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Grandes desafi os estão li gados ao con-
ceito das Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável, que têm como objetivo básico 
compatibilizar a conservação da natureza 
com o uso sustentável de parcela dos seus 
recursos naturais e estão previstas no Siste-
ma Nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC, Lei Federal nº 9.985, de 18/07/2000.

Desenvolvimento e sustentabilidade po-
dem ser compatíveis quando o modelo pre-
servacionista se faz, não em terras públicas e, 
sim, em propriedades particulares, onde boa 
parte do ônus da conservação está a cargo 
do proprietário? Grandes confl itos também 
são gerados pela sobreposição de poderes da 
União, Estado e municípios, além dos conse-
lhos gestores das Unidades de Conservação.

Outro complicador surge quando esta 
área é uma grande reserva mineral que con-
vive com uma das maiores concentrações de 
grutas que preservam fósseis importantís-
simos para a história da humanidade. Estes 
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Mirante da travessia Lapinha Sumidouro.
Parque Estadual do Sumidouro. 

sítios arqueológicos e espeleológicos estão 
justamente nas áreas mais importantes para a 
extração de riquezas minerais. Além disso, a 
área está situada em parte da região metropoli-
tana, onde está prevista uma grande expansão 



desenvolvimentista com um aeroporto industrial 
internacional e o Centro Administrativo do Es-
tado de Minas Gerais, dentre outras atividades. 
Com o objetivo de melhorar a proteção deste 
patrimônio, o Estado de Minas Gerais previu a 
implantação de um Sistema de Áreas Protegi-
das – SAP que será capitaneada pela implanta-
ção do Parque Estadual do Sumidouro.

Soma-se a este contexto o fato de que 
grande parte da população não conhece o 
patrimônio existente, não tem conhecimento 
destes confl itos, nem da fragilidade geológi-
ca de rochas solúveis onde as águas super-
fi ciais se comunicam com as águas do lençol 
freático, sem a proteção que existe nos solos 
convencionais. Deve-se ressaltar também que 
as atividades humanas, em função da fragili-
dade ambiental do carste, podem facilmente 
contaminar essas águas, inutilizando-as para 
o consumo humano. 

Esta é a realidade da Área de Prote-
ção Ambiental Carste de Lagoa Santa – APA
Carste, situada ao norte de Belo Horizonte, entre 
o rio das Velhas e o ribeirão da Mata, nos municí-
pios de Lagoa Santa, Confi ns, Pedro Leopoldo,
Matozinhos, Funilândia, Vespasiano e Prudente 

de Morais. A sua gestão e efetivação dependem 
da parceria e colaboração de todos os atores 
envolvidos, seja das empresas privadas, órgãos
públicos e da população. 

Produzida pela Diretoria de Educação e
Extensão Ambiental da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
– SEMAD, em parceria com os gestores locais, 
esta cartilha tem o objetivo de fornecer infor-
mações para que as escolas, órgãos públicos 
e privados, prefeituras e a população tenham
conhecimento da riqueza e das particularida-
des geológicas da região onde se encontra um 
dos mais importantes sítios da Antropologia 
mundial, onde foi encontrado o fóssil de Luzia 
datado em onze mil e quinhentos anos.

Cabe a todos buscar o caminho para 
conciliar o desenvolvimento local com a pre-
servação do patrimônio que a região cárstica 
de Lagoa Santa representa, considerando 
que uma vez destruído um sítio arqueológi-
co, uma pintura rupestre ou uma gruta, não 
se tem mais retorno. Perdido estará o patri-
mônio formado há milhares de anos e ainda 
pouco estudado, da mesma forma que um
livro ainda não lido.

Procópio de Castro
Presidente do Subcomitê do Ribeirão da Mata e Mobilizador do Projeto Manuelzão/UFMG
Conselheiro da APA Carste de Lagoa Santa e do Parque Estadual do Sumidouro
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O carste é um tipo de relevo formado pelo efei-
to corrosivo da água sobre rochas solúveis como 
o calcário, mas também pode ocorrer em quartzi-
tos e basaltos. O efeito das águas sobre esse tipo 
de rocha propicia o aparecimento de característi-
cas físicas muito peculiares, tais como paredões
rochosos sulcados e corroídos ao longo do tem-
po, cavernas subterrâneas, lagoas, sumidouros e
depressões, possuindo rico acervo paleontológico 
e arqueológico.

O termo carste tem sua origem no alemão 
“karst”, nome de uma região europeia que compre-
ende três países: Itália, Croácia e Eslovênia. O re-
levo cárstico encontrado nesta região foi o primeiro 
fenômeno geológico deste tipo a ser estudado.

No Brasil, uma das principais áreas de relevo 
cárstico encontra-se na região da Área de Proteção 
Ambiental (APA) Carste de Lagoa Santa, em Minas 
Gerais. Nessa região, a ação solúvel da água sobre 
as rochas calcárias propiciou a formação de estrutu-
ras típicas do carste, como as cavernas. 

Nos períodos pré-históricos, essas cavernas 
abrigaram a vida, daí o reconhecimento, não só de 
sua riqueza natural, mas de sua importância para a 
Arqueologia e Paleontologia nacional e mundial.

A corrosão das rochas pela ação da água cria 
diversos tipos de formações. Algumas dessas forma-
ções são visíveis em superfície, constituindo o que 
é chamado de exocarste. Outras são subterrâneas 
e formam o endocarste, cujas principais feições são 
as cavernas. São formas comuns do exocarste:

1. Lapiás: sulcos formados na superfície das 
rochas calcárias pela ação corrosiva das águas. 
Esses sulcos funcionam como fonte de abaste-
cimento do aquífero cárstico, pois a água das 
chuvas que neles penetra chega até as águas 
subterrâneas.

