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Resumo 

 
Os solos são circunscritamente considerados recursos naturais para fins econômicos para muitas 

áreas do conhecimento, como por exemplo, a Agronomia e as Engenharias. Em áreas protegidas 

por sua vez são relacionados à sustentação da vida. Este olhar funcional dos solos demonstra sua 

subvalorização como parte dos 5G (patrimônio geológico, geodiversidade, geoconservação, 

geoturismo e geoparques). Estudos relacionados aos impactos ambientais por sua vez não 

correlacionam a valoração da natureza para além da biodiversidade. A partir destas premissas o 

presente trabalho pretendeu estabelecer um inventário do patrimônio pedológico representado por 

pedossítios, bem como os fatores ambientais impactantes nos solos de trilhas em áreas naturais 

protegidas, ambos para a sua pedoconservação. Foram selecionadas três trilhas médias e lineares, 

sobre substratos diversos, em áreas altamente visitadas de unidades de conservação (UC) da Serra 

do Espinhaço Meridional /MG: a “Trilha da Cachoeira da Farofa” no Parque Nacional da Serra 

do Cipó (PNSC) sobre diamictitos e sedimentos de aluvião; a “Trilha do Pico do Itacolomi” no 

Parque Estadual do Itacolomi (Peit) sobre filitos e quartzitos; “Trilha do Campo Ferruginoso” no 

Parque Estadual da Serra do Rola Moça (PESRM), sobre couraças e itabiritos. A metodologia 

envolveu três etapas: escritório, campo e laboratório. A primeira envolveu revisão e elaboração 

de instrumentos de coleta de dados (formulários estruturado qualitativo-quantitativos de oferta 

pedoturística por meio de “Lugares de Interesse Pedológico” – LIPe nas trilhas amostradas); 

tabulação de dados de oferta e geração de gráficos no software Microsoft Office Excel. A segunda 

por: seleção de pontos significativos para teste de resistência superficial do solo através de 

penetrômetro de cone com anel volumétrico; abertura de trincheiras nas margens (zonas intactas) 

e leito principal (zonas de visitação) das trilhas com descrição macromorfológica dos horizontes 

pedológicos; coleta de amostras deformadas e indeformadas de solo com o objetivo de detectar 

eventuais alterações físicas e morfológicas como compactação nos horizontes mais superficiais e 

erosão no leito da trilha; e quantificação pedoturística. A laboratorial envolveu: análises textural 

(granulométrica), medida da porosidade por meio da adsorção de nitrogênio líquido (N2BET), 

difratometria de raios x e microscopia óptica de lâminas delgadas. Os resultados demonstraram 

que há alterações físicas e morfológicas mais significativas nos solos do leito das trilhas do que 

nas adjacências, na sequência Peit>PNSC>PESRM, que se acredita serem relacionadas ao 

substrato, declividade e visitação. Os 28 LIPe inventariados têm pontuação média baixa quanto 

aos critérios científico e cultural mas alta quanto ao educativo e turístico, carecendo de estratégias 

de geoconservação, como proteção legal, conservação, valorização e divulgação e 

monitoramento. Tais LIPe são atrativos fundamentais para as “trilhas-solo”, estimulando uma 

ramificação do ecoturismo, turismo rural e geoturismo: o “pedoturismo”. Apesar do fim maior 

das unidades de conservação ser a conservação da biodiversidade e a categoria Parque permitir a 

visitação com fins científicos, é premente o maior investimento em pesquisas para a conservação 
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dos recursos abióticos. Espera-se que tais dados sirvam para a revisão dos planos de manejo das 

três UC, conciliando os três tipos de relatórios e se fazendo como extensão para seus conselhos 

consultivos, na forma de contribuição para a gestão, pedoconservação de suas trilhas-solo, 

satisfazendo comunidades tradicionais do entorno e visitantes. 
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Abstract 

 

Soils are circumscribed as natural resources with economic objectives for many areas of 

knowledge, such as Agronomy and Engineering. In protected areas, in turn are related to 

sustaining life. This functional view of the soils demonstrates its undervaluation as part of the 5G 

(geological heritage, geodiversity, geoconservation, geotourism and geoparks). Studies related to 

environmental impacts in turn do not correlate the valuation of nature beyond biodiversity. From 

these premises, the present work intends to establish an inventory of the pedological heritage 

represented by pedosites, as well as influencing environmental factors in the soils of trails in 

protected natural areas, both for their pedoconservation. For this, the selected sample was three 

medium and linear trails in highly visited areas of conservation units of the Southern Espinhaço 

Mountain Range (Minas Gerais, Brazil): the "Farofa Waterfall Trail" in the Parque Nacional da 

Serra do Cipó (PNSC); The "Itacolomi Peak Trail" at the Parque Estadual do Itacolomi (Peit); 

