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Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo a caracterização e análise de uma porção 

da Serra da Moeda/MG – Serra da Calçada - que vem sendo objeto de turismo 

radical, bem como das trilhas utilizadas pelos turistas. Além de a região estar 

localizada em área de influência da Estrada Real e Inserida Na APASUL – RMBH, 

é uma área de recarga, possui diversidade de flora, fauna, beleza cênica, e um 

monumento histórico e cultural (Forte de Brumadinho), fatores que justificam o 

mapeamento e descrição das trilhas da área em estudo como instrumento para 

preservação, conservação de um importante patrimônio histórico/cultural do 

século XVII,bastante representativo do período da exploração aurífera das Minas 

Gerais. 

 

Abstract: 

The present work has as objective the characterization and analysis of a portion of 

the Mountain range of the Moeda/MG - Mountain range of the Sidewalk - that it 

comes being object of radical tourism, as well as of the tracks used for the tourists. 

Beyond the region to be located in area of influence of the Real and Inserted Road 

In the APASUL - RMBH, is a recharge area, posses diversity of flora, fauna, 

scenic beauty, and a historical and cultural monument (Forte de Brumadinho), 

factors that justify the mapping and description of the tracks of the area in study as 

instrument for preservation, conservation of an important cultural historic site of 

century XVII, sufficiently representative of the period of the auriferous exploration 

of the Minas Gerais. 
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Introdução: 

O ecoturismo ou turismo ecológico começa a aparecer no Brasil a partir dos 

meados da década de 80. Diferencia-se do segmento turístico clássico por utilizar 

a natureza e, basicamente, áreas de preservação como foco da atividade. É uma 

atividade sustentável e, por se preocupar com a preservação do patrimônio 

natural e cultural, diferencia-se do turismo predatório. É uma tendência mundial 

em crescimento e responde a várias demandas: desde a prática do esporte 

radical ao estudo científico dos ecossistemas. *      

Quanto aos esportes radicais que se vê é que cresce a cada dia o número de 

pessoas praticantes de Moutainbike, Trekking, Rapell, Camping, MotoCross, Rali 

etc. Conforme apresentado pela Revista Ragga Cultura Radical e comportamento 

1° à 6° edição. Apesar de esse turismo ter o meio ambiente saudável como 

suporte, ele é muitas vezes o promotor de vários danos ambientais tais como: 

erosões, poluição de cursos d´água, destruição de patrimônios históricos e 

culturais etc. Desta forma verifica-se que o turismo pode vir a ser uma atividade 

muito breve em uma região, caso seja feito sem o planejamento adequado. 

Esse planejamento envolveria o conhecimento das fragilidades e potencialidades 

do ambiente em receber essa atividade, podendo-se citar como fatores 

importantes nesse conhecimento, o mapeamento das trilhas existentes, descrição 

solo, vegetação, geologia, geomorfologia, hidrologia dos locais onde estas s e 

inserem. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo a caracterização e 

análise de uma porção da Serra da Moeda/MG – Serra da Calçada - que vem 

sendo objeto de turismo radical, bem como das trilhas utilizadas pelos turistas, 

com o intuito de apresentar as potencialidades e fragilidades da área para 

desenvolvimento da atividade de turismo, sugerindo, quando possível, 

mecanismos e ações que visem sua sustentabilidade. 

 

                                               * http://www.turismo.gov.br Acesso em 15 de Abril de 2006 
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A referida porção da Serra da Moeda está localizada em área de influência da 

Estrada Real, inserida Na APASUL – RMBH, e possui diversidade de flora, fauna, 

beleza cênica e um monumento histórico e cultural (Forte de Brumadinho ou 

Antiga Senzala), fatores que justificam o estudo em questão com vistas a sugerir 

instrumentos para preservação, desse importante patrimônio.  

A metodologia utilizada será: 

• Consultas aos órgãos governamentais Feam, Semad e Prefeitura de 

Brumadinho, pesquisas bibliográficas e cartográficas no IGA, IGC e 

Geogerais 

• Pesquisas na internet em sites e programas de Geoprocessamento, 

Google Earth e Sites dos Órgãos ambientais: Feam, Igam, IEF, SEMAD, 

Ministério do Meio Ambiente. 

• Análise de imagens de satélite LandSat, disponível no Programa Google 

Earth. Análise das Cartas Topográficas do IBGE SF-23-X-A-II-2 e SF-23-X-

A-III-1 escala 1: 50.000 

• Georeferenciamento das imagens de Satélite Land Sat disponíveis no 

programa Google Earth utilizando o programa Mapinfo Professional 7.0.   

• 12 Trabalhos de Campo para reconhecimento da área e, coleta de 

coordenadas geográficas das trilhas. 

• Serão Plotadas Sobre as Imagens de Land Sat georefernciadas, as Curvas 

de Nível e hidrografia do Arquivo digital do projeto Geominas 1996 para a 

confecção dos mapas. 