2. Dolinas: depressões de formato elíptico ou 
circular formadas em terrenos calcários pela 
ação solvente da água sobre a rocha ou pelo 
desmoronamento do teto de cavidades. Geral-
mente ocorre em pontos onde a rocha apresen-
ta uma junção de fraturas. As dolinas podem 
formar lagoas temporárias.

O Carste
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Figura 1 – Lapiás na Gruta do Baú (Pedro Leopoldo/MG).
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3.   Uvalas: depressões constituídas pela jun-
ção de duas ou mais dolinas.

4.   Poliés: depressões de grande extensão, 
caracterizadas por fundo plano e, geralmente, 
atravessadas por um fl uxo contínuo de água e 
rodeadas por paredões rochosos. Alguns poliés 
podem se transformar em lagoas temporárias.

Figura 2 – Dolinas.
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Figura 4 – Maciço de Cerca Grande (Matozinhos/MG). 
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5.   Vales cegos: são vales onde a água sub-
terrânea aparece na superfície por uma
surgência e termina de forma repentina em um
sumi douro.

6.   Maciços: grandes planaltos cársticos limi-
tados por paredões rochosos escarpados com 
lapiás, que alojam vales cegos, sumidouros,
cavernas e ressurgências.

Especial atenção deve ser dada às dolinas, 
vales cegos, sumidouros e paredões por serem
locais de contato entre as águas superfi ciais e
subterrâneas e, por isso, vulneráveis à contamina-
ção pelo lixo, entulho, esgoto e agrotóxicos.

No endocarste, as cavernas são as formas mais 
signifi cativas, uma vez que a água subterrânea que 
dissolve a rocha abre cavidades no subsolo que, ao 
longo de mihares de anos, podem se transformar 
em grandes galerias. Quando há um rebaixamento 
do nível freático, essas galerias se tornam condutos
secos, possibilitando a formação de espeleo temas. Figura 3 – Polié de Mocambeiro (Matozinhos/MG). 
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As águas das chuvas acidifi cadas pelo gás
carbônico do ar atmosférico e da vegetação dis-
solvem os minerais de calcita da rocha calcária ao
longo de suas fraturas. Ao atingir o interior dos
condutos secos, esses minerais precipitam-se
novamente, formando os espeleotemas, as forma-
ções rochosas típicas das cavernas, de extraordiná-
ria beleza, entre as quais as mais conhecidas são
as estalactites e estalagmites.
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Figura 5 – Caverna na região da Lapinha. Parque Estadual do 
Sumidouro.

As cavernas e os espeleotemas, por levarem cen-
tenas de anos para se formarem, requerem normas e 
procedimentos específi cos para a sua preservação, 
elaboradas pelas autoridades responsáveis, pela
população do entorno e pela população visitante.

Conhecendo as fragilidades do carste e a pro-
pensão à contaminação das suas águas, verifi ca-se 
a importância de uma maior efetividade das ações 
educativas para sua preservação e conservação.

Recursos hídricos do carste: fragilidades 
e necessidade de monitoramento

O sistema cárstico pode acumular, transmitir e 
formar depósitos economicamente importantes de 
água. Nas regiões cársticas, devido à permeabilida-
de das formações, os depósitos de água subterrânea 
são a fonte mais utilizada para o abastecimento hu-
mano e dessedentação de animais, bem como para 
o desenvolvimento de outras atividades como agri-
cultura, indústria, mineração e outras.

O carste, na maioria dos casos, contém siste-
mas de transmissão e comunicação como condutos, 
fi ssuras, cavernas, dolinas e sumidouros por onde 
circulam as águas. Esses sistemas de transmissão, 
no entanto, possibilitam uma maior infl uência dos fa-
tores externos, pois há comunicação entre os aquífe-
ros e a superfície, tornando-os mais frágeis às várias 
fontes de poluição. Por essa razão, faz-se necessário 
desenvolver técnicas de proteção dos aquíferos para 
que os mesmos não sofram infl uências de fontes de 
poluição e/ou degradação ambiental que comprome-
tam o abastecimento de água.

A água é essencial à vida, mas ela pode ser veí-
culo de transmissão de microrganismos causadores 
de doenças, de substâncias químicas e de poluentes 
que podem afetar a saúde humana, animal e vegetal. 
O monitoramento da qualidade e da quantidade das 
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águas é uma medida importante para a gestão dos 
recursos hídricos, uma vez que por seu intermédio 
pode-se saber se as águas estão apropriadas para o 
consumo e se determinada atividade está prejudican-
do a qualidade e a quantidade das águas.

Na fi gura abaixo, pode-se ver um desenho 
esquemático do terreno cárstico, no qual as setas 
representam os fl uxos rápidos através de sistemas 
de condutos mais desenvolvidos, e fl uxo mais len-
to através da rocha, onde existem vários tipos de 
estruturas como poros e fi ssuras que permitem a 
circulação das águas.

É importante ressaltar que a captação de água 
para o consumo deve ser realizada de forma pla-

nejada, uma vez que os depósitos de água sub-
terrânea necessitam de longos períodos de reposi-
ção. Dessa forma, a captação de água subterrânea 
precisa respeitar a dinâmica natural existente em 
cada região. A explotação em demasia pode cau-
sar também abatimento nos terrenos, causando 
danos para as estruturas urbanas. 

A população que vive em uma região cárstica 
precisa reconhecer a importância de sua partici-
pação na gestão dos recursos hídricos, dos quais 
necessita para a manutenção de suas atividades. 
Todos podem contribuir para a conservação do 
ambiente, por exemplo, cuidando para que o lixo 
gerado não cause comprometimento das águas, 
participando ativamente das decisões sobre o de-
senvolvimento da região e exigindo do Poder Pú-
blico medidas necessárias para a preservação dos 
recursos ambientais.

participando ativamente das decisões
senvolvimento da região e exigindo d
blico medidas necessárias para a pres
recursos ambientais.

