o crescimento da vegetação deixando o solo 

exposto que pode favorecer os processos de erosão e assoreamento da depressão. O critério 

Acessibilidade, obteve a pontuação “1”, pois o ponto de interesse não possui acesso direto por 

estrada, mas está a menos de 1 Km de uma via transitável. Quanto à Beleza Cênica, obteve a 

pontuação máxima por ser local extremamente atraente, com forte impacto sensorial. O 

critério Limitação de Uso obteve a pontuação “2”, podendo ser usado por estudantes e 

turistas, mas apenas depois de superar limitações (permissão para acesso). 

 

3.2.2 Lapa do Tião (4) e Dolina 3 (3) 

 

Esses pontos de interesse foram classificados entre os melhores percentuais de valor 

educativo (60%). Na Lapa do Tião, o valor da Potencialidade Didática é “3”. Nesse ponto, 

poderão ser trabalhados os seguintes conteúdos do 3
o
 e 4

o
 ciclo: 

 

 Eixo: O estudo da natureza e sua importância para o homem nos PCNs aparecem sob dois 

temas, aqui selecionados: Primeiro tema - Os fenômenos naturais, sua regularidade e 

possibilidade de previsão pelo homem; os itens desse tema compreendem:  Como o relevo 

se forma (nesse item sugere-se estudar o intemperismo, solo); os diferentes tipos de relevo 

(enfocar o relevo cárstico e os espeleotemas); erosão; litosfera (rochas); as águas (águas 

superficiais e subterrâneas) e o clima. Segundo tema - A natureza e as questões 

socioambientais; Itens desse tema: o turismo e a degradação do ambiente; conhecer a 
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natureza e respeitar suas leis próprias.  

 

 Eixo: Um só mundo e muitos cenários geográficos. Selecionou-se o tema: Paisagens e 

diversidade territorial no Brasil. O item: Condicionantes naturais na modelagem das 

paisagens brasileiras: os processos interativos e a fisionomia das paisagens. 

 

 Eixo: Cartografia como instrumento na aproximação dos lugares e do mundo. Selecionou-

se o tema: Da alfabetização cartográfica à leitura crítica e mapeamento consciente. Os 

itens: Mapas de itinerário, turísticos, climáticos, relevo, vegetação etc.; confecção, pelos 

alunos, de croquis cartográficos elementares para analisar informações e estabelecer 

correlação entre fatos (elaborar croqui da lapa). 

 

 Eixo: Modernização, modos de vida e a problemática ambiental. O tema: Ambiente 

urbano, indústria e modo de vida. O item: Saneamento básico: água e esgoto e qualidade 

ambiental urbana(ressaltar a questão da fossa negra). No tema transversal “Meio 

Ambiente”, o bloco: A natureza „cíclica‟ da natureza (ciclo da água; ciclo do carbono; 

ciclo das rochas; escala de tempo geológico; noções de paleontologia; diversidade de 

ecossistemas). O bloco: Manejo e conservação ambiental (Conhecimento e valorização de 

alternativas para a utilização dos recursos naturais; Conhecimento e valorização de 

técnicas de saneamento básico). Associado a isso, propõe-se a limpeza do caminho até a 

lapa para que facilite a circulação de pessoas, pois a vegetação arbustiva atrapalha a 

circulação de pessoas.  

 

O critério Diversidade Geológica obteve a pontuação “3”, ressaltando a presença dos 

espeleotemas, da rocha calcária e dos argilominerais. Em relação ao critério Condições de 

Observação, o ponto de interesse obteve a pontuação “3” ao sinalizar que existem obstáculos 

que dificultam a observação de alguns elementos geológicos do ponto, principalmente na 

parte interna da lapa, como os espeleotemas. 

A Vulnerabilidade obteve a pontuação “2”, pela possível deterioração dos elementos 

geológicos principais por atividade antrópica como os espeleotemas que se encontram na 

entrada da lapa. Também existe uma comunidade rural próxima à lapa, em que 100% dos 

domicílios possuem fossa negra, ou seja, falta saneamento básico, conforme levantamento 

junto aos moradores dessa comunidade. A referida comunidade se encontra em altitude mais 

elevada, portanto os dejetos podem infiltrar-se pelo solo e percolar até atingir e contaminar as 

águas subterrâneas da altitude inferior (Figura 62). Deve-se considerar, ainda, o problema do 

uso de adubos e agrotóxicos na agricultura, que também infiltram no solo. Quanto à Beleza 

Cênica, esse ponto obteve a pontuação máxima devido à presença de espeleotemas como as 

cortinas e as represas de travertino com pérolas concrecionadas.No critério Limitação de Uso, 

a pontuação foi “3”. O ponto de interesse pode ser usado por estudantes e turistas, mas apenas 

ocasionalmente, por ser uma lapa com vários espeleotemas e ser um ambiente frágil.  
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Figura 62 - Fossa negra 

 
Fonte: Fotografia da autora   

 

A Potencialidade Didática da Dolina 3 é “3”. Nesse ponto, poderão ser trabalhados os 

seguintes os mesmos conteúdos do 3
o
 e 4

o
 ciclo e que foram mencionados para a Lapa do 

Tião. Neste caso, sugere-se que as dolinas sejam presentadas como diagnóstico da paisagem 

cárstica, bem como são as formas de maior relevância no estudo da relação homem x carste.  

O critério Diversidade Geológica obteve a pontuação “3”, ressaltando, assim, o que 

está associado a dolina, como o sumidouro e paredão de rocha calcária. O critério Condições 

de Observação obteve a pontuação “3” por existirem obstáculos que dificultam a observação 

de alguns elementos geológicos do ponto de interesse, principalmente devido à vegetação, que 

atrapalha a visualização. A Vulnerabilidade obteve a pontuação“3”, pois pode haver a 

deterioração dos elementos geológicos secundários por atividade antrópica. O critério 

Acessibilidade obteve a pontuação “1”, por ser ponto de interesse sem acesso direto por 

estrada, mas a menos de 1 Km de uma via transitável. Quanto à Beleza Cênica, obteve a 

pontuação “3”, por ser local agradável, com elementos atraentes e com impacto sensorial, 

como a presença do sumidouro e do paredão de calcário. O critério Limitação de Uso obteve a 

pontuação“2” podendo ser usado por estudantes e turistas, mas apenas depois de superar 

limitações (permissão para acesso). 

 

3.2.3 Nascente principal do Rio Viera (11), Cachoeira de Tufa Calcária no Rio Vieira 

(8) e Lapa Betânia (13) 

  

Esses pontos de interesse foram classificados com os percentuais de valor educativo 

(58,75%). Para a Nascente principal do Rio Vieira, o valor da Potencialidade Didática é “3”. 

Nesse ponto, poderão ser trabalhados os mesmos conteúdos e eixos do 3
o
 e 4

o
 ciclo, 

A 
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especialmente os fenômenos naturais, sua regularidade e possibilidade de previsão pelo 

homem, além de aspectos da cartografia como instrumento na aproximação dos lugares e do 

mundo. No tema transversal “Meio Ambiente”, é possível utilizar o bloco que aborda os 

ciclos da natureza (ciclo da água, do carbono, das rochas, etc.), bem como o manejo e 

conservação ambiental por meio do conhecimento e valorização de alternativas para a 

utilização dos recursos naturais. 