• Serão levantados aspectos Físicos (Geológicos, Geomorfologicos, de 

Vegetação de Solo, de Hidrografia) da área em Estudo; Mapeadas as 

trilhas turísticas mais utilizadas existentes na região. 
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Capítulo 1 - Caracterização da Área em Estudo 

A região em estudo está localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte - 

MG, município de Brumadinho cerca de 25 km do centro de Belo Horizonte, o 

acesso à área pode ser feito pela BR 040 sentido Rio de Janeiro, virando a direita 

depois do Barro Jardim Canadá como pode ser visto na Figura 01.   

Figura 01 
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A região é dotada de atributos bióticos, econômicos, culturais e estéticos 

significativos Figura 02, destaca-se por sua vocação mineraria responsável pelo 

surgimento dos núcleos de população desde o início Século XVII. (IBRAM;2004). 

A extração do ouro já atraía os bandeirantes desde o século XVII e, 

posteriormente Segundo o Documentário “Wilhelm Ludwig von Eschwege.(IBRAM 

2004), foi instalada em 12 de dezembro de 1812 a primeira Fábrica a produzir 

ferro no Brasil em escala industrial. Pode-se dizer então que o ouro e o ferro 

contribuíram para a fixação da população na região, criando as vilas e povoados, 

que se tornaram as cidades de hoje.  

Figura 02 
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Na atualidade a área em estudo é muito utilizada para a prática de diversas 

modalidades de esportes ligados ao turismo baseado na natureza cujo principal 

aspecto da definição é o foco sobre a interação entre a atividade e o ambiente 

natural, que pode ocorrer de três maneiras: 

- algumas atividades dependem da natureza da atração e/ou do ambiente;  

- algumas atividades são facilitadas pela natureza; 

- o ambiente natural ou natureza é incidental em relação à atividade. 
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Dentre as várias subcategorias específicas deste turismo baseado na natureza 

está o Ecoturismo definido como sendo experiências de viagens participativas, 

tanto a ambientes naturais quanto culturais, que asseguram o uso sustentável a 

apropriado dos recursos ambientais, e que ao mesmo tempo produzem  

oportunidades econômicas viáveis para a indústria do turismo e as comunidades 

anfitriãs, utilizando esses recursos através de diálogos benéficos para todos 

aqueles que desempenham papéis relacionados ao turismo. O Turismo de 

Aventura que é uma subcategoria do Ecoturismo, se refere a viagens realizadas 

por turistas que buscam se engajar em atividades que são caracteristicamente 

(mas não necessariamente) orientadas para exercícios físicos, que tendem a 

acontecer em áreas remotas ou relativamente inexploradas, e que são atividades 

externas usualmente consideradas como de certa forma singulares e excitantes. 

Pode envolver certo grau de risco e requerer algum tipo de habilidade por parte 

dos participantes. O transporte geralmente é realizado a pé. (Instituto Estrada 

Real;2006).  

 

Abaixo são apresentadas algumas atividades /segmentos específicos ao nicho do 

Turismo de Aventura que podem ser realizadas na área em estudo: Visitação de 

Grutas & Cachoeiras, Alpinismo, Asa Delta, Pára-quedas, Paraglider/Parapente, 

Montanhismo, Rapel, Hiking e Trekking, Moutainbike, Downhill e Mountainboard.  
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1.1 O Quadrilátero Ferrífero.  

Figura 03 

         

Fonte: Ibram Modificado              Mapa geológico Simplificado do Quadrilátero Ferrífero  
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Figura 04 

       

 Fonte : Carlo, M;1992  Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrifero (modificado de Dorr 

1969) 

 
1. Rochas gnáissicas e granitóides; 2. Supergrupo Rio das Velhas (2a. Grupo 

Nova Lima; 2b. Grupo Maquine); 3. Supergrupo Minas. BH - Belo Horizonte, PP - 

Piedade do Paraopeba, B- Brumadinho 

 

A região nomeada Quadrilátero Ferrífero foi estudada ao longo dos anos, por 

cientistas tais como Eschwege (1833) e Henwood(1871) e, no século XX, por 

Door, D.Guimarães, M.Teixeira, Ladeira, Grossi Sad, entre outros . È considerada 

um dos locais com maior concentração de minério de ferro do mundo 

(IBRAM2004). Desde a transferência da capital de Ouro Preto para Belo 

Horizonte, há pouco mais de um século, que o eixo entre estas duas cidades, 

Área em estudo 



 14

situado no Quadrilátero Ferrífero e na área da “APA-SUL RMBH”, vem 

apresentando uma crescente tendência à urbanização. 

O Quadrilátero Ferrífero é uma Unidade Geomorfológica com características 

peculiares. Está localizado na parte meridional da Serra de Espinhaço, entre a 

depressão do São Francisco e os planaltos dissecados do Centro Sul e do Leste 

de Minas. As altitudes variam de 1.400 á 1.600m. (MINAS GERAIS, Diagnóstico 

ambiental de Mina Gerais 1983, p.29) 

As nascentes do Rio das Velhas, da drenagem do São Francisco e as nascentes 

do Rio Piracicaba, um dos principais afluentes do Rio Doce estão inseridas no 

quadrilátero.(MINAS GERAIS, Diagnostico ambiental de Mina Gerais1983, p.30) 

A estrutura do relevo desta unidade geomorfológica determina a existência de 

formas de relevo Invertido do tipo Sinclinal suspenso e anticlinal esvaziado, sobre 

estruturas dobradas. Também se encontram estruturas do tipo “hogback” 

(monoclinal) e extensas escarpas erosivas muitas dessas condicionadas por 

linhas de falha.(MINAS GERAIS;Diagnóstico ambiental de Mina Gerais,1983, 

p.30) 

Das rochas que não são controladas pela estrutura, predominam as cristas com 

vertentes ravinadas e vales encaixados, e nas colinas com vales fundos chatos. 