Figura 6 –
Representação
esquemática do sistema
hidrológico cárstico e algumas de suas feições.

• Caverna

• Lapiás

• Dolina

• Ressurgência

• Rocha calcária

• Sumidouro

• Córrego
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A APA Carste de Lagoa Santa localiza-se no
Estado de Minas Gerais e, mais especifi camente, na 
sub-bacia do ribeirão da Mata, uma das sub-bacias 
do rio das Velhas, o maior e mais importante tributá-
rio do rio São Francisco, em território mineiro.

A APA está localizada a apenas 30 km ao norte 
de Belo Horizonte, sendo uma das regiões do Bra-
sil com maior número de cavernas por área. Além
disso, é o lugar onde foram encontrados os primei-
ros fósseis humanos e pré-históricos do continente 
americano.

Por se tratar de ambiente cárstico desenvolvido 
em rochas carbonáticas, guarda ainda expressiva 
quantidade de fósseis pleistocênicos, destacando-
se a chamada megafauna extinta, painéis rupestres, 
utensílios, ossadas e importantes remanescentes 
da ocupação humana pré-histórica no Brasil, com 
idade estimada de 12 mil anos.

A APA foi criada pelo Decreto Federal nº 98.881, 
de 25 de janeiro de 1990 e abrange os municípios 
de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Ves-
pasiano, Funilândia, Prudente de Morais, além de 
todo o município de Confi ns, numa extensão total de
356 km2. Sua criação justifi cou-se pela relevância 
que as associações cársticas têm no âmbito nacio-

nal, pelas suas peculiaridades paisagísticas, de fau-
na e fl ora, pelo sistema hídrico, além de sua reco-
nhecida fragilidade física e do grande valor histórico, 
científi co e cultural.

Por esses motivos, o Decreto Federal nº 98.881 
fi xa amplas proibições e restrições para atividades 
antrópicas, objetivando imediata proteção das caver-
nas, sítios arqueológicos e paleontológicos, além da 
vegetação nativa presente nesta área.

As principais sub-bacias hidrográfi cas são de-
fi nidas pelos córregos Samambaia, Palmeiras-Mo-
cambo, Jaguara e riacho do Gordura. Todas elas 
têm descarga fi nal no ribeirão da Mata, a sudoes-
te, ou diretamente no rio das Velhas, a nordeste.
Alguns conjuntos expressivos reúnem grande 
ocorrência de dolinas e maciços rochosos expos-
tos ou semiencobertos, encontrados na região de 
Macacos-Baú, Lapinha, Lapa Vermelha, região 
de Cerca Grande e Jaguara, Poções e proximida-
des, região da Fazenda Cauaia e Gordura. Alguns
sistemas fl uviais estão presentes em combinação 
aos sistemas hidrológicos subterrâneos, os quais 
são responsáveis pelo modelamento de cânions e 
vales cegos, como a região de Poções, onde tam-
bém são comuns dolinas.

APA Carste
de Lagoa Santa
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Figura 7 – Mapa da bacia hidrográfica do ribeirão da Mata e da APA Carste de Lagoa Santa. 

Bacia do Ribeirão da Mata e o Carste de Lagoa Santa

Vegetação e fauna

O bioma Cerrado é predominante na região da 
APA Carste de Lagoa Santa, apresentando gramíne-
as, arbustos e árvores de casca grossa, com raízes 
muitas vezes longas que lhes permitem alcançar o 
subsolo em busca de água. Árvores como jatobá
do cerrado, pequi e ipê amarelo estão presentes 
nesse bioma.

A Mata Seca também está presente sobre os 
maciços calcários, representada por paineiras,

gameleiras e perobas. No período de estiagem,
muitas de suas árvores costumam perder todas as 
folhas, dando a impressão de estarem completa-
mente secas.

Em locais mais úmidos, como nas dolinas e ao 
redor dos afl oramentos calcários, desenvolve-se 
uma mata mais densa, muitas vezes com cipós e 
árvores geralmente mais altas como o jacarandá e 
a copaíba.

Em meio à vegetação, interligadas ao fl uxo de 
água subterrâneo e localizadas nos fundos de doli-
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nas e depressões presentes na planície, podendo 
ser temporárias ou permanentes, estão as lagoas 
da região cárstica.

A situação em que se encontram as lagoas da 
APA Carste de Lagoa Santa é de grande degrada-
ção, embora sejam de suma importância, pois se 
constituem como área de migração de aves raras 
e ameaçadas de extinção, como o colhereiro, o 
maguari e a cabeça seca. Além das aves migrató-
rias, que costumam vir do Pantanal e até mesmo 
de regiões do hemisfério Norte, são encontrados na 
região o biguá, o irerê, o pica-pau-branco, a marita-
ca; mamíferos como o mico-estrela, o tatu-peba, o 
veado catingueiro, a raposinha, a jaguatirica, o lobo 
guará; serpentes como a cascavel, a cobra cipó, a 
jararaca.

A retirada da vegetação do entorno para agri-
cultura ou formação de pastagem, a retirada das 
matas ciliares, as queimadas anuais no período da 
seca, a expansão rural e urbana isenta de planeja-
mento, a inserção de peixes exóticos, o lançamento 
de esgoto e lixo constituem as principais causas da 
degradação ambiental. É importante lembrar que as 
águas superfi ciais e subterrâneas são interligadas, 
por isso, se uma lagoa cárstica tiver sua qualidade 
comprometida, a poluição poderá alcançar o aquífe-
ro e ser difundida pelo sistema hídrico.