A Diversidade Geológica obteve a pontuação “2” devido ao fato da rocha e da fratura. 

O critério Condições de Observação obteve a pontuação “4”. Todos os elementos geológicos 

são facilmente observáveis. A Vulnerabilidade obteve a pontuação “3”, pois pode ocorrer a 

deterioraçãodos elementos geológicos secundários por atividade antrópica, como a destruição 

da vegetação natural por meio de queimadas. Também vale destacar que o carste é 

armazenador de águas que são facilmente poluídas. A nascente é uma surgência cárstica e 

possui elevado valor estético, apresentando pontuação máxima. O critério Limitação de Uso 

obteve a pontuação “2” podendoser utilizado por estudantes e turistas, masapenas depois de 

superar limitações (permissão para acesso). 

A Potencialidade didática é“3” na Cachoeira de Tufa Calcária no Rio Vieira. Nesse 

ponto, poderão ser trabalhados os mesmos eixos e conteúdos do 3
o
 e 4

o
 ciclo que foram 

destacados no ponto Grande Cachoeira de Tufa Calcária no Córrego Palmital. 

O critério Diversidade Geológica obteve a pontuação “2”, ressaltando a cachoeira e a 

piscina natural, formadas por rocha calcária e material argiloso, associado a matéria orgânica. 

O critério Condições de Observação, obteve a pontuação“4”, pois todos os elementos 

geológicos são facilmente observáveis. A Vulnerabilidade obteve a pontuação “3”, uma vez 

que pode haver a deterioração dos elementos geológicos secundários por atividade antrópica. 

Quanto à Beleza Cênica, obteve a pontuação “4”, pois o local é extremamente atraente, com 

forte impacto sensorial. Muitos visitantes procuram esse local devido à bela cachoeira, 

barragens e piscinas naturais de águas cristalinas, associado ao microclima ameno em 

comparação às áreas do entorno. O critério Limitação de Uso obteve a pontuação “2”, 

podendoser usado por estudantes e turistas, mas apenas depois de superar limitações 

(permissão para acesso). 

A Potencialidade didática da Lapa Betânia é “3”. Nesse ponto, poderão ser 

trabalhados os mesmos conteúdos e eixos do 3
o
 e 4

o
 ciclo utilizados para a Lapa do Tião, 

inclusive com o tema transversal “Meio Ambiente”. 

O critério Diversidade Geológica obteve a pontuação “3”, salientando tanto o 

exocarste como o endocarste. O critério Condições de Observação obteve a pontuação “3”, 
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pois existem obstáculos que dificultam a observação de alguns elementos geológicos, 

principalmente a espessura estreita da entrada da lapa. A Vulnerabilidade obteve a pontuação 

“2”, uma vez que pode haver a deterioração dos elementos geológicos principais por atividade 

antrópica, na parte externa e interna da lapa.  

O critério Acessibilidade obteve a pontuação “1”, ponto de interesse sem acesso direto 

por estrada, mas a menos de 1 Km de uma via transitável. A Beleza Cênica obteve a 

pontuação máxima, como a Lapa do Tião, devido à presença de espeleotemas. O critério 

Limitação de Uso obteve a pontuação “2”, pois pode ser usado por estudantes e turistas, mas 

apenas depois de superar limitações (permissão para acesso). 

 

3.2.4 Calcário dobrado (5), Fratura (7) e Dolina2 (2) 

 

Esses pontos de interesse obtiveram o percentual de valor educativo de 57,5%. A 

Potencialidade Didática do Calcário dobrado é “3”.Nesse ponto, poderão ser trabalhados os 

seguintes conteúdos do 3
o
 e 4

o
 ciclo:  

 

 Eixo: O estudo da natureza e sua importância para o ser humano nos PCNs aparece sob 

dois temas. Selecionou-se o tema “Os fenômenos naturais, sua regularidade e 

possibilidade de previsão pelo homem”. Os itens importantes e relacionados ao tema são a 

formação do relevo (sugere-se relacionar o relevo com os dobramentos), os diferentes 

tipos de relevo, a litosfera e os movimentos tectônicos, buscando a relação das dobras com 

a evolução da crosta, e de maneira particular, a formação dos cinturões orogênicos.  

 

 Eixo: Um só mundo e muitos cenários geográficos. Selecionou-se o tema “Paisagens e 

diversidade territorial no Brasil” e o item “Condicionantes naturais na modelagem das 

paisagens brasileiras: os processos interativos e a fisionomia das paisagens”. Sugere-se 

relacionar a paisagem com as dobras. No tema transversal “Meio Ambiente”, é possível 

abordar o bloco ciclo das rochas e ressaltar que os dobramentos são as formas de 

deformações mais comuns em rochas sedimentares, metamórficas e ígneas que formam a 

crosta terrestre. É possível salientar, também, os elementos mais importantes que 

compõem uma dobra (e.g.: flanco, eixo, plano axial).  
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O critério Diversidade Geológica obteve a pontuação “2”, ressaltando, assim, a rocha e 

a dobra. O critério Condições de Observação obteve a pontuação máxima, pois todos os 

elementos geológicos são facilmente observáveis. A Vulnerabilidade obteve a pontuação “3”, 

uma vez que pode haver a deterioração dos elementos geológicos secundários por atividade 

antrópica, não chegando a destruir a dobra. A Beleza Cênica obteve a pontuação “3”, por ser 

local agradável, com elementos atraentes, impacto sensorial e dobramento visível. O critério 

Limitação de Uso obteve a pontuação “2”, pois pode ser usado por estudantes e turistas, mas 

apenas depois de superar limitações (permissão para acesso). 

A Potencialidade Didática da Fratura é “3”. Nesse ponto, poderão ser trabalhados os 

conteúdos do 3
o
 e 4

o
 ciclo relacionados aos fenômenos naturais, sua regularidade e 

possibilidade de previsão pelo homem, com o item relativo a como se forma o relevo. Aqui 

sugere-se relacionar o relevo com as fraturas e ressaltar o relevo cárstico. É importante 

salientar que há uma íntima relação entre as fraturas e os processos de carstificação. As 

fraturas constituem base para estudos de desenvolvimento das feições cársticas, uma vez que 

favorecem a percolação das águas meteóricas. Os itens relativos aos diferentes tipos de relevo, 

a litosfera e os movimentos tectônicos podem ser relacionados com as falhas e o tectonismo. 

No tema transversal “Meio Ambiente”, o bloco que destaca o ciclo das rochas pode ser 

estudado para ressaltar que os fraturamentos são formas de deformações comuns em rochas 

sedimentares, metamórficas e ígneas.  

O critério Diversidade geológica obteve a pontuação “2”, ressaltando a rocha e a 

fratura. O critério Condições de Observação obteve a pontuação máxima, pois todos os 

elementos geológicos são facilmente observáveis. A Vulnerabilidade obteve a pontuação “3”, 

uma vez que pode haver a deterioração dos elementos geológicos secundários por atividade 

antrópica. Quanto a Beleza Cênica esse ponto obteve a pontuação“3”, por ser local agradável, 

com elementos atraentes, com impacto sensorial, mostrando essas estruturas de maneira clara. 