(MINAS GERAIS, Diagnóstico ambiental de Mina Gerais1983, p.30) 

No Interior de sinclinais suspensos, foram preservados nítidos vestígios da 

atuação de paleoclimas semi-áridos, tais como pedimentos e “paleoplayas1”. 

Essas paleoformas, datadas do período Terciário/ Quaternário, forma preservadas 

principalmente pela proteção exercida por crostas ferruginosas superfície que                     

ocupam extensas áreas do Quadrilátero Ferrífero. (BARBOSARODRIGUES,1965) 
  

 

                                                                             

                                                1Antigas depressões fossilizadas por depósitos colúvio-aluviais                           
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Ë freqüente a ocorrência de áreas endorréicas ou de endorrísmo parcial, algumas 

das quais correspondem atualmente a sítios de barragens. 

Algumas das escarpas que delimitam o Quadrilátero Ferrífero, elevadas centenas 

de metros acima das cotas médias das unidades vizinhas (Escarpas do Caraça, 

por exemplo) sugerem que não somente os processos erosivos, mas também os 

movimentos tectônicos pós-cretácios, atuaram na evolução geomorfológica da 

área. (BARBOSA;RODRIGUES ,1965)  

1.2 A ApaSul - RMBH 

A idéia de se criar áreas protegidas iniciou-se na Europa, nos séculos XVIII e XIX, 

com o intuito de delimitar áreas naturais para conservação diante das 

conseqüências geradas pela Revolução Industrial e pelo intenso uso do espaço 

geográfico, tendo como conseqüência o rápido crescimento das cidades 

industriais, com um adensamento populacional jamais imaginado, favorecendo 

assim a proliferação de ambientes insalubres, marcados por epidemias e 

problemas ambientais 2.Na época do Brasil Império já existiam áreas com fins de 

preservação, visando principalmente à proteção de mananciais. No entanto, 

apenas em 1937 foi criado o primeiro parque protegido no país, o Parque 

Nacional do Itatiaia, criado para garantir a conservação da área e facilitar 

pesquisas. As áreas protegidas no Brasil foram convencionalmente denominadas 

Unidades de Conservação (Lei Federal n.º 9.985, de 18/06/2000), que por sua vez 

teve como pressuposto a ordenação do processo de ocupação nos territórios, 

assim como a preservação dos aspectos de relevância paisagística, florística, 

faunística e áreas de mananciais no território brasileiro. 2 

 

 

 

 

                                                               2http://www.turismo.gov.br Acesso em 15 de Abril de 2006 
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Em função da necessidade de se criar normas para a implantação e gestão 

destas Unidades de Conservação, foi criado o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação - SNUC (Lei 9.985, de 18 de junho de 2000). As Unidades de 

Conservação se dividem em dois grupos, a saber: Unidade de Proteção Integral e 

Unidade de Uso Sustentável. Estes grupos, por sua vez, se dividem em diversas 

categorias. 

A demanda pela criação de uma Área de Proteção Ambiental – APA, na região sul 

de Belo Horizonte, partiu inicialmente de uma associação de proprietários de 

“residências de fins de semana” na localidade de São Sebastião das Águas 

Claras 2 

Os estudos técnicos para definição de limites apontaram adequação de uma 

região mais abrangente que a demanda inicial, com aproximadamente 170.000 

hectares. Quando esta proposição técnica foi levada para a avaliação do 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, através da então Câmara de 

Defesa de Ecossistemas, ampliou-se o debate em torno da viabilidade da 

unidade.  

Ocorre então o estabelecimento da APA-Sul-RMBH, em 8 junho de 1994 (Decreto 

Estadual nº. 35.624), posteriormente alterado pelo decreto estadual n° 35.624 de 

8 de maio de 1996. E em 26 de junho de 2001 através da lei Estadual 13.960 foi 

estabelecida a redação definitiva do texto de criação da APA Sul RMBH que foi 

resultado da negociação entre os vários setores atuantes na região, através de 

debates e seminários, sempre realizados com o aval do COPAM. Com a 

participação da sociedade civil na gestão da unidade que foi sempre assegurada 

através de sua representação no Conselho Consultivo da (MINAS 

GERAIS;Projeto APA Sul RMBH, 2004) 

 

                                                                                          2http://www.turismo.gov.br Acesso em 15 de Abril de 2006 
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Na APA-Sul-RMBH estão presentes duas grandes bacias hidrográficas, a do Rio 

São Francisco e a do Rio Doce, que respondem pelo abastecimento de 

aproximadamente 70% da população de Belo Horizonte e 50% da população de 

sua região metropolitana. (MINAS GERAIS;Projeto APA Sul RMBH, 2004) 