Entre os anos de 1863 e 1866, Eugenius 
Warming (1841-1924), naturalista dinamarquês, 
estabeleceu-se em Lagoa Santa para secretariar 
Peter Lund, tendo desenvolvido também pesqui-
sas pioneiras sobre vegetação brasileira, mais
especifi camente o Cerrado, o que rendeu nas
décadas seguintes uma extensa obra sobre esse 
bioma. Sua única obra em português é “Lagoa
Santa”, que foi publicada em 1908 pela Imprensa
Ofi cial de Minas Gerais.

Diante da riqueza da fauna e fl ora da região, 
é fundamental que toda a comunidade conheça 
e respeite o direito à vida desses organismos e 
as normas que regulam a área cárstica de Lagoa
Santa. A coleta, a comercialização e os maus tratos 
são crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais
(nº 9.605/1998). 

Valor científico

O Carste de Lagoa Santa constitui-se no ber-
ço da Paleontologia, da Arqueologia e da Espeleo-
logia brasileiras graças aos estudos iniciados pelo 
naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund (1801-
1880), que é considerado o primeiro paleontólogo 
das Américas. Ele veio ao Brasil com o intuito de 
estudar principalmente a fl ora, mas suas intenções 
mudaram após conhecer o compatriota Peter Claus-
sen, explorador que lhe apresentou as cavernas 
presentes no Cerrado, repletas de restos de animais 
pré-históricos.

Nessas cavidades, Lund encontrou vários fós-
seis humanos e de mamíferos extintos que viviam 

Figura 8 – Vegetação localizada ao redor de afloramento calcário.
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na região, dentre eles o tigre dente-de-sabre e a 
preguiça gigante, animais que provavelmente convi-
veram com o homem na região do carste, conforme 
estudos recentes.

Lund explorou mais de 200 cavernas, visitando 
localidades como Maquiné, Lapinha e Cerca Gran-
de, e enviou para a Europa cerca de 50 volumes 
enormes repletos de ossadas. Religioso convicto, 
Lund queria por meio de seus estudos descobrir o 
plano criador de Deus.

Em 1843 encontrou na região vestígios de 
homens pré-históricos, cujos estudos defi niram as 
características daquele que fi caria conhecido pos-
teriormente como o Homem de Lagoa Santa. Após 
isso, alegando falta de apoio e verbas, Lund parou 
de escavar. Nos 30 anos subsequentes, dedicou-se 
à catalogação de seu acervo. Devido a sua saúde 
frágil, resolveu não voltar à Europa, permanecendo 
em Lagoa Santa pelo resto da vida.

Em 1975, uma missão chefi ada pela arqueó-
loga francesa Annette Laming-Emperaire (1917-
1977) descobriu Luzia, esqueleto humano de 

cerca de 11.500 anos, legítima representante do 
Homem de Lagoa Santa, próximo à Lapa Vermelha
IV (Pedro Leopoldo), assinalando uma mudan-
ça nas teorias de ocupação da América. Antes se 
pensava que os primeiros habitantes a povoarem 
o continente eram originados da Ásia, no entanto, 
os traços negroides de Luzia levantaram a hipóte-
se de uma migração anterior de povos semelhan-
tes aos africanos ou aos aborígines australianos. 
Tal esqueleto é o fóssil humano mais antigo já
encontrado nas Américas.

O Parque Estadual do Sumidouro, criado em 
1980, pelo Decreto nº 20.375, tem como objeti-
vo preservar o patrimônio cultural e natural exis-
tente nessa região, como as grutas e as pinturas
rupestres, a fauna e a vegetação do cerrado. Essa 
Unidade de Conservação (UC), localizada nos 
municípios de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, 
ocupa uma área de 1,3 mil hectares e nela estão 
inseridos, dentre outros tesouros arqueológicos 
e belezas naturais, a Gruta da Lapinha, um dos
sítios estudados por Peter Lund.

A criação do Parque do Sumidouro é anterior à 
criação da APA Carste.
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Figura 9 - Crânio de Luzia, desenterrado na década de 1970,
no sítio de Lapa Vermelha (Pedro Leopoldo/MG) e a 
reconstituição de sua face.
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Valor histórico e ocupação recente

A colonização das proximidades de Lagoa
Santa iniciou-se no fi nal do século XVII, com a
vinda dos bandeirantes que buscavam ouro, dando-
se destaque para Fernão Dias Paes Leme, por volta 
de 1675.

A cidade de Lagoa Santa foi fundada em
1773 por Felipe Rodrigues, tropeiro viajante que se 
estabeleceu no local. 

A origem do nome da cidade está ligada às
propriedades das águas da lagoa que, segundo 
crenças locais, possuem minerais com proprieda-
des curativas, motivando grande procura de banho 
nas “águas santas”.

Principais impactos ambientais e desafios

Diversas atividades geradoras de impac-
to do ponto de vista ambiental são frequentes no
Carste de Lagoa Santa. Ele sofreu e vem sofren-
do interferências diretas ou indiretas das ativida-
des humanas, afetando a fauna e a fl ora da região.
As mais comuns envolvem a depredação das
cavernas, com quebra de espeleotemas, picha-
ções e acúmulo de lixo, gerado por visitantes sem a
devida preparação.

Outros impactos negativos são a presença de 
fuligem proveniente de fogueiras ou outras substân-
cias corrosivas nas paredes das grutas, o crescimen-
to de cianobactérias nas lagoas existentes em função 
da iluminação artifi cial ou do lançamento de efl uentes 
ricos em compostos de fósforo e nitrogênio, o reco-
brimento de áreas por sedimentos, a queima da ve-
getação, as alterações na composição da água e as 
modifi cações nos cursos hídricos naturais.