O critério Limitação de Uso obteve a pontuação “2”, pois pode ser utilizado por estudantes e 

turistas, mas apenas depois de superar limitações (permissão para acesso). 

A Potencialidade Didática da Dolina 2 é “3”. Nesse ponto, poderão ser trabalhados os 

mesmos conteúdos e eixos do 3
o
 e 4

o
 ciclo utilizados para os outros pontos de interesse que 

também são dolinas.  

O critério Diversidade Geológica obteve a pontuação “2”, referindo a dolina e o 

sumidouro. O critério Condições de Observação, obteve a pontuação “3”, por existirem 

obstáculos que dificultam a observação de alguns elementos geológicos do ponto de interesse, 

principalmente devido à vegetação, que atrapalha a visualização. A Vulnerabilidade obteve a 
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pontuação “3”, uma vez que pode haver a deterioração dos elementos geológicos secundários 

por atividade antrópica, por exemplo, o desmatamento. O critério Acessibilidade obteve a 

pontuação “1”, ponto de interesse sem acesso direto por estrada, mas a menos de 1 Km de 

uma via transitável. A Beleza Cênica obteve a pontuação“3”, por ser local agradável, com 

elementos atraentes, com impacto sensorial e presença do sumidouro. O critério Limitação de 

Uso obteve a pontuação “2”, uma vez que pode ser utilizado por estudantes e turistas, mas 

apenas depois de superar limitações (permissão para acesso). 

 

3.2.5 Lapiás (6) e Perfil do solo(9) 

 

Esses pontos de interesse foram classificados com o percentual de valor educativo de 

55%. A Potencialidade Didática dos Lapiás é “3”. Nesse ponto, poderão ser trabalhados os 

seguintes conteúdos do 3
o
 e 4

o
 ciclo:  

 

 Eixo: O estudo da natureza e sua importância para o homem nos PCNs aparece sob dois 

temas. Assim como em outros pontos de interesse, selecionou-se o tema “Os fenômenos 

naturais, sua regularidade e possibilidade de previsão pelo homem”. Quando abordar a 

formação do relevo, sugere-se relacionar o relevo com as fraturas e/ou diacláses e ressaltar 

o relevo cárstico). Ao abordar os diferentes tipos de relevo, as águas superficiais e 

subterrâneas e o clima, é possível abordar a formação dos lapiás. 

 

 Eixo: “Um só mundo e muitos cenários geográficos”. Selecionou-se o tema “Paisagens e 

diversidade territorial no Brasil” e ao se trabalhar o item “Condicionantes naturais na 

modelagem das paisagens brasileiras: os processos interativos e a fisionomia das 

paisagens”, sugere-se apresentar a relevância do estudo dos lapiás no que diz respeito aos 

mais recentes processos de corrosão das áreas cársticas, pois proporciona importantes 

dados referentes à gênese e à evolução da paisagem no tocante as condições ambientais 

atuais do carste. No tema transversal “Meio Ambiente”, com o bloco que aborda o ciclo 

das rochas, é possível apresentar os processos de dissolução química e os processos de 

infiltração da água pluvial por meio da porosidade secundária dos carbonatos. 

 

O critério Diversidade Geológica obteve a pontuação “2”, considerando-se a rocha e a 

fratura. O critério Condições de Observação obteve a pontuação “3”, por existirem obstáculos 

que dificultam a observação de alguns elementos geológicos do ponto de interesse, pois é 

necessária retirada da vegetação envolvente. A Vulnerabilidade obteve a pontuação “3”, uma 

vez que pode haver a deterioração dos elementos geológicos secundários por atividade 

antrópica. A Beleza Cênica obteve a pontuação “3”, por ser local agradável, com elementos 

atraentes com impacto sensorial. O critério Limitação de Uso obteve a pontuação “2”, pois 

pode ser usado por estudantes e turistas, mas apenas depois de superar limitações (permissão 
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para acesso). 

A Potencialidade Didática no Perfil do Solo é“3”.Nesse ponto, poderão ser 

trabalhados os seguintes conteúdos do 3
o
 e 4

o
 ciclo, principalmente os processos de 

intemperismo e formação do solo, bem como a relação da formação do solo com o relevo, 

clima, rocha matriz, matéria orgânica e tempo. Os diferentes tipos de relevo podem ser 

relacionados com os diversos tipos de solo, processos erosivos e ação das águas superficiais e 

subterrâneas. Nesse item, sugere-se estudar tipos de água que são encontradas no solo 

(higroscópica, capilar e gravitacional) e em relação ao clima, ressaltar sua importância na 

formação do perfil do solo. 

No Eixo “Um só mundo e muitos cenários geográficos”, ao selecionar o tema 

“Paisagens e diversidade territorial no Brasil”, é possível relacionar o item “Condicionantes 

naturais na modelagem das paisagens brasileiras” demonstrando sua relação com os solos. No 

tema transversal “Meio Ambiente”, é possível identificar a formação dos solos dentro do ciclo 

das rochas, bem como, o papel dos ciclos bioquímicos. O bloco “Manejo e conservação 

ambiental” pode ser explorado para o melhor conhecimento e valorização de alternativas para 

a utilização dos recursos naturais e conservação dos solos. 

É preciso que, associado aos conteúdos, o perfil de solo seja apresentado como uma 

seção de constituição mineral ou orgânica, dotada de propriedades geradas por processos 

formadores do solo que lhe conferem características de inter-relacionamento com outros 

horizontes componentes do perfil. É válido, ainda, ressaltar a importância de se estudar o solo 

como parte do ambiente, sendo essencial à existência da vida. 

O critério Diversidade Geológica obteve a pontuação “2”, ressaltando o solo, formado 

por areia, silte, argila e matéria orgânica. O critério Condições de Observação, obteve a 

pontuação “3”, por existirem obstáculos que dificultam a observação de alguns elementos 

geológicos, como a transição de um horizonte para o outro. A Vulnerabilidade obteve a 

pontuação “3”, uma vez que pode haver a deterioração dos elementos geológicos secundários 

por atividade antrópica. A Beleza Cênica obteve a pontuação “3”, por ser local agradável, 

com elementos atraentes, com impacto sensorial, mostrando o perfil do solo de forma bem 

clara. O critério Limitação de Uso obteve a pontuação “2”, pois é possível ser utilizado por 

estudantes e turistas, mas apenas depois de superar limitações (permissão para acesso). 
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3.2.6 Cavidade 1(10) e Cavidade 2(12) 

 

Esses pontos de interesse foram classificados com o percentual de valor educativo de 

52,5%.A Potencialidade Didática da Cavidade1 é “3”. Nesse ponto, poderão ser trabalhados 

os mesmos conteúdos e eixos do 3
o
 e 4

o
 ciclo que foram utilizados para a Lapa do Tião e Lapa 

Betânia  

O critério Diversidade Geológica classificou-se pontuação “2”, ressaltando a rocha 

calcária e os espeleotemas. O critério Condições de Observação obteve a pontuação “3”, por 

existirem obstáculos que dificultam a observação de alguns elementos geológicos do ponto de 

interesse, principalmente aos referentes à entrada na cavidade. A Vulnerabilidade obteve a 

pontuação “2”, pois pode ocorrer a deterioração dos elementos geológicos principais por 

atividade antrópica, como por exemplo, a destruição de espeleotemas. A Beleza Cênica 

obteve pontuação “3”, pois é local agradável, com elementos atraentes e com impacto 

sensorial. Esses são os estratos paralelos de cor cinza, bem estratificados, geralmente 

separados por pequenas superfícies onduladas. O critério Limitação de Uso obteve a 

pontuação“2”, pois é passível de ser usado por estudantes e turistas, mas apenas depois de 

superar limitações (permissão para acesso). 