A APA/Sul RMBH, tem uma extensão de 1625,32 km2 ,se localiza ao Sul da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, engloba parte dos municípios de Barão 

de Cocais, Brumadinho, Belo Horizonte, Caeté, Catas Altas, Ibirité, Itabirito, Mário 

Campos, Nova Lima, Raposos, Santa Bárbara, Sarzedo e todo o município de Rio 

Acima. (MINAS GERAIS;Projeto APA-Sul /RMBH, 2004) 

A área possui uma das maiores extensões de cobertura vegetal nativa contínua 

do Estado de Minas Gerais, abrangendo regiões conhecidas como Caraça e 

Gandarela. Ocorrem aí as matas úmidas de fundos de vales e as matas de 

altitude e grandes formações rochosas. Estas características determinam 

inestimável valor em termos de biodiversidade.(MINAS GERAIS;Projeto APA Sul 

RMBH, 2004) 

1.4 A Serra da Moeda 

A Serra da Moeda se chamava Serra do Paraopeba até 1732 quando passou a se 

chamar Serra da Moeda após ter sido descoberta e destruída, pela coroa 

portuguesa, uma Casa de Fundição clandestina de moedas com o intuito de 

burlar o fisco.(COSTA,1997, p. 286). Fundição que funcionou durante três anos 

em uma fazenda de propriedade de Caetano Borges, sobrinho de Francisco 

Borges de Carvalho, sócio de Inácio de Sousa Ferreira, falsários que já atuavam 

na província do Rio de Janeiro. Depois do fim da casa de fundições e de seus 

proprietários os moradores da Região passaram a chamar a Serra do Paraopeba 

de Serra da Moeda.(MINAS GERAIS;Tombamento da Serra da Moeda.2000 p 34) 

A Serra da Moeda é um prolongamento da Serra do Espinhaço, sua formação é 

da era Pré-Cambriana. Apresenta rochas seqüenciais do Supergrupo Minas 

retratando as seqüências metassedimentares e metavulcânicas do Quadrilátero 
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Ferrífero, que ocorre não somente ao longo da Serra da Moeda, mas também ao 

longo das Serra Del Rey, de Itabirito, de Ouro Preto, de Antônio Pereira, de Ouro 

Fino, do Caraça e da Piedade. Os Lisossomos que constituem esse grupo são: 

quartzitos sericítos, filitos, Itabiritos, calcários, dolomitos, quartzitos ferruginosos, 

filitos prateados com lentes de itabiritos e de calcário, filitos grafitosos e filitos-

xistos.(MINAS GERAIS;Diagnostico ambiental de Mina Gerais.1983, p.26) 

 

Mineralogicamente esses tipos de rochas apresentam, mica, argilo-minerais, 

oxido de ferro, dolomita, quartzo, grafita, calcita, hematita, sillimanita, granada, 

cianita e acessórios.Todo o conjunto e dobrado em sinclinais e anticlinais 

observando-se falhas de rasgamento. O manto de intemperismo normalmente 

chega a dezenas de metros, exceto nos locais onde existe a predominância de 

rochas de quartzo. Sobre os litossomas ferruginosos encontram-se geralmente 

crostas ferruginosas (canga), e sobre os alumínios, solos lateríticos bauxíticos. 

(MINAS GERAIS;Diagnostico ambiental de Mina Gerais.1983, p.30) 

Não existe estudo específico do microclima da região. Porém segundo estudos de 

Silveira Golfari o clima se enquadra como tropical semi-úmido nas áreas mais 

baixas e tropical de altitude nas áreas mais altas com temperaturas anuais 

variando entre 17º e 18,5ºC. A estação chuvosa é definida com precipitação 

média anual variando entre 1.450 mm e 1800mm. A estação seca é bem definida 

de meados de junho até novembro. As áreas mais altas apresentam maior índice 

de umidade, onde também é mais densa a cobertura vegetal.(MINAS GERAIS 

;Tombamento da Serra da Moeda.2000 p 34) 

A vegetação da Serra da Moeda varia de Campos de Altitude, Matas Ciliares ou 

de Galerias Campos Rupestres, Campo graminosos e transição para o Cerrado, 

além de pequenos vestígios de Mata Atlântica. Os Campos de Altitude ou 

Campos rupestres são vegetações localizadas em solo pedregoso com cascalho 

ferruginoso e/ou quartzo, que formam um tapete herbáceo em que predominam 

gramíneas, ciperáceas, alguns subarbustos (até 50 cm de altura) e arbustos 

esparsos. Essas plantas crescem em solos pouco desenvolvidos, com fertilidade 
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muito baixa e drenagem insuficiente.(MINAS GERAIS;Tombamento da Serra da 

Moeda.2000 p 24) 

Os campos rupestres são praticamente restritos à Cadeia do Espinhaço, estando 

em Minas Gerais, normalmente rodeados pelo cerrado (GIULIETTI,1978).) 