"Ferruginous Field Trail" in the Parque Estadual Serra do Rola-Moça (PESRM). On diverse 

lithology: diamictites and alluvium sediments, phyllites and quartzites, and iron ore deposits 

respectively. The methodology involved three steps: office, field and laboratory. The first one 

involved revision; data collection instruments (qualitative-quantitative structured form for 

pedotourism through of Pedological Interest Places – PIP in the trails sampled); Tabulation of 

supply and demand data and graphing in Microsoft Office Excel software. The second by: 

selection of significant points for soil surface resistance test using cone penetrometer with 

volumetric ring; opening of trenches on the banks (intact areas) and main bed (visitation zones) 

of the tracks with macromorphological description of the pedological horizons; collection of 

deformed and undisturbed soil samples with the objective of detecting possible physical and 

morphological changes such as compaction in the more superficial horizons and erosion in the 

trail bed; and pedotouristic quantification. In addition, the laboratory involved textural analysis, 

porosity granulometry through liquid nitrogen adsorption (N2BET), x-ray diffractometry and thin 

- film optical microscopy. The results showed that there are more significant physical and 

morphological changes in the soils of the tracks than in the adjacent ones, in the sequence Peit> 

PNSC> PESRM, which are believed to be related to substrate, declivity and visitation. The 28 

PIP inventories have low average scores regarding the scientific and cultural criteria but high 

regarding the educational and tourist, lacking strategies of geoconservation, as legal protection, 

conservation, valorization and dissemination and monitoring. Such PIPs are fundamental 

attractions for the "soil trails", stimulating a branch of ecotourism, rural tourism and geotourism: 

the "pedotourism. Although the main purpose of conservation units is the conservation of 

biodiversity and the Park category allows the visitation for scientific purposes, it is urgent the 

greatest investment in research for the conservation of abiotic resources. It is hoped that such data 

 

xxi 

 



 

 

 

will serve to review the management plans of the three parks, reconciling the three types of reports 

and making it an extension to their advisory councils, in the form of contribution to management, 

conservation of their soil tracks, satisfying traditional communities and visitors. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

“No princípio (...) havia escuridão (...) então houve luz” (Gn 2-3). Antes eram trilhas, 

fizeram-se estradas... Os solossão importantes para a manutenção da vida na Terra desde tempos 

remotos. Ciências naturais especializadas como a Agronomia, Pedologia, Geomorfologia, 

Geologia e afins, tal qual Ciências Humanas a exemplo da Geografia (Física e Humana) vêm 

estudando os solos na medida em que se desenvolveram como conhecimento científico. Mas, 

embora haja uma discussão se os solos são recursos naturais renováveis, outra se apresenta: 

podem ser considerados um patrimônio? Esta é a questão principal que norteia este trabalho e, 

para tanto, foram realizadas perguntas secundárias, como: I) este “patrimônio pedológico” pode 

ser inventariado e transformado num produto turístico? II) os gestores de áreas naturais 

protegidas, como os parques, têm conhecimento dos solos que fazem parte também de suas trilhas 

e por vezes são atrativos turísticos? III) Qual a relação da conservação dos solos com o impacto 

da visitação nos solos? IV) os visitantes conhecem e/ou têm interesse em conhecer melhor os 

solos como um atrativo em si? V) o “pedoturismo” pode ser considerado uma vertente do 

geoturismo? 

Para responder a essas perguntas é preciso adentrar em aspectos metodológicos e 

históricos da ciência. Fazendo-se uma correlação, Kuhn (2011), em “A estrutura das revoluções 

científicas” afirma que “a transição de um paradigma (...) é uma reconstrução da área de estudos 

a partir de novos princípios”. Neste sentido, o presente trabalho pretende “empregar instrumentos 

familiares, olhando para os mesmos pontos já examinados anteriormente”, ou seja, transcender a 

conservação dos solos para a Geoconservação, o turismo para o pedoturismo e assim 

sucessivamente. Dentre esses, os fatores impactantes ambientais das ações antrópicas a partir do 

uso e ocupação do solo desde os primórdios da humanidade.  

A transição da Idade da Pedra Lascada (Paleolítico, ~ 1Ma) para a Pedra Polida 

(Neolítico, ~ 10.000 anos AP) foi crucial para estas transformações do Antropoceno1. A terra, de 

meio de deslocamento daquele caçador-coletor passou a ser a de fixação, com o cultivo da terra. 

                                                 
1 Termo substituído por Quinário ou Tecnógeno por Ter-Stepanian (1988): período em que a atividade humana passa a ser 

qualitativamente diferenciada da atividade biológica na modelagem da Biosfera, desencadeando processos (tecnogênicos) cujas 
intensidades superam em muito os processos naturais. 
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Este sedentarismo, no entanto, ainda mantinha resquícios do nomadismo, através de caminhos, 

trilhas e estradas. 

O Turismo Moderno, a partir de meados do século XIX, a exemplo dos Grand Tour como 

viagens de nobres a estâncias e balneários turísticos para tratamento de saúde ou contato com 

“culturas exóticas” (Swinglehurst 1974) se diversificaram na forma de viagens Naturalistas, na 

corrida imperialista por minérios e outros recursos naturais no Novo Mundo. O crescimento 

econômico somado ao demográfico trouxe à tona a sustentabilidade, cujas teorias malthusianas, 

justificaram em parte o desenvolvimento científico-tecnológico, expondo com maior exatidão a 

resiliência dos sistemas naturais em função da produção desses espaços pela humanidade. 