A Potencialidade Didática da Cavidade 2 é “3”. Nesse ponto, poderão ser trabalhados 

os mesmos conteúdos e eixos do 3
o
 e 4

o
 ciclo que foram utilizados para a Cavidade 1. 

O critério Diversidade Geológica, obteve a pontuação “2” devido à rocha calcária e 

aos espeleotemas. O critério Condições de Observação obteve a pontuação “3” por existirem 

obstáculos que dificultam a observação de alguns elementos geológicos do ponto de interesse, 

principalmente a dificuldade de acesso à cavidade, conforme mencionado anteriormente. A 

Vulnerabilidade obteve a pontuação “2”, pois pode ocorrer a deterioração dos elementos 

geológicos principais por atividade antrópica, como por exemplo, a destruição de 

espeleotemas. A Beleza Cênica, obteve a pontuação “3”, pois é local agradável, com 

elementos atraentes, com impacto sensorial, como os escorrimentos encontrados na entrada da 

cavidade. Para o critério Limitação de Uso obteve a pontuação “2”, pois pode ser usado por 

estudantes e turistas, mas apenas depois de superar limitações (permissão para acesso). 

Diante do exposto, é possível inferir que a área de estudo, com base metodologia 

proposta por Brilha (2016), apresenta significativo valor educativo, uma vez que100% dos 

pontos de interesse alcançaram valor acima de 50%.  

  

A 
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3.3 Proposta de painéis informativos e/ou interpretativos 

 

 

A proposta de implantação de painéis informativos e/ou interpretativos na área de 

estudo deve ser importante, pois tem como objetivo a divulgação e a valoração da 

geodiversidade local. Ao se realizar isso, espera-se que, ao conhecer a área, o público possa se 

sensibilizar sobre a importância desses locais e, consequentemente, auxiliar na mudança de 

comportamento por parte daqueles que trafegam pelas trilhas.  

Diversos trabalhos tratam dos painéis informativos e/ou interpretativos. Porém, 

nenhum deles traz normas específicas sobre sua elaboração padronizada e, sim, apenas 

orientações. Assim, optou-se por utilizar, neste trabalho, algumas das sugestões apresentadas 

por Dias et al. (2003), Vasconcellos (2003), Brilha (2005), Pereira (2006), Borges et al. 

(2013), Evangelista Pinto (2013) e Evangelista e Travassos (2014; 2015). 

No entender de Dias et al. (2003), nos painéis devem predominar as imagens (e.g.: 

fotos em diversas escalas, vistas panorâmicas e esquemas gráficos), em detrimento de longos 

textos. Os conteúdos básicos devem ser colocados na parte central do painel, ocupando grande 

parte da superfície disponível e, em geral, destinam-se ao grande público e aos estudantes do 

ensino básico. 

Vasconcellos (2003) esclarece que a inspiração para se elaborar o texto interpretativo é 

superior à técnica, apesar de algumas técnicas auxiliarem para torná-lo mais atrativo e 

interessante. Os painéis devem ter unidade, ênfase, equilíbrio e cor. Sugere-se a não utilização 

de cores fortes que “agridam” a paisagem do entorno. Deve-se escolher a forma e a distância 

das letras, dos símbolos e dos gráficos, pois a variação do tamanho das letras facilita o 

reconhecimento e a memorização das palavras em forma de texto. No que se refere ao 

tamanho e à localização dos painéis, é importante que estejam adaptados ao ambiente.  

Brilha (2005) enfatiza que a localização dos painéis informativos e/ou interpretativos 

deve ser em pontos estratégicos, bem próximos dos pontos de interesse, observando o cuidado 

com a linguagem. Para Pereira (2006), as mesas de leitura têm sido mais utilizadas do que os 

painéis verticais, pois favorece a vista panorâmica da área (Figura 63). O autor reforça sobre o 

predomínio da imagem em relação ao texto e adverte, também, que os conteúdos básicos 

devem ser colocados na parte central, ocupando grande parte da área disponível.  
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Figura 63 - Exemplo de mesa de leitura e representação esquemática do formato, gráfico 

e tipo de conteúdos 

 

Fonte: Pereira, 2006, p. 293 
 

Caso a opção seja pela instalação de painéis, Borges et al. (2013), Evangelista (2013) e 

Evangelista e Travassos (2014; 2015) recomendam as dimensões adotadas pelo Instituto de 

Conservação da Natureza de Portugal (ICN) e pela MINEROPAR, com cerca de 120 x 90 cm. 

Seguindo as orientações dos autores pesquisados, neste estudo procurou-se utilizar 

linguagem acessível como forma de melhor abranger o público em geral. Também optou-se 

por colocar os conteúdos básicos no centro dos painéis, ocupando uma parte considerável da 

superfície disponível. Na medida do possível, priorizou-se o uso de imagens (e.g.: fotos em 

diversas escalas e vistas panorâmicas) em detrimento dos textos, visto que Dias et al. (2003) 

ressaltam a importância dessa estrutura para despertar o interesse do visitante. Em todos os 

painéis, optou-se por colocar como cor de fundo o verde-oliva, para não agredir a paisagem 

do entorno, conforme salientado por Vasconcellos (2003). 

Ainda com a finalidade de facilitar a orientação do visitante, estabeleceu-se como 

padrão a colocação da visualização das trilhas e indicação dos pontos de interesse sempre à 

esquerda do painel (norma para o painel 1, 2,3,4 e 5). Quanto à localização dos painéis, a 

proposta é afixá-los em locais abertos e de fácil visualização, conforme sugestão: a) o Painel 

1 deve ser instalado em frente ao portão da Fazenda Betânia; b) o Painel 2, que se refere aos 

pontos de interesse encontrados na Trilha 1 - trilha para Cachoeira de Tufa Calcária no Rio 

Vieira -deve ser afixado próximo aos dobramentos de calcário, em uma área mais ampla e 

anterior aos outros aos pontos de interesse dessa trilha; c) o Painel 3, com informações sobre 

a trilha para Grande Cachoeira de Tufa Calcária no Córrego Palmital, deve ser colocado 

próximo à Lapa Betânia; d) o Painel 4, que aborda a Nascente principal do Rio Vieira, ficará 
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no início da trilha; e) o Painel 5, que mostra informações sobre a Lapa do Tião, ficará no 

início do caminho para a Lapa. 

É papel do educador em Ciências da Terra criar situações de aprendizagem para que o 

estudante tenha conhecimento do funcionamento do meio físico, numa perspectiva de 

evolução dinâmica e histórica da natureza no decorrer do tempo geológico. Ao construir esse 

conhecimento, o educando pode passar a estabelecer relação com a Natureza, aprendendo a 

respeitá-la e, consequentemente, conservá-la. Nessa perspectiva, como forma de demonstrar 

ao visitante a importância de se valorizar o relevo cárstico, tem-se,como proposta, o Painel 

1como instrumento introdutório da área de estudo, que destaca aspectos da origem e evolução 

do relevo cárstico (Figura 64). 