O fogo representa um fator importante nesse ecossistema, ocorrendo com maior 

incidência no período de julho a setembro, período de seca. Assim, várias 

espécies apresentam adaptações associadas à sua ação, como: 

desaparecimento das partes aéreas e brotação precoce e sincronizada no início 

das chuvas; bainhas das folhas persistentes, protegendo o caule; bem como 

presença de resinas – especialmente em Velloziaceae; redução do ciclo de vida, 

como em Poaceae, Eriocaulaceae e Xyridaceae, entre outras. Porém com a 

intensificação das queimadas geradas muitas vezes por turistas, várias espécies 

estão diminuindo sua população consideravelmente. 

Segundo Menezes e Giulietti (2000), além das 

peculiaridades dessa flora relacionadas diretamente aos 

fatores abióticos, diversos autores relatam um alto grau de 

endemismo. Em razão da pequena área que ocupam e da 

forte ação antrópica e/ou do fogo, muitas espécies do 

campo rupestre estão em vias de extinção. Merece 

destaque a coleta predatória de espécies como as de 

Velloziaceae, utilizadas para acender o fogão a lenha e as 

de orquídeas e bromélias, usadas para comercialização. A 

vasta lista de plantas ameaçadas dos campos rupestres 

mostra a importância de estudos que ajudem o 

conhecimento e como resgatar e manter estas espécies e 

da implantação de novas áreas protegidas capazes de 

garantir a sua preservação (Menezes e Giulietti, 

2000)“.(SILVEIRA, 2003,p 1).(Prefeitura Municipal de 

Moeda/ Processo de Tombamento da Serra da Moeda,p25) 
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1.3 A serra da Calçada 

Figura 05 

 

(Sem Escala) Mapa com Localização da Serra da Calçada - MG 

A Serra da Calçada está situada na região metropolitana de Belo Horizonte divisa 

do Município de Brumadinho e Nova Lima, faz parte da Serra da Moeda segmento 

da Serra do Espinhaço, que atravessa o Estado de Minas Gerais de sudeste a 

norte. Situada no limite oeste do Quadrilátero Ferrifero, tem sua dimensão 

aproximada de 15 km no sentido N–S possui uma estrutura diferenciada do 

restante da borda oeste do sinclinal Moeda, cujo processo de evolução 

morfológica é muito complexo e está relacionado a seqüências vulcânicas máfica-

ultramáfica a sul, gradando, lateral e verticalmente, para uma seqüência 

metassedimentar a norte (Carlos M. 2006 p.176)  
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Sua altitude máxima gira em torno de 1.450 metros sobre o nível do mar. A 

denominação "Serra da Calçada" segundo (LIMA.1982, p. 41) decorre da 

existência de trechos calçados, no início do Século XVII, por grandes blocos de 

quartzitos formando escadas para o transporte das mercadorias comercializadas 

entre Piedade do Paraopeba, São José, Moeda, Barbacena e Ouro Preto. Os 

trechos calçados foram construídos pelos escravos de um rico fazendeiro da 

região, José de Paula Peixoto, que queria tornar permanente o tráfico das tropas 

de burros que faziam o transporte das mercadorias.  

A formação geomorfológica apresenta aspectos bem definidos (Figura 06). O 

cume da serra, em grandes trechos, apresenta blocos de quartzito localmente 

separados por membros de filito. Nos planaltos encontram-se extensos lajeados 

de canga (Figura 07) - formação ferrífera detrítica cimentada com limonita -  

terrenos encascalhados. Cascalhos ora de canga ferruginosa, ora de quartzito. 

(MINAS GERAIS;Diagnóstico ambiental de Minas Gerais.1983, p.30) 

Figura 06 

          

                                                                                                                                      Foto: Pedro Baumfeld Machado 
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Exemplo da Geologia Superficial Blocos de Quartizito Serra da Calçada -MG 

coordenada Geográfica -43° 59’ 10” W, -20° 07’ 01”S .   

Dentro desse complexo ocorrem formações de campo rupestre, campo limpo, 

mata de galeria ou ciliar, capoeira e áreas de transição para cerrado. As 

formações mais encontradas na área de Estudo são os Campos Rupestres, que 

destacam-se devido à natureza peculiar de suas partes componentes. Eles 

ocorrem a partir de uma altitude de 900 m acima do nível do mar e estão em 

grande parte associados à Cadeia do Espinhaço, nos Estados de Minas Gerais, 

Bahia e em disjunções da mesma cadeia (GIULIETTI,1988). As plantas crescem 

em rochas ou pedras (epilíticas), em solos jovens ou em solos arenosos. As 

plantas epilíticas têm adaptações para explorar o orvalho, seja por meio da base 

de folhas velhas, como ocorre em Velloziaceae (GIULIETTI,1988); por meio de 

tricomas especializados, como em algumas Bromeliaceae, ou por raízes 

especializadas e pseudobulbos, como em Orchidaceae (GIULIETTI,1988). 