O utilitarismo levou à criação de áreas naturais protegidas com a intenção de preservar 

áreas pristinas ou, pelo menos, minimizar os impactos ambientais do desenvolvimento da 

humanidade. Embora as primeiras áreas naturais protegidas sejam consideradas os jardins 

botânicos2, o formato estadunidense dos Parques Nacionais a partir de 1871 se espalharam como 

uma diáspora (Cândido 2002, Costa 2002). 

Esse panorama de aumento da pressão por áreas naturais – seja como recurso para o setor 

primário e o setor secundário, seja para o terciário, como o turismo – trouxe consigo impactos 

negativos, até hoje gargalos para a efetividade de gestão dessas áreas, como: socioeconômicos 

(expropriação da terra de comunidades tradicionais, desemprego, empobrecimento), culturais 

(perda de seu patrimônio imaterial), ambientais (desmatamento, caça, pesca, contaminação de 

cursos d’água e solos entre outros). Mas também positivos, haja vista que, como áreas-modelo 

direta e indiretamente influenciam o olhar para ambientes urbanos e rurais fora das unidades de 

conservação (UC) de proteção integral (como os parques), cujos usuários e moradores de antes se 

tornaram turistas e empregadores/empregados. Essa relação entre áreas naturais e áreas naturais 

protegidas, visitados e visitantes, autóctones e forasteiros (Elias & Scotson 2000), entre tantas 

outras podem ser melhor compreendidas sob a forma das pesquisas científicas. 

Se por um lado parte das Ciências da Terra lida com transformações no “tempo 

geológico”, por outro os impactos destas transformações no “tempo social” pode nos afetar de 

forma mais premente. Assim estudos relacionados ao turismo como parte das Ciências Sociais 

Aplicadas não conseguem responder às problemáticas da gestão de áreas protegidas nem de seus 

componentes, como os solos. À subjetividade das Ciências Humanas e sociais, a objetividade das 

ciências naturais pode contribuir, conciliando o qualitativo daquelas com o quantitativo dessas. 

Assim, ferramentas de gestão e de manejo diversas vem sendo desenvolvidas, a exemplo dos 

                                                 
2 O primeiro jardim (ou horto) botânico de que se têm registro é o de Pisa, na Itália, em 1543 (Chiarugi 1953), sendo no Brasil o de 

Belém (PA), em 1796 (Reis 1946). Embora se tenha registros de representações a partir de 1.000 a.C. com o Royal Garden of Thotmes 

III, no Templo de Karnak, Egito, o conceito se deve aos chineses, pelas coleções de plantas cultivadas em biomas diversos com fins 
econômicos e medicinais (Hill 1915). 

Contribuições às Ciências da Terra, Série D, vol. 76, 259p. 
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geoindicadores (Berger 2002, Covington 2002, IUGS 2008), cujo foco das Geociências é num 

período de 100 anos. Os dois principais relacionados aos solos – “qualidade do solo” e “erosão 

do solo e de sedimentos” – são uteis para os deslocamentos em áreas naturais, por meio das trilhas 

e adjacências (Berger 1998), sejam humanos (Cullen et al. 1991, Passold 2008, Duarte 2009, 

Fonseca Filho 2012), sejam animais (Aust et al. 2005, Marion 2006).  

Por outro lado a falta de conhecimento científico das escalas temporal e espacial das 

Geociências, e consequentemente da percepção dos impactos ambientais por parte da sociedade 

pela linguagem técnica e/ou desinteresse tem acarretado numa incompreensão dos 

geoecossistemas3. Talvez a proximidade evolutiva do Reino Animal e do Vegetal com nós seres 

humanos leve a uma maior preocupação e valorização “do que se move e do que é verde” (fauna 

e flora) e não “do que é imóvel, cinza e marrom” (montanhas e rochas), ou seja, o Reino Mineral, 

vide bichos de pelúcia, desenhos animados e afins. Em que os solos, que são uma ponte entre 

estes Reinos, por agregar todos, como “pele viva da terra” (Dent et al. 2005) pode sedimentar 

esse distanciamento dos valores. 

Em que a “metade esquecida da natureza” (Sharples 2002), ou seja, a geodiversidade (em 

função da supervalorização da biodiversidade), vem sendo revalorizada por meio de pesquisas de 

Geodiversidade (Pereira et al. 2016), Geoconservação, Patrimônio Geológico (Mansur et al. 

2013), Geoparques (Brilha 2009), como práxis (Vasquez 1977), isto é, a prática, além da mera 

divulgação das informações geocientíficas, como museus de história natural, solos, rochas, 

geodiversidade e afins (Machado & Ruchkys 2010, Isric 2016, The Dokuchaev Central Soil 

Museum 2016, MCTAD 2017, Museu da Geodiversidade 2017) que mais que divulgação, 

registram o patrimônio por meio da correlação ensino-pesquisa-extensão. 