O Painel 2 apresenta algumas explicações sobre os processos de intemperismo. Nele, 

ressalta-se o intemperismo químico, principal responsável pelo surgimento do relevo cárstico, 

e a formação da tufa calcária. Ainda nesse painel, por meio de um conceito simples e com o 

auxílio de figuras interpretativas, destaca-se o significado dos termos dobras, lapiás, fraturas e 

solos (Figura 65).  

O Painel 3 trata da questão do calcário como rocha sedimentar, mostrando a formação 

dos estratos (estrutura sedimentar) que são encontrados nos pontos de interesse. 

Aborda,também, os aquíferos cársticos e outras feições, com o objetivo de valorizar a 

nascente principal do Rio Vieira como uma surgência. Salienta-se a relevância desse tipo de 

aquífero para a cidade de Montes Claros, bem como sua preservação, posto que representa um 

importante reservatório de água subterrânea, ainda pouco conhecido em termos de sua real 

capacidade de uso (Figura 66).  

No Painel 4,foi retomada a questão das tufas calcárias, com a identificação de outras 

feições cársticas não mencionadas anteriormente, como os espeleotemas. Também procurou-

se enfatizar as Matas Ciliares como meio de manutenção dos cursos d‟água (Figura 67).   

O Painel 5 apresenta algumas feições cársticas não mencionadas anteriormente, como 

a claraboia, a represa de travertinos e as pérolas concrecionadas, além da importância das 

cavernas na vida dos morcegos (Figura 68).   
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Figura 64 - Painel 1 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 65 - Painel 2 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 66 - Painel 3 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 67 - Painel 4 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 68 - Painel 5 

 
Fonte: Elaborado pela autora
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Considerando que a interpretação e a compreensão da paisagem cárstica varia 

conforme o observador, o presente estudo aborda as questões relacionadas à área da nascente 

do Rio Vieira e entorno, considerada privilegiada em relação aos elementos que compõem a 

geodiversidade. 

Ao caminhar da pesquisa, optou-se por apresentar uma abordagem teórica sobre 

geossistema e geodiversidade, além de ressaltar paisagem, paisagem cárstica e aspectos gerais 

de hidrologia cárstica. Enfatizou-se educação ambiental nos espaços de educação formal e não 

formal, e teceram-se considerações sobre turismo, turismo pedagógico e geoturismo. Baseou-

se, principalmente, nos estudos de Brilha(2005; 2016) como suporte para o caminho 

metodológico. 

Como forma de se alcançarem os objetivos propostos, procedeu-se à identificação e 

quantificação dos elementos que compõem a geodiversidade como atrativos turísticos na 

nascente do Rio Vieira e seu entorno. E, por fim, foi proposta a implantação de painéis 

informativos e/ou interpretativos, como meio de divulgar e valorizar as Ciências da Terra. 

Na área estudada, destacam-se depósitos de tufas calcárias ativas, formando 

cachoeiras e barragens ao longo do rio principal (Rio Vieira) e seu afluente (Córrego 

Palmital). Essas feições possuem grande relevância científica e beleza cênica conforme 

mencionado na revisão de literatura. 

Buscou-se, portanto, contribuir para a divulgação e valoração dos elementos que 

compõem a geodiversidade, como recurso educativo, turístico e interpretativo da área 

estudada em Montes Claros.  

O ambiente em estudo remete ao papel do interpretador ambiental, que, ao analisar a 

geodiversidade, pode incentivar os visitantes para o conhecimento do funcionamento do meio 

físico, numa perspectiva de evolução dinâmica e histórica da natureza no decorrer do tempo 

geológico, além de auxiliar em uma sensibilização social que sirva para a proteção da 

geodiversidade local. Desse modo, a tese propõe um conjunto de conhecimentos e ideias que 

possam atingir esses propósitos junto ao público que visita a área. 

Com os resultados da pesquisa, conclui-se que existe potencial da nascente do Rio 

Vieira e entorno para a interpretação da geodiversidade. Foram identificados 14 pontos de 

interesse com elementos da geodiversidade: 1) Grande Cachoeira de Tufa Calcária no 

Córrego Palmital; 2) Dolina 1; 3) Lapa do Tião; 4) Dolina 3; 5) Nascente principal do Rio 

Viera; 6) Cachoeira de Tufa Calcária no Rio Vieira; 7) Lapa Betânia; 8) Calcário dobrado;          
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9) Fratura; 10) Dolina 2; 11) Lapiás; 12) Perfil do Solo; 13) Cavidade 1 e 14) Cavidade 2. Ao 

quantificá-los, com base na metodologia proposta por Brilha (2016), os pontos de interesse 

foram ordenados em percentuais. 

Os principais atrativos turísticos identificados com valor educativo de 61,25% foram a 

Grande Cachoeira de Tufa Calcária no Córrego Palmital e a Dolina 1. A Grande Cachoeira de 

Tufa Calcária no Córrego Palmital é um dos locais mais visitados na área de estudo, 

principalmente pela beleza visual, tendo a cachoeira aproximadamente 25 metros de altura. 

Ter o conhecimento sobre os depósitos de tufas, pode auxiliar nos estudos paleoclimáticos, 

nos estudos paleobotânicos, devido à frequente preservação de espécimes de fauna e flora 

sobre as quais foram depositadas. A Dolina 1 é caracterizada por ser elíptica, com forte 

impacto sensorial, além de apresentarem-se como as formas de maior relevância no estudo da 

relação homem x carste. 

Na sequência, têm-se a Lapa do Tião e Dolina 3, com valor educativo de 60%. A Lapa 

do Tião apresenta uma galeria com desenvolvimento horizontal, e suas paredes apresentam 

grandes quantidades de escorrimentos calcíticos e outros espeleotemas. Dentre os 

espeleotemas, é possível destacar as estalagmites, cortinas e represas de travertinos. Nessas 

represas de travertinos, observa-se a ocorrência de pérolas concrecionadas. 

A Nascente principal do Rio Viera, a Cachoeira de Tufa Calcária no Rio Vieira e a 

Lapa Betânia apresentaram valor educativo de 58,75%. A Nascente principal do Rio Viera é 

uma surgência cárstica controlada por fratura e possui elevado valor estético. No local da 

Cachoeira de Tufa Calcária no Rio Vieira,as águas do rio apresentam-se normalmente 

cristalinas, provavelmente devido à baixa concentração de argilas, com grande quantidade de 

matéria orgânica. Associado à cachoeira, existem as barragens e piscinas naturais de águas 

cristalinas, de grande beleza cênica. Devido ao valor cênico desse ponto e ao microclima 

ameno em comparação com as áreas descobertas do entorno, muitos visitantes procuram o 

local. Como já foi mencionado, na Grande Cachoeira de Tufa Calcária no Córrego Palmital o 

conhecimento sobre os depósitos de tufas pode auxiliar nos estudos paleoclimáticos e  estudos 

paleobotânicos. A Lapa Betânia é ornamentada por colunas, estalagmites, estalactites, 

travertinos e escorrimentos. 