A atividade minerária também é responsável 
por muitos impactos, uma vez que remove a vegeta-
ção, altera as características do solo, modifi ca con-
dições de fl uxo d’água, promove o depósito de se-
dimentos, movimenta máquinas pesadas, promove 
detonações, produz emissões atmosféricas, dentre 
outros.

A abertura de estradas e a ocupação humana 
causam alterações negativas na região em função 
da geração de esgoto e lixo, do revolvimento de so-
los provocando o carreamento de sedimentos para 
as cavernas, e do desmatamento, em virtude do 
desenvolvimento de atividades de agropecuária, o 
que expõe as pinturas rupestres e picoteamentos, 
bem como outros vestígios arqueológicos à ação do 
tempo.

A fragilidade ambiental da área cárstica, espe-
cialmente pelo fl uxo subterrâneo de águas, requer 
cuidados especiais e um monitoramento efetivo dos 
recursos hídricos superfi ciais e subterrâneos.

Existem problemas relacionados à quantidade 
de água, por exemplo, nos casos de bombeamento, 
e à qualidade, como nos casos de contaminação. 
Quando há o bombeamento excessivo da água sub-
terrânea para a realização das atividades humanas, 
o teto das cavidades, antes sustentado pela pressão 
da água pode vir a ceder, resultando na formação de 
dolinas de abatimento. Isso pode ocorrer em áreas 
urbanas, colocando em risco a população. A presen-
ça de fossas negras é um fator que compromete de 
forma signifi cativa a qualidade da água subterrânea 
da região.

Outro sério problema é a falta de conhecimento 
e conscientização da população local quanto à im-
portância do patrimônio ali existente.

Além disso, as obras do Vetor Norte da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte causam apreensão 
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como o Rodoanel, a Linha Verde, o aeroporto indus-
trial na região de Confi ns, o pólo de informática em 
Vespasiano, e a nova sede administrativa do Gover-
no de Estado, que resultará em aumento do parcela-
mento do solo, crescimento da população, problemas 
relacionados à canalização, desmatamento, demanda 
hídrica e elétrica, ocupação de áreas de risco e de pro-
teção permanente, bem como maior geração de lixo 
e esgoto.

Para garantir a preservação do carste é necessá-
rio que sejam implantadas medidas que minimizem os 
impactos negativos e que abranjam todos os agentes 
envolvidos, como órgãos públicos federais, estaduais 
e municipais, empresas privadas, principalmente as 
minerárias, entidades de ensino e pesquisa, organi-
zações não governamentais – ONGs e a população 
em geral, bem como a realização de uma fi scalização 
permanente e efi ciente do patrimônio arqueológico, 
espeleológico e paleontológico. Intervenções de sa-
neamento ambiental, ocupação humana planejada e 
ações de educação e extensão ambiental, propostas 
no Programa de Saneamento Ambiental do Ribeirão 
da Mata, concluído em 2009, podem contribuir de for-
ma signifi cativa para minimizar os impactos ambien-
tais na região. Ressalta-se a importância do papel 
do Poder Público Federal, Estadual e Municipal no
que se refere ao planejamento do uso adequado do 
solo na região, para a implantação da infraestrutura 
de saneamento e preservação do patrimônio.

Preservação do patrimônio natural

Como o complexo cárstico possui uma dinâmi-
ca de funcionamento muito frágil, devido à formação 
geológica e à conexão de seus componentes bió-
ticos e abióticos, é necessário informar e sensibi-

lizar a população local, do entorno e os visitantes 
no sentido de que todo o cenário do carste resulta 
de diversos processos físicos e químicos, como a 
dissolução, deposição e cristalização de minerais 
ocorridos ao longo de períodos que atingem milha-
res de anos. Tais processos são lentos aos nossos 
olhos, mas extremamente dinâmicos do ponto de 
vista geológico.

Esses processos podem estar ativos neste
exato momento ou podem ter cessado há séculos. 
Diante disso, toda intervenção na área, desde a re-
tirada de vegetação pelo homem, até um visitante 
apalpando a rocha em uma caverna, poderá alterar 
ou destruir formações únicas que talvez nunca mais 
venham a se repetir.

Ações de Educação Ambiental 

A riqueza e a alta vulnerabilidade física do com-
plexo cárstico e sua intensa depredação, muitas ve-
zes decorrente de visitações inadequadas, mostram 
a necessidade iminente de se construir um programa 
de Educação Ambiental, que fomente a implementa-
ção de ações educativas na rotina da população.

O planejamento do programa deve ser pautado 
no mapeamento da percepção ambiental da popu-
lação do entorno e da população fl utuante, na sen-
sibilização, mobilização, monitoramento e avaliação 
continuada por meio de indicadores quantitativos e 
qualitativos, subdividindo-o em projetos específi cos.

Os projetos e as ações de educação ambien-
tal devem ser direcionados à população local, aos
visitantes, aos órgãos públicos e privados, às em-
presas mineradoras, às atividades industriais de 
maneira geral, às instituições de ensino e às ativida-
des agropecuárias.
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Poderá ser prevista uma formação continuada 
para a diversidade de público de interesse, devendo 
ser abordado o sentimento de pertencimento e res-
peito pelo carste, com atividades teóricas e práticas 
a fi m de facilitar a troca de experiências entre os 
participantes. O conhecimento e a valorização dos 
patrimônios cultural, espeleológico, histórico e na-
tural existentes devem ser o eixo dos trabalhos a 
serem realizados.