Considerando essa práxis, torna-se inequívoca a demanda por investigações mais 

específicas de regiões urbanizadas e densamente povoadas no presente ou passado, como as 

capitais de Minas Gerais dos séc. XVIII ao XIX (Ouro Preto) e fins do séc. XIX (Belo Horizonte), 

erguidas por províncias geológicas como a Serra do Espinhaço e Quadrilátero Ferrífero, com 

respectivos processos caóticos de urbanização a partir dos seus ciclos de produção minerários 

(Ribeiro 1995). E mais detalhadamente, estudos que visem à conservação dos “resquícios 

prístinos” do mito moderno da natureza intocada (Diegues 1996). Destarte, as trilhas de acesso a 

atrativos naturais mais visitados4 do Parque Nacional da Serra do Cipó (PNSC) e do Parque 

Estadual do Itacolomi (Peit5) e mais protegida6 do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça  

                                                 
3 A noção de “geoecossistema” nasce da vertente da escola naturalista de Humboldt “Geoecologia” (Troll 1966, Klink 1974, Forman 
1995 apud Dantas et al. 2015), desenvolvendo o conceito de “paisagem natural” para “ecologia de paisagem”, integrando 

geodiversidade e biodiversidade. 
4 Trilha da Cachoeira da Farofa e Trilha do Pico do Itacolomi respectivamente. 
5 Utilizou-se a sigla Peit para o Parque Estadual do Itacolomi, vez que existem duas outras unidades de conservação estaduais de MG 

que têm siglas similares (PEIT e PEI) dependendo da publicação, como o Parque Estadual do Pico do Itambé e o Parque Estadual do 

Ibitipoca respectivamente. 
6 Trilha do Campo Ferruginoso. 

Fonseca Filho R. E. Patrimônio pedológico e fatores impactantes ambientais nas trilhas de uso público... 
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(PESRM), áreas desse estudo, são relevantes na medida que podem proporcionar uma melhor 

compreensão e quantificação dos fenômenos pedológicos (e correlatos) ali ocorrentes em seus 

geossistemas. 

Em especial pelo histórico de uso e ocupação do solo, dentre pressões urbana-fundiária, 

outros como: cultivo de arroz de várzea e pastoreio de gado no PNSC (Brandão et al. 1994, 

Gontijo 2003, Zucarrelli 2002), de chá no Peit (Tsukamoto 1994, Fujaco et al. 2010) e de 

explotação de, principalmente, minério de ferro7 no PESRM (Porfírio 2006, Carmo 2010). O que 

justificaria não somente a realização de estudos físicos e morfológicos, mas também a 

potencialização do seu uso público, pela proximidade dos centros urbanos, num raio de 200 km 

da capital mineira. E mesmo pela Geoconservação, por meio de estudos de inventariação da oferta 

sob viés da geodiversidade, também do perfil de demanda e de gestão, entrevistas a 147 visitantes 

e três chefes dos Parques visitados. 

As pesquisas de demanda não são, em geral, objeto de estudo nas Geociências. Este 

desconhecimento da percepção dos usuários, pode levar a uma imagem deturpada das atividades 

desenvolvidas pelas Ciências da Terra, como por exemplo a mineração, a construção civil e a 

agropecuária quando os impactos negativos, como rompimento de barragens, voçorocas em 

margens de rodovia e contaminação do solo e cursos d’água por agrotóxicos vêm à tona.  

Relegando os benefícios daqueles estudos a períodos de acesso aos bens de consumo, ou seja, os 

produtos finais daquelas atividades, como os eletrodomésticos, transportes e alimentos. 

Dessa forma, a hiperespecialização de pesquisas do meio, técnicas e processos, com 

linguagem técnica, não é, em geral, compreensível pelo público leigo a exemplo de Roteiros de 

Excursões Geológicas (Endo et al. 1992), Geomorfológicas (Travassos 2010)8, Pedológicas 

(SBCS 2017)9. Ao contrário de iniciativas como a Excursão virtual pela Estrada Real e QFe 

(CPRM 2007), que consegue, numa linguagem mais acessível, traduzir conceitos e definições das 

geociências, mas, se ressalta, utilizando-se daquelas informações cientificamente embasadas, que 

são para um público específico. Assim, o Geoturismo surge como “atividade respeitadora dos 

princípios da auto sustentabilidade” (Mantesso-Neto 2008) por meio da divulgação de 

informações geossistêmicas, cuja pesquisa de demanda no presente trabalho serviu para alinhar a 

pesquisa da oferta (pedossítios) e dos impactos (compactação e erosão), sendo publicada em 

artigos paralelos à tese. 

Continuando os resultados, o capítulo 4 trata em parte das zonas mais visitadas dos 

parques amostrados e sua utilização como geoindicador de eventuais transformações ambientais 

                                                 
7 De acordo com seu Plano de Manejo (Minas Gerais 2007b) há ainda requerimentos de processo de pesquisa mineral para: areia, 

argila, argila aluminosa, bauxita, dolomito, ferro, ocre, ouro, prata, quartzito e quartzo. 
8 "Excursão à região kárstica ao norte de Belo Horizonte, MG" pelo Prof. Heinz Kohler 
9 Reunião Brasileira de Classificação e Correlação de Solos (RCC). 
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atuais este estudo permitiu determinar parte do estágio evolutivo dos mesmos e as eventuais fases 

de degradação nas zonas de influência da trilha da Cachoeira da Farofa - PNSC, onde se 

considerou a resistência do solo à penetração e agregou outras metodologias para identificar a 

compactação, como descrição macromorfológica de perfis pedológicos, coleta de amostras 

deformadas e indeformadas de solo, análises textural, de porosidade textural (N2BET) e 

micromorfológica de solos. Os resultados corroboram os dados da pesquisa de mestrado (Fonseca 

Filho 2012), comprovando a relação pisoteio-compactação, havendo maior compactação 

superficial no leito da trilha do que em áreas adjacentes, como as margens da trilhas, não 

pisoteadas. 