A Cavidade 1, a Cavidade 2e a Dolina 2 apresentaram valor educativo de 57,5%. A 

Cavidade 1 apresenta elementos atraentes, com impacto sensorial, como os estratos paralelos, 

de cor cinza, bem estratificados, geralmente separados por pequenas superfícies onduladas. A 

Cavidade 2 é local agradável, com elementos atraentes, com impacto sensorial, como 

escorrimentos encontrados na entrada da cavidade. A Dolina 2 também é um local agradável, 
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com elementos atraentes, principalmente pela presença do sumidouro. 

Os Lapiás e o Perfil do Solo obtiveram 55% do valor educativo. Os lapiás podem ser 

trabalhados no que diz respeito aos mais recentes processos de corrosão das áreas cársticas, 

pois proporcionam importantes dados referentes à gênese e à evolução da paisagem no tocante 

às condições ambientais atuais. 

No ponto de interesse Perfil do Solo, deve-se ressaltar a importância de se estudar o 

solo, que faz parte do ambiente e é essencial à existência da vida sobre os continentes, sendo o 

principal substrato utilizado pelas plantas para seu crescimento, bem como regula a 

distribuição, armazenamento, escoamento e infiltração da água da chuva, ação filtrante e 

protetora da qualidade da água subterrânea.  

O Calcário dobrado e a Fratura apresentaram pontuação de 52,5% do valor educativo. 

São dois pontos que apresentam impacto sensorial, pois apresentam as dobras e fraturas de 

maneira clara. Nesses pontos, é preciso enfatizar que os dobramentos e os fraturamentos são 

deformaçõescomuns nas rochas carbonáticas e, em relação ao relevo cárstico, deve-se 

destacar que existe íntima relação entre as fraturas e os processos de carstificação. As fraturas 

constituem base para estudos de desenvolvimento das feições cársticas, uma vez que 

favorecem a percolação das águas meteóricas.  

Nos trabalhos de campo, observou-se que não há estratégias educativas direcionadas 

para esta temática que possibilitem a compreensão dos elementos que compõem a 

geodiversidade por parte dos visitantes. 

O acesso desses visitantes está, na maioria das vezes, relacionado ao prazer do contato 

com o meio natural, seja ele mediante caminhada,prática de motociclismo do tipo “enduro” 

ou, ainda, para a trilha de mountain biking.  

Tendo em vista que alguns pontos de interesse da área pesquisada apresentam essas 

características, propõe-se a sensibilização do público por meio de painéis informativos e/ou 

interpretativos sobre o valor da geodiversidade local. Esses painéis seguem as orientações de 

Vasconcellos (2003), Brilha (2005), Pereira (2006), devendo levar em consideração que a 

educação ambiental não formal contribui, sobretudo, para a sensibilização da coletividade, 

além de que os painéis poderão atender ao espaço de educação formal. Os painéis poderão 

auxiliar o turismo pedagógico por apresentarem informação sobre aspectos geológicos, 

geomorfológicos, espeleológicos, pedológicos e de hidrografia da área de estudo. 

 O conhecimento dos elementos da geodiversidade é de grande relevância para os 

cidadãos e poderá auxiliá-los na tomada de decisões e numa melhor compreensão sobre a 

dinâmica natural. A geodiversidade, com sua variedade de natureza abiótica, que é suporte 
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para a vida na Terra, também possui um valor científico e educativo inegável, quer seja em 

atividades educativas formais ou não formais. Possibilitar a conscientização da sociedade para 

esses assuntos, com certeza será importante na criação de um futuro mais sustentável. Nesse 

caso,o estudo da área da nascente principal do Rio Vieira e entorno pode ter um papel 

preponderante, no município de Montes Claros/MG. 

Espera-se que este estudo contribua fornecendo subsídios para que mais pesquisas 

sejam realizadas na área,e que uma RPPN, ou outra forma de proteção, possa ocorrer no 

local.Desenvolver esta pesquisa muito contribuiu para o amadurecimento pessoal e 

profissional da pesquisadora.  
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ANEXO A 

Quadro resumo do terceiro ciclo 

EIXO 1: A GEOGRAFIA COMO UMA POSSIBILIDADE DE LEITURA E 

COMPREENSÃO DO MUNDO 

Tema: A construção do espaço: os territórios e os lugares (o tempo da sociedade e 

o tempo da natureza) 

 Item: O trabalho e a apropriação da natureza na construção do território;as mudanças 

nas relações sociais do trabalho e a separação entre o campo e a cidade; as diferentes 

técnicas e costumes e a diversidade de paisagens entre o campo e a cidade; o ambiente 

natural e as diferentes formas de construção das moradias no mundo: do iglu às tendas 

dos desertos; o ambiente natural e a diversidade das paisagens agrárias no mundo: da 

coleta nas florestas à irrigação nas áreas semi-áridas e desérticas; os ritmos da natureza 

no processo de produção das condições materiais e da organização social de vida no 

campo e na cidade; o ritmo de trabalho: aceleração e desaceleração na produção do 

campo e da cidade. 

Tema: A conquista do lugar como conquista da cidadania 

Item: O lugar como experiência vivida dos homens com o território e paisagens; o 

imaginário e as representações da vida cotidiana: o significado das coisas e dos lugares 

unindo e separando pessoas; o lugar como espaço vivido mediato e imediato dos 

homens na interação com o mundo; o mundo como uma pluralidade de lugares 

interagindo entre si; a cidadania como a consciência de pertencer e interagir e sentirse 

integrado com pessoas e os lugares;o drama do imigrante na ruptura com o lugar de 

origem tanto do campo como da cidade; a segregação socioeconômica e cultural como 

fator de exclusão social e estímulo à criminalidade nas cidades. 

EIXO 2: O ESTUDO DA NATUREZA E SUA IMPORTÂNCIA PARA O 

HOMEM 

Tema: Os fenômenos naturais, sua regularidade e possibilidade de previsão pelo 

homem 

Item: Planeta Terra: a nave em que viajamos; como o relevo se forma: os diferentes 

tipos de relevo; litosfera e movimentos tectônicos: existem terremotos no Brasil?; as 

formas de relevo, os solos e sua ocupação: urbana e rural; erosão e desertificação: 

morte dos solos; as águas e o clima;  águas e terras no Brasil; circulação atmosférica e 

estações do ano; clima do Brasil: como os diferentes tipos de clima afetam as diferentes 

regiões; o clima no cotidiano das pessoas;  as cidades e as alterações climáticas; as 

florestas e sua interação com o clima;previsão do tempo e clima;  como conhecer a 

vegetação brasileira: a megadiversidade do mundo tropical;  florestas tropicais: como 

funcionam essas centrais energéticas;  cerrados e interações com o solos e o relevo; 

estudando e compreendendo as caatingas; 