Uma vez conscientizados do valor e das poten-
cialidades das riquezas locais existentes e a possí-
vel geração de renda por meio do turismo sustentá-
vel, as riquezas do carste poderão ser manifestadas 
na cultura – artes plásticas e artesanato – a fi m de 
que se possa garantir sustentabilidade dessas ativi-
dades na região.

A Meta 2010

O Projeto Estruturador Revitalização da Bacia 
do Rio das Velhas – Meta 2010 – é um projeto am-
bicioso e inovador pela sua forma de articulação, 
tendo a bacia hidrográfi ca como unidade de planeja-
mento e gestão. A origem do projeto está na conver-
gência dos interesses compartilhados pelo Governo 
de Estado, prefeituras dos municípios localizados 
na bacia, sociedade civil organizada e pela popula-
ção em geral.

O objetivo da Meta 2010 é proporcionar a na-
vegação, a pesca e a natação no rio das Velhas, 

em sua passagem pela Região Metropolitana de
Belo Horizonte até 2010.

Para alcançar esses objetivos a Meta 2010 
busca a implementação de políticas públicas, por 
meio de ações de educação ambiental, envolvendo 
a população da bacia do rio das Velhas em ativi-
dades que promovam a sensibilização, mobilização 
e participação no que se refere às intervenções de 
saneamento e revitalização de fundos de vale, para 
atender as necessidades demandadas pela comuni-
dade, de modo a promover a melhoria da qualidade 
ambiental de toda a bacia.

A Linha Lund

A Linha Lund é uma proposta para integrar a 
região cárstica em um dos mais importantes rotei-
ros do Circuito Turístico das Grutas do Estado de 
Minas Gerais, pela relevância coordenada das bele-
zas naturais diversifi cadas, divulgação cultural das 
especifi cidades científi cas da região e a criação de 
espaços com objetos descobertos em escavações.

A Linha Lund terá como marco inicial o Museu 
de Ciências Naturais da PUC Minas, passando pelo 
Parque Estadual do Sumidouro, pelas grutas da
Lapinha (Lagoa Santa) e Rei do Mato (Sete Lagoas), 
até à Gruta de Maquiné (Cordisburgo), totalizando 
120 quilômetros de extensão. Nesse percurso, o
visitante terá a oportunidade de conhecer a impor-
tância científi ca e cultural da região do Carste de 
Lagoa Santa, rica em biodiversidade e em atrações 
arqueológicas, paleontológicas e espeleológicas.

A Linha Lund tem ainda o objetivo de fomentar 
o desenvolvimento socioeconômico dos municípios 
mediante a preservação das riquezas naturais e
intensifi cação da educação ambiental.
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Lei Estadual nº 18.043, de 23 de janeiro de 2009: 
Modifi ca o Decreto nº 20.597, de 4 de junho de 
1980, que defi ne área de proteção especial, situada 
nos Municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e 
Matozinhos, para fi ns do disposto no art. 13 da Lei 
Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

Decreto Estadual nº 44.816, de 20 de maio de 2008: 
Altera o Decreto nº 44.500, de 3 de abril de 2007, 
que institui o Plano de Governança Ambiental e
Urbanística da Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte e dá outras providências.

Lei Estadual nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005: 
Regulamenta o inciso I do § 1º do art. 214 da Cons-
tituição do Estado que trata da Educação Ambiental 
em Minas Gerais.

Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000: Institui 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza – SNUC e dá outras providências.

Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999: 
Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídri-
cos e dá outras providências.

Lei Federal de Crimes Ambientais nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998: Dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997:
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 
da Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei
nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modifi cou a 
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

Decreto Federal nº 1.876, de 25 de abril de 1996: 
Altera o art. 3° do Decreto nº 98.881, de 25 de 
janeiro de 1990, que dispõe sobre a Criação de 
Área de Proteção Ambiental no Estado de Minas 
Gerais.

Decreto Federal nº 98.881, de 25 de janeiro de 1990:
Dispõe sobre a criação de área de proteção
ambiental no Estado de Minas Gerais, e dá outras 
providências.

Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fi ns e mecanismos de formulação e aplicação, 
e dá outras providências.

Decreto Estadual nº 20.375, de 3 de janeiro de 1980: 
Cria o Parque Ecológico do Vale do Sumidouro e dá 
outras providências.

Lei Federal nº 4.771 de 15 de setembro de 1965: 
Institui o novo Código Florestal.

Legislação Pertinente
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Abiótico – termo utilizado em Ecologia para desig-
nar o que é desprovido de vida. Diz-se, também, do 
lugar ou processo sem seres vivos. No ecossistema, 
estão presentes tanto os organismos que compõem 
a comunidade biótica, como um ambiente abiótico. 
Os fatores abióticos são a água, ar, solo, energia, 
etc. Vale lembrar que existem organismos presentes 
na água, no ar e no solo.

Aborígine – indivíduo nativo de uma região.

Afl oramento calcário – maciço de rochas calcárias 
expostas à superfície.

Agrotóxico – produto químico utilizado no combate 
e prevenção de pragas agrícolas.

Antrópico – relativo à ação do homem e às
modifi cações por ele causadas no meio ambien-
te; compreende os fatores sociais, econômicos e
culturais.

Aquífero – reservatório subterrâneo do qual é pos-
sível extrair água como fonte de abastecimento.

Arqueologia – ciência que estuda os hábitos e
costumes dos povos antigos por meio da escavação 
e coleta de vestígios que restaram da vida desses 
povos, como fósseis, artefatos, monumentos etc.

Basalto – um tipo de rocha vulcânica.

Bioma – espaço terrestre com vegetação seme-
lhante e comunidade biológica própria, condiciona-

da pelo clima e solo. No Brasil, existem sete biomas: 
Amazônia, Caatinga, Campos Sulinos, Cerrado, 
Costeiro, Mata Atlântica e Pantanal.