Estendeu-se a amostra, agregando-se outras duas trilhas, Pico do Itacolomi - Peit e Campo 

Ferruginoso - PESRM, mas atendo-se à resistência compactação e à erosão e correlação com o 

substrato (litotipos) a partir de dados secundários (Minas Gerais 2006, 2009, CPRM 2010). A 

relação dos fatores de formação de solos ativo, como o relevo, e passivo, como o material de 

origem (Jenny 1941), com a compactação em substratos diferenciados (quartzitos-filitos, cangas 

ferruginosas e sedimentos aluvionares) é uma evidencia importante para a conexão das pesquisas 

de patrimônio geomorfológico, geológico e pedológico. 

Assim, os dados de compactação e de erosão permitiram evidenciar pontos mais e menos 

impactados nas trilhas amostradas, o que demonstra uma melhor ou pior conservação dos solos 

(e.g. qualidade do solo). Se por um lado, conforme apresentado, podem ser processos naturais da 

evolução da paisagem, também podem ter como influência o uso público, como caminhadas e 

cicloturismo, ou pior, trilhas de veículos 4x4 (“fora de estrada”), turismo equestre e pastoreio 

equino e bovino. Deste modo a Geoconservação pode ser desenvolvida no sentido de inferir que 

esta diversidade de porosidade e agregação dos solos ao longo de trilhas, biomas, substratos 

podem servir para entender processos ambientais do balanço morfogênese e pedogênese. E ainda, 

a fragilidade desses ambientes se traduzem na falta de segurança para o visitante e logo 

necessidade de maior proteção. 

O que é explorado na inventariação dos pedossítios (“LIPe”) – também no capítulo 4: 

com aplicação do questionário, validando o protocolo quali-quantitativo, estabelecendo “trilhas-

solo” (Conway 2010). Esses pontos nas trilhas, em conjunto constituem um roteiro na forma de 

trilha temática, as trilhas-solo, cujo chão onde se pisa não somente sustenta, mas é um atrativo 

em si, sendo as variações dos solos (cores, textura, vegetação e outras) com valor de turismo 

(cênico e interpretativo por exemplo) e/ou educacional (didático p.ex.)10. Pela importância de sua 

conservação elencar os mais significativos para constituir um possível patrimônio pedológico.  

                                                 
10 Brilha J. B. R. 2016. Inventory and quantitative assessment of geosites and geodiversity sites: a review. Geoheritage, 8: 119-134. 
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É notório, portanto, que os resultados dessa tese contribuem, de maneira significativa, 

para a tomada de decisões e complementação aos Planos de Manejo das UC (Peit, PESRM e 

PNSC) – não somente relatório abiótico e socioeconômico, mas também biótico haja vista o fator 

de formação dos solos “organismos” (Jenny 1941) – bem como de iniciativas semelhantes em 

outras áreas protegidas públicas e/ou privadas, permitindo um melhor entendimento para 

antecipação e minimização dos impactos causados ao meio ambiente. 

Assim a tese se apresenta: 

 Capítulo 1: Introdução;  

 Capítulo 2: Procedimentos Metodológicos; 

 Capítulo 3: Estado da Arte; 

 Capítulo 4: Resultados; e 

 Capítulo 5: Considerações Finais. 

 

Os demais elementos textuais se constituem pela presente introdução, tem-se a seguir os 

objetivos (geral e específicos), localização e acesso (recorte espacial) e caracterização fisiográfica 

sintética (clima, vegetação, hidrografia, geologia, geomorfologia e pedologia) da área de estudo. 

No capítulo 2 são discriminados os procedimentos metodológicos (materiais e métodos), 

divididos em de escritório, de campo e de laboratório. No capítulo 3 buscou-se realizar uma 

revisão de literatura que contemplasse parte da essência da pesquisa: os solos (patrimônio, 

impactos nos solos e geoindicadores específicos e 5G11) e turismo (unidades de conservação, 

segmentação turística e trilhas). No capítulo 4 os resultados são analisados e discutidos. E 

concluindo, nas considerações finais retomam as hipóteses iniciais quanto à sua comprovação ou 

não por meio da análise e discussão dos resultados dos artigos, expondo limitações e 

recomendações. 

 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral foi o de estabelecer um inventário do patrimônio pedológico 

representado pelos pedossítios (Lugares de Interesse Pedológico – LIPe) em parte das trilhas e 

entorno de atrativos do Parque Estadual do Itacolomi, do Parque Estadual da Serra do Rola Moça 

e do Parque Nacional da Serra do Cipó e identificar fatores impactantes ambientais nos solos das 

UC.  