A presença de Orquídeas e Velósias é grande na área de Estudo. Há registros 

desde 1889 de que, na natureza, as orquídeas estão associadas com fungos 

micorrízicos (CLEMENTS,1988). As espécies deste grupo apresentam uma 

característica única entre as angiospermas: uma estrutura parenquimatosa, o 

protocórmio, que está intercalada entre o estádio de semente e plântula, e que 

utiliza a digestão enzimática de fungos simbiontes como meio alternativo para a 

obtenção de energia, fenômeno denominado micotrofismo (CLEMENTS,1988). O 

micotrofismo pode, em parte, ser responsável pelo sucesso da família 

Orchidaceae (SMITH,1966).  
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Figura 07  

                                                 

Foto: Pedro Baumfeld Machado 

Exemplo de Canga com Vegetação de Campo Rupestre na Serra da Calçada. 

Coordenada Geográfica: -43° 59’ 00”W -20º 06’ 57”S Orquídea (Pleurothallis 

Rupestres).  
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Impactos Ambientais na Serra da Calçada. 

A seguir são apresentadas alterações ambientais na Serra da Calçada – MG, 

quando em trabalho de campo realizado em 28/03/2006 que ocorrem por toda a 

extensão da Serra e são cada vez mais freqüentes. 

Figura08                                 

                                                                                              Foto: Pedro Baumfeld Machado 

Trilhas geradas por Gipeiros na Serra da Calçada - MG Coordenada Geográfica :  

-43°59’22”W, -20° 07’ 03”S. Verifica-se a exposição de solos e potencialidade 

para ocorrência de processos erosivos ressalta-se que tal situação ocorre por 

toda extensão da serra e é cada vez mais freqüente.  

  

 

 



 25

Figura 09 

           

                                                                                Foto: Pedro Baumfeld Machado 

Processo de início de abertura de Trilha executada por gipeiros 

desnecessariamente na Serra da Calçada - MG. Coordenada geográfica: -

43°59’11”W, -20° 07’ 03”S. Observa-se que não há preocupação em seguir as 

curvas de topográficas propiciando a ocorrência de locais de desvio de fluxo 

superficial e mais uma vez propiciando a ocorrência de erosões. 
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Figura 10 

                                                                                               Foto: Pedro Baumfeld Machado 

Trilha aberta por Gipeiros e Motoqueiros fragmentando a Vegetação Nativa de 

Cerrado na Serra da Calçada - MG. Coordenada Geográfica: -43°59’01”W, -

20°05’37”S  
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Figura 11 

               

                                                                              Foto: Pedro Baumfeld Machado 

Área aberta possivelmente para execução de sondagens para a verificação de 

potencialidade mineraria da área. Verifica-se que o solo encontra-se desprotegido 

tanto na praça quanto no acesso o que favorece a maior velocidade do fluxo 

superficial e consequentemente, a formação de processos erosivos e 

carreamento de sedimentos para as cotas inferiores e fundos de vale.    
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Figura 12 

                                                                                               Foto: Pedro Baumfeld Machado 

Verifica-se o solo desnudo onde Vegetação Nativa foi retirada. Coordenada 

Geográfica: -43°59’02”W, - 20° 06’35”S 
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1.5 O Forte de Brumadinho. 

A noticia da existência de ruínas no alto da Serra da Calçada chegou ao Poder 

Público em 1977. Foi publicado no Diário da Tarde, Belo Horizonte, artigos de 

José Carlos Alexandre sobre o “forte de Brumadinho”; 28/09, 3/10 e 10/10 de 

1977. As ruínas se localizam a aproximadamente cinco quilômetros ao Sul do 

Condomínio Retiro das Pedras. Formadas por grandes blocos maciços de 

Quartizito. O local passou a ser chamado de “Forte de Brumadinho” devido a 

solidez de suas paredes de pedras. As paredes elevadas a mais de quatro metros 

de altura encontram-se escondidas na Serra da Calçada o que dificulta ainda hoje 

as explicações sobre sua origem. (Lima, 1982. P.29)  

As ruínas constituem de uma construção quadrangular com aproximadamente 50 

X 40 metros de comprimento, com uma única abertura na frente, uma porta de 

3,60cm de altura e 2 metros de largura. No interior encontra – se uma construção 

menor, também de Quartizito maciça e retangular, com uma porta na frente e 

outra atrás e seis janelas laterais. Alguns blocos de pedra chegam a 1,50m de 

comprimento. A vegetação de porte médio foi preservada no interior das quatro 

paredes muito provavelmente pela proteção que as paredes de Quartizito 

oferecem contra o fogo. (Lima,1982. P.29) Não existe nenhum sinal nas pedras 

que permitam identificar a data de sua construção, dentre as várias hipóteses a 

mais aceita é encontrada no livro Notícias históricas de Augusto de Lima Pg33, 

onde as ruínas ficam identificadas com uma casa clandestinas de fundição de 

moedas.  Na época foi descoberta pela Coroa Portuguesa e exterminados todos 

os que ali trabalhavam (Lima, 1982. P.29).  Atualmente o Forte de Brumadinho 

sofre constante alteração em sua estrutura, devido o grande fluxo de turistas sem 

informações que passam pelas ruínas deixando para traz seu lixo e suas marcas 

nas Pedras. Isso quando eles não as arrancam para fazer bancos ou fogões 

Improvisados. A vegetação em seu interior também diminuiu nos últimos cinco 

anos devido sua retirada para ser utilizada como lenha pelos turistas. 
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Figura 13  