Biótico – conjunto de todos os componentes vivos 
de um ambiente. Referente ou pertencente aos or-
ganismos vivos.

Calcário – tipo de rocha com mais de 50% de
carbonato de cálcio em sua composição.

Calcita – nome popular do mineral carbonato de 
cálcio.

Cânion – vale profundo e encaixado cavado por um 
curso d’água.

Cárstico – relativo ao carste.

Cavidade – espaço cavado; caverna.

Cerrado – bioma caracterizado geralmente por
árvores espaçadas, na maioria das vezes de menor 
porte, retorcidas, dotadas de casca grossa e asso-
ciadas a gramíneas. É a vegetação típica do Planal-
to Central do Brasil, com grande riqueza de espé-
cies animais e vegetais, além de abrigar nascentes 
de grandes bacias hidrográfi cas brasileiras, como 
as dos rios Amazonas, São Francisco, Paraguai e
Tocantins. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o 
ecossistema brasileiro que mais alterações sofreu 
com a ocupação humana, sendo considerado um 
hot spot, ou seja, área prioritária para conservação, 

Glossário
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devido a sua alta biodiversidade e por estar amea-
çado no mais alto grau.

Cianobactérias – denominadas antigamente como 
cianofíceas ou algas azuis, são microrganismos uni-
celulares, procarióticos que fazem fotossíntese. São 
capazes de ocorrer em qualquer manancial superfi -
cial, especialmente naqueles com elevados níveis 
de nutrientes (nitrogênio e fósforo), podendo produ-
zir toxinas com efeitos adversos à saúde.

Conduto – canal.

Contaminação – tipo de poluição em que há intro-
dução, no meio ambiente, de substâncias tóxicas, 
organismos causadores de doenças ou outros ele-
mentos, em concentrações que possam causar da-
nos à saúde dos seres vivos.

Corrosivo – que destrói ou danifi ca progres-
sivamente.

Depressão – baixa de terreno.

Ecossistema – conjunto dos componentes bióticos 
e abióticos de uma determinada região, compreen-
dendo ainda as interações entre eles.

Efl uente – poluente líquido ou atmosférico, de ori-
gem industrial, doméstica, como o esgoto, ou de 
qualquer outra fonte de poluição.

Endocarste – porção subterrânea do relevo cárs-
tico, que inclui as cavernas, condutos e espeleote-
mas.

Espeleotema – precipitação mineral em cavidades 
naturais subterrâneas formadas, basicamente, por 
processos químicos. Exemplo: estalactites e esta-
lagmites.

Estalactite – precipitação mineral calcária de forma 
alongada, que desce do teto de cavidades em di-
reção ao chão, composta por calcita das camadas 
superiores do teto que são trazidas solubilizadas 
pela água.

Estalagmite – deposição mineral calcária, de forma 
alongada, que sobe do chão em direção ao teto e é 
formada pelo gotejamento da água infi ltrada nessas 
camadas de rocha.

Exocarste – conjunto das feições cársticas que po-
dem ser observadas em superfície, como os maci-
ços rochosos com lapiás e as dolinas.

Explotação – obtenção de proveito econômico de 
uma área, especialmente no que se refere à extra-
ção de recursos naturais.

Fossa negra – escavação sem revestimento inter-
no onde são dispostos dejetos, parte se infi ltrando 
no terreno e parte sendo decomposta na super-
fície. Não é uma alternativa aceita tecnicamente, 
pois pode contaminar o solo e os recursos hídricos 
superfi ciais e subterrâneos. Não havendo coleta e 
tratamento de águas residuárias, a opção correta é 
o uso da fossa séptica, que consiste em efetuar o 
tratamento primário do esgoto.

Fósseis – são restos ou vestígios preservados de 
animais, plantas ou outros seres vivos em rochas, 
sedimentos, gelo ou âmbar.

Holoceno – período geológico atual, iniciado a cer-
ca de 10 mil anos atrás.

Homem de Lagoa Santa – designa uma população 
que pertence a nossa espécie (Homo sapiens) e vi-
veu na América do Sul entre 13 mil e 8 mil anos 
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atrás. Apresentava características bem diferentes 
dos índios modernos, que são mais parecidos com 
orientais, sendo semelhantes aos africanos ou aos 
aborígines australianos.

Impacto ambiental – todo efeito no meio ambiente 
causado pelas alterações físicas, químicas e bioló-
gicas do meio ambiente, resultante das atividades 
humanas. Conforme o tipo de intervenção, modifi -
cações produzidas e eventos posteriores, pode-se 
avaliar qualitativa e quantitativamente o impacto, 
classifi cando-o como positivo ou negativo, direto ou 
indireto, imediato e a médio e longo prazos, tempo-
rário e permamente.

Mata Seca – ecossistema onde há o predomínio de 
árvores que perdem suas folhas durante a estação 
seca (caducifólias). Essa vegetação guarda similari-
dades fl orísticas com o bioma Caatinga. Geralmen-
te, essa vegetação está associada a solos e afl ora-
mentos calcários.

Megafauna extinta – o termo megafauna pode ser 
traduzido como o conjunto dos animais gigantes. 
Apesar da defi nição poder incluir os dinossauros,
o termo é mais usado para designar o conjunto dos 
animais pré-históricos de grandes proporções que 
conviveram com a espécie humana, como o mas-
todonte, o tigre dente-de-sabre, a preguiça gigante,
o toxodonte, o gliptodonte, dentre outros que desa-
pareceram no fi nal da última Era Glacial.

Naturalista – refere-se ao indivíduo estudioso das 
Ciências Naturais, notadamente Botânica, Zoologia 
e Geologia.