                                                 
11 Geodiversidade, Patrimônio Geológico, Geoconservação, Geoturismo e Geoparques. 
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Os objetivos específicos foram: 

 Elaborar e validar um protocolo de inventário de sítios pedológicos (LIPe); 

 Quantificar os pedossítios e elencar possível patrimônio pedológico em trilhas de 

uso público; 

 Reconhecer alterações ambientais físicas nos solos de trilhas de uso público; 

 Contribuir para a elaboração de estratégias de geoconservação pautadas nos solos 

de unidades de conservação; 

 Identificar dois geoindicadores pedológicos (compactação e erosão) em trilhas de 

uso público; e 

 Identificar o perfil do visitante e de gestores dos parques com relação ao 

geoturismo.  

 

1.3 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

 

O PNSC está localizado na porção central do estado de Minas Gerais, entre as 

coordenadas geográficas 19º 12’ a 19º 34’ S, e 43º 27’ a 43º 38’ W, na parte meridional da Serra 

do Espinhaço. Sua área total é de cerca de 31.000 hectares. Está situado dentro de quatro 

municípios: Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar e Itambé do Mato Dentro, fazendo 

ainda divisa com o município de Itabira (Figura 1.1).  
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Figura 1. 1: Mapa de localização e acesso à área de estudo: Peit, PESRM, PNSC e respectivas trilhas. 

 

 
O Parque Estadual da Serra do Rola-Moça (PESRM), terceiro maior em área urbana do 

país, está localizado nos municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima /MG 

(Figura 1.1). De acordo com seu decreto de criação (Minas Gerais 1994) tem 3.942 ha é gerido 
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pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) e pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(Copasa/MG), motivado principalmente pela proteção de mananciais d’água em função do uso 

público. A entrada principal se dá pela Portaria Jardim Canadá (Figura 1.2A), a mais utilizada, 

que dá acesso ao Centro de Visitantes (Figura 1.2B) e à estrada o distrito de Casa Branca em, 

Brumadinho; havendo ainda a Portaria Barreiro, onde se localiza, dentre outros, base da Polícia 

Militar Ambiental, Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e Centro de Educação 

Ambiental e alojamentos. 

  
Figura 1. 2: A) Portaria Jardim Canadá e sinalização de acesso ao PESRM; e B) antigo Centro de visitantes 

do PESRM. 

 
O Parque Estadual do Itacolomi, situa-se a sudeste de Belo Horizonte, nos municípios de 

Ouro Preto e Mariana. Está inserido, em um contexto regional, na área denominada, 

classicamente, como Quadrilátero Ferrífero, estando situado à sudeste desta região. A localização 

do Parque é privilegiada por abranger a maior parte da Serra do Itacolomi. Nos seus 7.543 hectares 

(Figura 1.3A), com única portaria em frente ao Hospital Santa Casa (Figura 1.3B). 

  
Figura 1. 3: Sinalização de acesso. A) Trevo da unidade de conservação Peit, com marco da Estrada Real 

e outdoor da UC; B) Portaria da unidade de conservação Peit. 

 

O “Farol dos Bandeirantes”, como era conhecido pelos viajantes da Estrada Real que se 

orientavam pelo Pico do Itacolomy, tem nos antigos caminhos, parte do acesso ao Parque, pela 

BR-356 até o entroncamento com a MG-262, totalizando 110 km (partindo de Belo Horizonte) 

A B 

A B 
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somados a cerca de 5 km de estrada de terra até a Fazenda do Manso, onde se localiza o centro de 

visitantes do parque e outros acessos e atrativos. 

A localização e o acesso se dão pelo uso e ocupação ao longo do desenvolvimento das 

cidades. Essas se baseiam, sobremaneira, na disponibilidade de recursos e “acidentes geográficos” 

(em especial cursos d’água e relevo). 

1.4 FISIOGRAFIA 

1.4.1 Clima e Vegetação 

Assim como os solos, o clima é um dos fatores determinantes para as características da 

vegetação do que Barreto (1949) denomina “campos alpinos”, como as regiões da SdEM e QFe. 

A localização na zona intertropical confere características afins às áreas de estudo. O clima da 

Serra do Cipó é do tipo tropical de altitude com verões frescos do tipo Cwb (classificação de 

Köepen) e estação seca bem pronunciada, de maio a setembro (Silva et al. 2007). Enquadra-se no 

tipo subtropical moderado úmido, que, devido à estação seca bem marcada, apresenta um déficit 

hídrico anual que pode chegar a 60 mm nos períodos mais secos (em geral o mês de julho). As 

temperaturas médias anuais oscilam entre 17º C e 18.5º C e as precipitações pluviométricas 

médias entre 1.450 e 1.800 mm, provocando uma evapotranspiração potencial anual de 700 a 850 

mm (Almeida 2005). 

O PNSC e os distritos mais próximos carecem de instrumentação necessária ao 

monitoramento de dados básicos de climatologia e meteorologia (idem). Os dados disponíveis 

são obtidos nas estações climatológicas de Conceição do Mato Dentro e de Lagoa Santa, 

localizadas distantes da referida unidade de conservação, aproximadamente 30 e 40 km, 

respectivamente. Dados meteorológicos obtidos na estação de Conceição do Mato Dentro indicam 

uma temperatura média anual de 20,8 ºC e precipitação média anual de 1.622 mm (idem). Deve-

se considerar que diversos aspectos climáticos variam em consequência do relevo bastante 

escarpado ao longo de um gradiente altimétrico de 800 a 1.670 metros. Em consequência disso, 

os efeitos orográficos são predominantes na área de estudo, ocasionando provavelmente maiores 

ocorrências de chuvas no local.  