       

 Fonte: Histórias e Riquezas do Município de Brumadinho  Mapa do Forte de Brumadinho. 
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Figura 14 

 

                                                                                                                  Foto: MBR 1985 

Foto do Forte de Brumadinho, Serra da Calçada - MG. 
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Capítulo 2 - Mapas das Trilhas Representativas 

 
 
Após a coleta das coordenadas Geográficas das trilhas representativas da área 

em estudo foram mapeadas estas trilhas em imagem de satélite Land Sat 

georeferenciadas. Foram Gerados os Mapas com as curvas de Nível (Figura 15) e 

Hidrografia (Figura 16). A partir dos dados obtidos através de pesquisas 

bibliográficas, visitas a campo e análise dos mapas produzidos e das cartas 

topográficas do IBGE. Foram feitas a descrição das trilhas marcadas: 
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Figura 15 
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Figura 16 

 

 



Figura 17 
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         2.2 Descrição da Trilha 01. Retiro das Pedras/Forte de Brumadinho.  
Município de Brumadinho, Serra da Calçada–MG. 

 
 

A trilha tem início na portaria do Condomínio Retiro das Pedras cota 1.449m 

coordenada geográfica: -20°5’1.4”S, -43°59’24.5”W, cujo acesso é feito pela BR – 

040, sentido Rio de Janeiro. Após o Bairro Jardim Canadá vira-se para direita 

percorrendo uma estrada de calçamento de aproximadamente 2,5 km de 

extensão. 

 

A trilha tem uma extensão de aproximadamente 5,5km, os primeiros 3,5km são 

percorridos em estradas de terra, onde é possível trafegar com veículos. Após 

passar próximo à nascente do Córrego Retiro das Pedras segue-se em direção 

Sul, passando próximo à nascente do córrego do Bernardino,um dos afluentes do 

Ribeirão da Catarina, chegando ao topo do Sinclinal cota altimétrica 1.483 

coordenada geográfica: -20°07’04”S, -43°59’26”W. A partir deste ponto só é 

possível seguir a pé, percorre-se uma trilha de aproximadamente 2 km até a cota 

altimétrica 1.399, chegando ao Forte de Brumadinho. Durante o percurso da trilha 

encontra-se remanescentes de escravos (escadarias de pedras construída para 

dar acesso ao Forte).  

 
Vegetação: Transição para o Cerrado, Campos de Altitude, Campos Rupestres, 

Campo graminoso, Mata Ciliar. Grande presença de Canelas de Ema, Arnica e 

Plantas Carnívoras. 

 

Geologia: A geologia da trilha pertence ao grupo Itabira (Cauê; Itabirito com 

lentes de hematita compacta e pulverulenta, mich) intercalada com Canga 1 . A 

partir da cota de 1.400 faz parte do Grupo Caraça; Formação Batatal (Filito Cinza 

e Marrom) e Formação Moeda (Predominantemente Quartzo, localmente 

separados por membro de filito; lentes de conglomerado) também intercalados 

por Canga1 (Mapa Geológico do Quadricula de Macacos – MG, Brasil. Geologia 

por Joel B. Pomerene,1956,57)       
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Coesão:  

Unidade  Coesão  
Filito Média                        
Formação Moeda (quartzitos)  Alta 

Canga Alta 
 
Erodibilidade:  

Unidade  Erodibilidade  
Filito  Média  

Formação Moeda (quartzitos)  Baixa  
Canga  Baixa  

 
 
Permeabilidade:  

Unidade  Permeabilidade  
Filito  Média à alta  
Formação Moeda (quartzitos)  Média à alta              
Canga Baixa 

 
 
Escoamento superficial:  

Unidade  Escoamento Superficial  
Filito  Moderado a lento 
Formação Moeda (quartzitos)  Moderado a lento  
Canga Rápido 

 

 

 
Geomorfologia: A geomorfologia sofre mudança na coordenada geográfica -

20°07’04”S, -43°59’26”W , cota altimétrica 1.483.A partir desse ponto observa-se 

um degrau de 100 a 150m de desnivelamento e 30 a 50° de declividade, a partir 

da cota altimétrica 1.300 foram depositadas extensas rampas de colúvio formando 

um relevo de colinas amplas e suaves de geometria convexa e topos 

arredondados e aplainados, com pouca sedimentação aluvial, em cima de uma 

dessas colinas encontra-se o Forte de Brumadinho 
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Gráfico Altimétrico - Trilha 01
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Figura 18 
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Descrição da Trilha 02 - Retiro das Pedras/Osta 

Município de Brumadinho, Serra da Calçada – MG 
 

 

A trilha tem início na portaria do Condomínio Retiro das Pedras cota 1.449m 

coordenada geográfica: -20°5’1.4”S, -43°59’24.5”W, cujo acesso é feito pela BR – 

040, sentido Rio de Janeiro, após o Bairro Jardim Canadá vira-se para direita 

percorrendo uma estrada de calçamento de 2,5 km de extensão. 