Nível freático – profundidade em que se en-
contra a superfície do lençol freático. Em linhas

gerais, o nível freático acompanha, aproximada-
mente, a topografi a do terreno e pode ser alterado 
pela ação antrópica.

Paleontologia – ciência que estuda as formas de 
vida que existiram nos diferentes períodos geológi-
cos da Terra, a partir dos fósseis.

Planalto cárstico – planalto rochoso de composi-
ção calcária.

Pleistoceno – período geológico compreendido
entre 2 milhões e 10 mil anos atrás, aproximada-
mente. Durante este período ocorreu a extinção 
dos grandes mamíferos e a evolução dos humanos
modernos.

Picoteamento – técnica de trabalho em pedra 
que permite, com alto investimento de tempo e 
esforço, obter formas côncavas que o lascamento 
não consegue produzir; cria superfícies rugosas.
Foi utilizado na elaboração de gravuras rupestres.

Quartzito – rocha metamórfi ca cujo componente 
principal é o quartzo.

Ressurgência – termo utilizado em Geologia para 
designar fonte de água que aparece em terrenos 
calcários, típicos de região cárstica. Diz-se também 
do local de saída de um rio subterrâneo.

Rocha solúvel – entende-se por rocha solúvel 
aquela que, após sofrer intemperismo químico,
produz pouco resíduo insolúvel.

Rupestre – gravado, feito na rocha. Em paredões 
de maciços rochosos e cavernas foram encontrados 
desenhos pintados ou gravados, certamente com o 
intuito de transmitir informações.
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Saneamento ambiental – é o conjunto de ações, 
serviços e obras que têm por objetivo alcançar
níveis crescentes de salubridade ambiental, por 
meio do abastecimento de água potável, coleta e 
disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e 
gasosos, promoção da disciplina sanitária, do uso 
e ocupação do solo, drenagem urbana, contro-
le de vetores de doenças transmissíveis e demais
serviços e obras especializados.

Sedimento – material originado pela destruição de 
rochas pré-existentes, passível de ser transportado 
e depositado em ambientes continentais ou mari-
nhos.

Sistema fl uvial – conjunto de cursos d’água super-
fi ciais interligados, como ribeirões, arroios e rios. 
Compreende um curso principal e seus afl uentes e é 
delimitado por divisores topográfi cos, formando uma 
bacia hidrográfi ca.

Sistema hidrológico subterrâneo – sistema de 
drenagem subterrânea, formado pelos aquíferos, 
ou depósitos de água presentes sob a superfície.
Possui dinâmica diferente do sistema hidrológico 
superfi cial. Suas águas circulam pelos poros das
rochas e são recarregadas pela infi ltração das águas 
de chuva. A delimitação de um sistema hidrológi-
co subterrâneo não coincide com a delimitação da
bacia hidrográfi ca superfi cial. Funcionam como im-
portante fonte de abastecimento de água e são res-
ponsáveis por regular a vazão de rios e nascentes.

Subsolo – é a camada da crosta terrestre que fi ca 
abaixo do solo. No subsolo encontram-se muitas

riquezas minerais; é formado por rochas que estão 
em processo de alteração, ou seja, ainda não foram 
completamente transformadas. 

Sulco – pequena abertura, fenda.

Sumidouro – diz-se do local onde um rio entra em 
galerias subterrâneas, podendo ser a abertura de 
uma caverna.

Surgência – o mesmo que nascente. Normalmente 
o termo é utilizado para as nascentes com as carac-
terísticas de afl oramento de um rio subterrâneo.

Unidade de Conservação (UC) – é um espaço
geográfi co legalmente defi nido pelo Poder Públi-
co, com objetivos de conservação e limites esta-
belecidos ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção. As  UCs dividem-se em dois grupos: 
de Uso Sustentável, que têm como objetivo bási-
co compatibilizar a conservação da natureza com 
o uso sustentável de parcela dos seus recursos 
naturais, e de Proteção Integral, que objetivam 
preservar a natureza, permitindo apenas o uso 
indireto dos recursos naturais, com exceção dos 
casos previstos na Lei n. 9.985 de 2000. As UCs 
de Uso Sustentável são compostas pelas catego-
rias: Área de Proteção Ambiental, Área de Rele-
vante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Re-
serva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de
Desenvolvimento Sustentável e Reserva Parti-
cular do Patrimônio Natural, e as de Proteção
Integral por Estação Ecológica, Reserva Biológica, 
Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de 
Vida Silvestre.
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APA Carste de Lagoa Santa
sites.google.com/site/apacarstedelagoasanta/

Centro Nacional de Estudo, Proteção
e Manejo de Cavernas
www.icmbio.gov.br/cecav/

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis
www.ibama.gov.br

Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
www.icmbio.gov.br

Instituto do Carste
www.institutodocarste.org.br

Instituto Estadual de Florestas
www.ief.mg.gov.br

Instituto Estrada Real
www.estradareal.org.br

Museu de Ciências Naturais da PUC Minas
www.pucminas.br/museu

Museu de História Natural e
Jardim Botânico da UFMG
www.ufmg.br/mhnjb

Ministério do Meio Ambiente
www.mma.gov.br

Parques de Minas
www.parquesdeminas.mg.gov.br

Projeto Manuelzão
www.manuelzao.ufmg.br
  
Sistema Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos
www.meioambiente.mg.gov.br

Subcomitê Ribeirão da Mata
sites.google.com/site/ribeiraodamata/

Sites para Consulta
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Cartilha integrante do Jogo
“Desvendando a Região Cárstica de Lagoa Santa”.

Desenvolvimento:

Diretoria de Educação e Extensão Ambiental – DEDUC: integração das ações 
ambientais para potencialização dos resultados.
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