Tema: A natureza e as questões sócio-ambientais 

Item: A floresta tropical vai acabar?; as reservas extrativistas e o desenvolvimento 

sustentável;o lixo nas cidades: do consumismo à poluição;  poluição ambiental e modo 

de vida urbano; poluição ambiental e modo de produzir no campo;  industrialização, 

degradação do ambiente e modo de vida; problemas ambientais que atingem todo o 

planeta (o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio e a chuva ácida); plantar sem 

degradar: outras formas de produzir no campo;  modo de vida urbano e qualidade de 

vida;  áreas protegidas e espaços livres urbanos; o turismo e a degradação do ambiente;  

conservação ambiental, cidadania e pluralidade cultural; conhecer a natureza e respeitar 

suas leis próprias: produzir sem degradar;  pluralidade cultural e etnociência;  

urbanização e degradação ambiental. 
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EIXO 3: O CAMPO E A CIDADE COMO FORMAÇÕES SOCIOESPACIAIS 

Tema: O espaço como acumulação de tempos desiguais 

Item: Os monumentos, os museus como referência histórica na leitura e compreensão 

das transformações do espaço; a diversidade dos conjuntos arquitetônicos urbanos de 

monumentos históricos diferentes e os traçados das vias públicas como referências de 

compreensão de evolução das formas e estruturas urbanas;  as cidades históricas 

barrocas brasileiras: paisagens preservadas e importância para a indústria do turismo;  

antiquários e feiras de artesanato: o consumo do tempo como mercadoria; as feiras 

livres como sobrevivência do passado na moderna urbanização;  as festas e as tradições 

do folclore brasileiro como resistências e permanências dos traços de nossas 

identidades regionais; os engenhos e as usinas de açúcar no Nordeste: sobrevivência e 

superação de um momento histórico;  o latifúndio e o trabalho tradicional como 

sobrevivências do passado nos tempos atuais;  o arado e o trator nas paisagens agrárias 

brasileiras; a pequena propriedade de subsistência, as relações de parceria no campo e 

sua coexistência com a monocultura empresarial;  as relações de trabalho cooperativo e 

o extrativismo como forma de permanência e resistência às relações competitivas do 

trabalho assalariado. 

Tema: A modernização capitalista e a redefinição nas relações entre o campo e a 

cidade 

Item: A entrada das multinacionais no campo e seu papel nas exportações brasileiras; 

os problemas enfrentados atualmente pelos pequenos e médios produtores do campo;  o 

abastecimento das cidades e o papel do pequeno e médio produtor do campo; a 

mecanização, a automação e a concentração de propriedade e o problema dos sem-

terra; os sem-teto nas metrópoles e suas relações com processo de modernização 

capitalista; as metrópoles como centro de gestão das inovações tecnológicas e gestão 

do capital e suas repercussões no campo; modernização e desemprego no campo e na 

cidade; a importância da reforma agrária como solução para os grandes problemas 

sociais do campo e da cidade no Brasil. 

Tema: O papel do Estado e das classes sociais e a sociedade urbano-industrial 

brasileira 

Item: A transição da hegemonia das oligarquias agrárias para a burguesia industrial-

financeira na organização política do Estado brasileiro; o deslocamento do pólo do 

poder econômico da região Nordeste para o Sudeste brasileiro; o crescimento do 

proletariado no campo e na cidade e sua presença na organização política do Estado 

brasileiro; o milagre brasileiro e a posição do Brasil no conjunto das relações políticas 

internacionais; as políticas neoliberais, o Estado brasileiro e as atuais perspectivas de 

desenvolvimento para a sociedade brasileira. 

Tema: A cultura e o consumo: uma nova interação entre o campo e a cidade 

Item: Os hábitos de consumo das pessoas do campo antes e após o surto de 

industrialização dos anos 50; a influência das formas de viver na cidade e no campo e a 

expansão dos meios de comunicação e dos transportes;  a sociabilidade entre as pessoas 

e os grupos sociais no campo e na cidade; a mídia, o imaginário social e os 

movimentos migratórios do campo para a cidade;  as relações de troca monetária do 

homem no campo e as possibilidades de sua inserção no mundo urbano. 

EIXO 4: A CARTOGRAFIA COMO INSTRUMENTO NA APROXIMAÇÃO 

DOS LUGARES E DO MUNDO 

Tema: Da alfabetização cartográfica à leitura crítica e mapeamento consciente 

Item:Os conceitos de escala e suas diferenciações e importância para as análises 

espaciais nos estudos de Geografia;  pontos cardeais, utilidades práticas e referenciais 

nos mapas; orientação e medição cartográfica; coordenadas geográficas; uso de cartas 
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para orientar trajetos no cotidiano; localização e representação em mapas, maquetes e 

croquis; localização e representação das posições na sala de aula, em casa, no bairro e 

na cidade;  leitura, criação e organização de legendas; análise de mapas temáticos da 

cidade, do estado e do Brasil; estudo com base em plantas e cartas temáticas simples;  a 

utilização de diferentes tipos de mapas: mapas de itinerário, turísticos, climáticos, 

relevo, vegetação etc.; confecção pelos alunos de croquis cartográficos elementares 

para analisar informações e estabelecer correlação entre fatos. 

Tema: Os mapas como possibilidade de compreensão e estudos comparativos das 

diferentes paisagens e lugares 

Item: A importância dos sistemas de referência nos estudos das paisagens, lugares e 

territórios;  cartas de relevo de diferentes paisagens e medidas cartográficas (altitude e 

distância);  análises de cartas temáticas (densidade populacional, relevo, vegetação 

etc.); estudo das cartas das formas de relevo e de utilização do solo;  estudo das cartas 

de tipos de clima, massas de ar, formações vegetais, distribuição populacional, centros 

industriais, urbanos e outros; mapear e desenhar croqui correlacionando cartas simples;  

leitura de cartas sintéticas; leitura e mapeamento de cartas regionais com os símbolos 

precisos;  estruturação da legenda pelos alunos com seleção dos elementos, hierarquia e 

agrupamentos a partir de fotos aéreas; elaboração de croquis com legendas fornecidas 

pelo professor ou elaboradas pelos alunos;  analise de cartas temáticas que apresentam 

vários fenômenos; identificar, compilar e produzir mapas intermediários dos elementos 

fundamentais a partir de uma carta complexa. 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de BRASIL, 1998, p. 55-124. 

 

Quadro resumo do quarto ciclo 

EIXO1:A EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS E AS NOVAS 

TERRITORIALIDADES EM REDES 

Tema: A velocidade e a eficiência dos transportes e da comunicação como novo 

paradigma da globalização 

 Item: A evolução das técnicas no transporte ferroviário e a integração dos mercados; a 

evolução das técnicas na navegação e a integração dos mercados; as tecnologias 

computacionais e os avanços na navegação aérea; as tecnologias computacionais e a 

expansão das multinacionais; as políticas de transportes metropolitanos: os transportes 

coletivos, o metrô e o automóvel; a Internet, a comunicação instantânea e simultânea e 

a aproximação dos lugares. 

Tema: A globalização e as novas hierarquias urbanas 

Item: Os pólos técnico-científicos informacionais e os novos centros de decisões; a 

nova divisão internacional do trabalho e as redes de cidades mundiais; a urbanização 

no período técnico-científico informacional, a automação e o problema do desemprego;  

as novas tecnologias e as transformações das cidades industriais em terciárias. 