 

A trilha tem uma extensão de aproximadamente 6 km, após atravessar o Córrego 

Retiro das Pedras segue um dos afluentes do Ribeirão da Catarina, chegando ao 

fundo de vale cota 1.000 coordenada geográfica: -20°5’31.6”S, -44°0’59”W. 

Durante o percurso são encontrados diversos remanescentes da época dos 

escravos, como muros construídos às beiras de cursos d´água.  Figura 19, grutas 

onde provavelmente era extraído ouro e pinturas rupestres. 

 

Figura 19  

            
                                                                                                                                          Foto: Pedro Baumfeld Machado 
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Geologia: Da cota 1.449 à cota 1.400 A geologia da trilha pertence ao grupo 

Itabira (Cauê, Itabirito com lentes de hematita compacta e pulverulenta, mich)  

intercalada com Canga . A partir da cota de 1.400 faz parte do grupo Caraça; 

Formação Batatal (Filito Cinza e Marrom) e Formação Moeda 

(Predominantemente Quartzo, localmente separados por membro de filito; lentes 

de conglomerado) também intercalados por Canga1(Mapa Geológico do 

Quadricula de Macacos – MG, Brasil. Geologia por Joel B. Pomerene, 1956,57) 

 

Coesão:  
Unidade  Coesão  

Filito Média                    
Formação Moeda (quartzitos) Alta 
Canga Alta 

 
 
Erodibilidade:  

Unidade  Erodibilidade  
Filito  Média  

Formação Moeda (quartzitos) Baixa  
Canga  Baixa  

 
 
Permeabilidade:  

Unidade  Permeabilidade  
Filito  Média à alta  
Formação Moeda (quartzitos) Média à alta             
Canga Baixa 

 
 
Escoamento superficial:  

Unidade  Escoamento Superficial 
Filito  Moderado a lento 
Formação Moeda (quartzitos) Moderado a lento  
Canga Rápido 
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Geomorfologia: A Trilha apresenta um grande desnível de seu inicio cota 

altimétrica 1.449 ao fim cota 1.000, principalmente no primeiro kilômetro (Figura 

20). No decorrer da trilha também é alta a declividade (Figura 21) Fundo de Vales 

bem encaixados. 

 

Figura 20 

                                   

                                                                                                                                                                    Foto: Pedro Baumfeld Machado 
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Figura 21  

 

                                                                                                                                                            Foto: Pedro Baumfeld Machado 

 

 

A cachoeira encontra-se em uma falha (Figura 22) com duas quedas. Uma de 

aproximadamente 6,5m (Figura 23) e outra de aproximadamente 8m. (Figura 24). 

A erosão criou formas arredondadas nos Itabiritos (Figura 25). 
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Figura 22 

 
                                                                                                                                                           Foto: Pedro Baumfeld Machado  
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Figura 23  

       
                                                                                         Foto: Pedro Baumfeld Machado  
Figura 24  

        
                                                                                         Foto: Pedro Baumfeld Machado 
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Figura 25  

           
                                                                                         Foto: Pedro Baumfeld Machado 
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Vegetação: Transição Para o Cerrado, Campos de Altitude, Campos Rupestres, 

Campo graminoso, Mata Ciliar. Grande presença de Canelas de Ema, (Figura 26).  

 
Figura 26 

 

                                                                                         Foto: Pedro Baumfeld Machado 

 

Canela de  Ema.
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Gráfico Altimétrico - Trilha 02
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Considerações Finais:  
 

A caracterização da Serra da Moeda – Serra da Calçada MG apresentou um 

importante acervo histórico arqueológico que deve ser preservado em função de 

guardar a memória do ciclo do ouro em Minas Gerais e mostrar evidências da 

origem da sociedade mineira. Possui flora diversificada e profundamente 

relacionada ao substrato geológico, com uma grande variedade de espécies 

endêmicas e algumas espécies em extinção. A paisagem apresenta atributos 

interessantes para atividades turísticas tanto no aspecto geomorfológico quanto 

hidrológico. Além disto, a área em estudo, tem proximidade com o circuito Estrada 

Real e esta inserida na área de proteção ambiental,sul da região metropolitana de 

belo horizonte APA Sul – RMBH.    

 

No entanto todos os fatores físicos, históricos e culturais apresentados sobre a 

área em estudo, apresentaram fragilidades quanto ao crescimento desordenado 

do turismo na área. Esse importante complexo de ruínas conhecido como Forte 

de Brumadinho e seu entorno está sendo destruído rapidamente. Portanto é 

urgente que se tomem medidas para a preservação desse conjunto arqueológico 

e de seu entorno. É necessário fazer o planejamento turístico para a área, seu 

mapeamento e levantamento dos elementos que a compõem. 

 

As preocupações com as questões ambientais estão cada vez mais presentes 

nos dias de hoje. O Poder Público, a população e as empresas privadas devem 

unir forças para criar Áreas de Proteção Ambiental e Unidades de Conservação. A 

área em estudo tem todas as características para se tornar uma Unidade de 

Conservação. Este trabalho pretende dar uma pequena contribuição para os 

estudos científicos que virão a ser desenvolvidos na área e para o planejamento 

turístico do Poder Público. 
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Anexo 02. 
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Anexo 03 

 