O Panorama da Biodiversidade de Minas Gerais classifica as regiões da Serra do 

Espinhaço Meridional e do Quadrilátero Ferrífero como “Domínio das Altas Superfícies”, 

caracterizados pela predominância de campos rupestres e pela transição da floresta Semidecidual 

para o Cerrado (Minas Gerais 2012 p. 12), ambas as áreas (SdEM e QFe) consideradas 

“prioritárias para a conservação da biodiversidade” (idem p. 105). Os dois biomas principais da 

Serra do Espinhaço são o Cerrado e Mata Atlântica se localizam nas regiões oeste e leste, 

respectivamente (Vitta 1995, Silva et al. 2005, Madeira et al. 2008, Schaefer et al. 2008, Peloso 

2009, Santos 2009, Valente 2009, Castanheira 2010). As diversas fisionomias associadas ao 
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domínio do Cerrado (campo sujo, campo cerrado, cerrado stricto sensu e cerradão) estão na 

porção oeste da área, entre as altitudes 700 m a 900 m (Brasil 2009). Giulietti et al. (1987) 

destacam a riqueza de espécies, com endemismo, em especial nos campos rupestres12, 

fitofisionomia em sua maioria sobre afloramentos rochosos na S. do Espinhaço. 

A vegetação da Serra do Cipó – reconhecida pelo seu endemismo (Echternacht et al. 

2011) – é dividida por Duarte (2009) na trilha de acesso à Cachoeira da Farofa em dois trechos 

principais: antes do encontro com o Ribeirão Mascate e após, até a sede do PNSC. A autora 

identificou uma predominância de mata ciliar no primeiro trecho – com maior cobertura arbórea 

–, e no segundo trecho, cobertura vegetacional rasteira (gramíneas, herbáceas e pequenos 

arbustos). 

O Relatório do Plano de Manejo do PNSC (Brasil 2009) classificou o Vale dos Mascates 

como “Área Susceptível à Propagação do Fogo” pelas características da vegetação e do terreno, 

exposição aos ventos (bastante fortes, no sentido oeste) e dificuldades de acesso. Nesta área, há 

grande acúmulo de gramíneas invasoras, de origem africana, como o capim-gordura (Melinis 

minutiflora) e o capim-braquiária (Urochloa sp.), indício de estágios sucessionais de ecologia. 

Espécies denominadas “especialistas”: “capim-rabo-de-boi” (Andropogon bicornis L.) Augusta 

longifolia (Spreng.)  Rehder e Miconia stenostachya DC se desenvolvem em regiões de alta acidez 

do solo e presença de metais Al (Sato 2007). 

O PESRM por sua vez “apresenta um regime climático tipicamente tropical ocorrendo 

uma estação chuvosa e outra tipicamente seca”, sendo a primeira, em média, de setembro a abril; 

e a segunda de abril a setembro. De acordo com Brandão et al. (1997) se classifica como do tipo 

Cwa (tropical de altitude). A média pluviométrica é de 1.528,6 mm, oscilando do mínimo em 

junho-julho-agosto de 40 mm a 850 mm em dezembro (Minas Gerais 2007). A temperatura média 

anual é de 22,5°C, sendo julho o mês mais frio, com temperatura média de 16,4ºC, e janeiro o 

mais quente, com a média de 22,5ºC (Figura 1.4).  

  
Figura 1. 4: A) Histograma mostrando a distribuição mensal da precipitação e temperatura em 

Brumadinho, MG (Climate Data 2014); e B) Histograma mostrando a distribuição mensal da precipitação 

na estação do Manso (ANA 2006).  

                                                 
12 Correspondem a vegetações abertas das partes mais altas das serras do Planalto Central Brasileiro, sobre rochas metamórficas, em 
especial quartzitos (Alves & Kolbek 2010, Vasconcelos 2011). 
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De acordo com Guarçoni et al. (2010) a vegetação é tipicamente de campos rupestres 

(ferruginosos e quartzíticos) – denominadas também “vegetação de canga” (Jacobi et al. 2008a, 

b), de Floresta Estacional Semidecidual e Cerrado. 

O Parque Estadual do Itacolomi está situado em uma área de clima tipicamente tropical, 

compreendendo os tipos Cwa e Cwb de Köepen. Trata-se de tipos climáticos com duas estações 

bem definidas (Figura 1.6), uma seca e uma chuvosa. O Cwa predomina nas áreas 

topograficamente mais baixas, enquanto o Cwb ocorre nas porções mais elevadas, situadas no 

centro do parque, sobretudo na unidade ecomorfológica Itacolomi e, parcialmente, nas unidades 

Manso e Custódio. Nas primeiras, os verões são quentes e chuvosos, com a estação seca curta, já 

nas áreas mais altas o verão é mais ameno, com dias quentes e noites muito frias. Nesta região 

são comuns os nevoeiros baixos e a precipitação na forma de sereno. A topografia nesta região 

favorece a precipitação, uma vez que aumenta a turbulência do ar pela ascendência orográfica 

(Minas Gerais 2006). 