EIXO 2: UM SÓ MUNDO E MUITOS CENÁRIOS GEOGRÁFICOS 

Tema: Estado, povos e nações redesenhando suas fronteiras 

Item: Mobilização das fronteiras e conflitos internacionais; os espaços das minorias 

nacionais, étnicas e culturais; as mudanças atuais nas relações políticas internacionais e 

a atual ordem mundial: a busca de novas hegemonias; o mercado desenhando novas 

fronteiras: a formação dos blocos econômicos regionais; mapeamento dos conflitos 

contemporâneos no mundo; os países da África e América Latina no contexto da nova 

ordem mundial; as organizações políticas internacionais e os novos conceitos de 

soberania;indicadores econômicos e sociais da riqueza e do bem-estar e do 

desenvolvimento humano; pobreza e exclusão social nos países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos; novas localizações para as atividades empresariais nas regiões: 
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flexibilização nas escolhas e competição entre os lugares; mudanças nas relações de 

troca no mercado mundial e os novos países industrializados. 

Tema: Uma região em construção: o Mercosul 

Item: Identidade histórica da colonização ibero-americana e a dependência econômica 

dos seus países com a Europa; os interesses econômicos da política dos Estados na 

construção do Mercosul e o papel das multinacionais; a expansão do turismo entre os 

países do Mercosul; a questão da integração dos espaços periféricos no interior dessa 

região: a exemplo da Patagônia, Chaco, Nordeste, Amazônia; a questão da integração 

latino-americana com o Mercosul; a integração territorial e os transportes: estágios e 

perspectivas; patrimônio cultural como fator de integração latino-americana;  a questão 

indígena no Mercosul;  a questão ambiental no Mercosul. 

Tema: Paisagens e diversidade territorial no Brasil 

Item : Formas de produção e relações de trabalho no desenvolvimento desigual do 

território brasileiro; pluralidade cultural e paisagens brasileiras: a exemplo da canade-

açúcar, da mineração do ouro, dos quilombos, áreas indígenas, vilas caiçaras etc.; as 

expressões culturais de origem européia, africana, indígena, asiática e outras nas 

paisagens brasileiras;  condicionantes naturais na modelagem das paisagens brasileiras: 

os processos interativos e a fisionomia das paisagens; mobilidade da população e 

reprodução das desigualdades sócio-espaciais nas cidades e no campo 

EIXO 3: MODERNIZAÇÃO, MODOS DE VIDA E A PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL 

Tema: O processo técnico-econômico, a política e os problemas sócio-ambientais 

Item: Progressos técnico-científicos mediando as relações sociedade/ natureza; as 

revoluções técnico-científicas, o consumo de energia e outros recursos naturais e seus 

impactos no ambiente; as indústrias, os transportes e o ambiente nos tempos da 

máquina a vapor; os motores a explosão, a intensificação da revolução tecnológica, o 

uso dos recursos naturais e a degradação ambiental;  recursos naturais esgotabilidade e 

reversibilidade: usar e recuperar. 

 

Tema: Alimentar o mundo: os dilemas sócio-ambientais para a segurança 

alimentar 

Item: Revolução verde: o que foi e o que representa para o ambiente;  poluição no 

campo com uso de agrotóxicos;  conservação e degradação dos solos (erosão, perda de 

fertilidade, desertificação, salinização, irrigação);  sistemas agrícolas (agricultura 

comercial, monocultura, policultura, agricultura ecológica, agriculturas alternativas, 

biotecnologia);  biodiversidade e agricultura;  extrativismo e as florestas tropicais; 

agricultura tecnificada, insumos agrícolas e poluição das águas de superfície;  insumos 

agrícolas e destruição da fauna; movimentos sociais no campo e a questão ambiental;  

sistemas agroflorestais;  sistemas agrossilvopastoris;  florestas plantadas (fontes de 

madeira, celulose e papel) e a sustentabilidade ambiental; recuperação de florestas e a 

captura de monóxido de carbono. 

Tema: Ambiente urbano, indústria e modo de vida 

Item: Industrialização e mecanização da agricultura e concentração populacional nas 

cidades; modo de vida urbano: consumo, lazer e hábitos urbanos;  as cidades como 

centro de consumo de energia; ritmo urbano: a poluição e qualidade de vida;  moradia 

urbana: habitações e conforto urbano;  ambiente urbano: água para todos;  o que é e 

para onde vai o lixo urbano: tratamento e destino do lixo; a poluição do ar e o clima 

urbano;  as doenças do ambiente urbano; o ambiente no trabalho: saúde e geografia 

médica no trabalho; espaços livres e paisagens urbanas: áreas verdes nas cidades;  

políticas públicas urbanas (planos diretores, infra-estrutura e a cidade apartada);  
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ocupação de áreas de risco: alagadiços, encostas etc.; poluição ambiental urbana e 

industrial; saneamento básico: água e esgoto e qualidade ambiental urbana;  impacto de 

impermeabilização do solo nas cidades e os efeitos na drenagem; ilhas térmicas no 

ambiente urbano; as fontes de energia limpa; as fontes de matérias-primas que 

constroem a cidade: as argilas, cimento, madeira, rochas, areia entre outros;  a cidade e 

o automóvel: combustíveis e questão ambiental;  reciclagem dos resíduos industriais, 

hospitalares e domésticos; indústria petroquímica e ambiente urbano (os casos: 

Cubatão, Camaçari, Triunfo e Duque de Caxias).  

Tema: O Brasil diante das questões ambientais 

Item: desmatamentos e queimadas como práticas econômicas;garimpo: prática 

perversa de economia periférica: trabalhadores excluídos e degradação ambiental; 

mineração: apropriação dos recursos ambientais e degradação da natureza;  modelos 

alternativos de utilização das florestas tropicais; modo de vida e conservação 

ambiental;  sistema de áreas protegidas; planejamento ambiental e políticas públicas 

(Planafloro, Gerenciamento Costeiro, Plano de Conservação do Pantanal, Programa de 

Proteção de Florestas PPG7, Zoneamento Ecológico-Econômico); impactos das 

grandes barragens e açudes; conservação x preservação e conflitos socioambientais; 

conservação e cidadania;  indústria do turismo e degradação ambiental;  ecoturismo 

urbanização e questão ambiental; pluralidade cultural e conservação da natureza; 

degradação do cerrado x monocultura e pecuária extensiva melhorada; os grandes 

domínios de vegetação e os diferentes usos;  reflorestamento e conservação da mata de 

araucária; a homogeneização florestal com silvicultura no Sul e Sudeste do Brasil; 

práticas agrícolas e fronteiras agropecuárias na Amazônia; desmatamento e exploração 

do carvão vegetal nas caatingas e cerrados;  legislação ambiental brasileira. 

Tema: Ambientalismo: pensar e agir 

Item: Agenda 21: relações nacionais e internacionais na questão ambiental (PPG7-

Convenção da Biodiversidade,Convenção do Desenvolvimento Sustentável, 

Convençãode Kyoto etc.); políticas e estratégias internacionais para o desenvolvimento 

sustentável (de Estocolmo a Rio);  movimento ambientalista e pluralidade de idéias; 

movimento ambientalista e movimento de luta pela terra; pluralidade cultural brasileira 

e ambientalismo. 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de BRASIL, 1998, p. 55-124. 
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ANEXO B 

 

Análise de solos 

 

Fonte: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, 2016 

 

 

 