Está situado no extremo oeste dos domínios da Mata Atlântica e o Cerrado, exibindo 

gradual zona de transição ou ecótones, também com biodiversidade característica (Giulietti et 

al.1987; Menezes e Giulietti, 1986; Ferreira et al., 1978; Peron, 1989; Romero & Nakajima, 

1999). Sua vegetação é composta por Floresta Estacional Semidecidual, Floresta de Galeria e 

Campo Rupestre, este com as fitofisionomias de campos quartzíticos e campos ferruginosos 

(Messias & Sousa 2006 p. 3).  

1.4.2 Hidrografia 

Grande divisor de águas brasileiro (Gontijo 1993, Saadi 2005, Schaefer et al. 2008, 

Fonseca 2010), a Serra do Espinhaço separa as Bacias Hidrográficas (BH) do São Francisco, a 

oeste, e do Rio Doce, a leste. A área de estudo está localizada na BH do Rio São Francisco. O 

PNSC é majoritariamente ocupado pela área da mesma bacia, sendo a menor parte ocupada pela 

do Rio Doce. Os Ribeirões Bocaina e Mascates, juntamente com outros cursos d’água de menor 

porte, formam o Rio Cipó, um dos principais afluentes do Rio das Velhas. 

Percebe-se que a drenagem é fortemente condicionada pelo relevo movimentado, com 

escarpamentos bastante fraturados e dobrados estruturalmente, com falhas e lineamentos direção 

N-S e mergulhos intensos E-W (Cetec 1982). Assim, o Ribeirão Bandeirinhas (do Cânion com 

mesmo nome, Figura 1.5A) e o Córrego da Farofa (Figura 1.5B) têm padrão de drenagem a favor 

e contra a direção do mergulho respectivamente. A drenagem é, em geral, meândrica, com lagoas 

marginais associadas. Oliveira (2016 p. 84) a descreve:  

Possui uma beleza exuberante, tanto na queda – com altura superior a 60m – 

quanto no poço e no seu entorno (...) [de] aproximadamente 200m2 de área. Os 

blocos rochosos ao seu redor proporcionam possibilidade de permanência no 
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local. A água é cristalina e de ótima qualidade, e a turbidez é extremamente 

baixa. 

 

 

 
Figura 1. 5: Atrativos representativos da hidrografia. A) Cânion das Bandeirinhas; B) Cachoeira da Farofa 

(ou do Sobrado). 

 

O PESRM é um grande contribuinte ao abastecimento de água da porção Sul da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (Minas Gerais 2006). A região do PESRM e da Estação 

Ecológica de Feixos (EEF) é drenada por cursos d'água de duas sub-bacias hidrográficas, a do rio 

das Velhas e a do Paraopeba, possuindo solos de origens variadas e condições climáticas 

influenciadas por um gradiente altitudinal que vai de 1.000 a 1.430 m (Minas Gerais 2007a, p. 

33).  

A região em estudo (Peit + área de amortecimento) tem um dos maiores potenciais 

hídricos do estado de Minas Gerais. Duas das maiores bacias hidrográficas do país têm parte de 

suas nascentes na região (Velhas ~ São Francisco e Doce). Dentro de seus limites, o Parque abriga 

diversas áreas de nascentes, que formam os ribeirões do Carmo e Gualaxo do Sul, ambos 

componentes do chamado Alto Rio Doce.  

O padrão de drenagem predominante é o dendrítico, passando a dendrítico-retangular na 

porção centro-sul da área, principalmente nas unidades ecomorfológicas Manso, Itacolomi e 

Custódio, onde o controle estrutural exercido por falhas e fraturas geológicas se torna mais 

efetivo, com grande parte das drenagens correndo controladas por elas, alinhadas segundo as suas 

direções (idem).  

De modo geral, sete sub-bacias podem ser definidas dentro da área estudada, sendo que 

uma delas apresenta suas nascentes fora do limite do Parque, mas dentro da unidade 

ecomorfológica Cachoeira do Bigode. Destas sete, duas são tributárias do ribeirão do Carmo e as 

A 

B 
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demais do ribeirão Maynard (afluente do Gualaxo do Sul). Com exceção quase total da bacia do 

córrego do Manso, as demais tem suas nascentes nos meta-quartzo-arenitos da unidade 

ecomorfológica Itacolomi. Vale destacar que o Peit apresenta parte dos seus limites definidos por 

córregos, o que faz com que apenas parte das bacias hidrográficas estejam dentro do parque. Estes 

são os casos das bacias dos córregos Belchior, Maynard, Manso e Prazeres (idem). 

Os cursos de água da unidade ecomorfológica Itacolomi, podem ser divididos em dois 

grupos: os perenes e os intermitentes. Os primeiros ocorrem preferencialmente nas porções mais 

baixas enquanto os segundos predominam nas porções mais elevadas do terreno. Grande parte 

destes cursos de água encontra-se controlados pelas estruturas geológicas do sítio, principalmente 

falhas e fraturas. Tratam-se de riachos e córregos estreitos, profundos e encaixados, com leito 

rochoso. São comuns as matas ciliares, principalmente nos perenes. O processo erosivo dos 

quartzitos e metaconglomerados favorece a ocorrência de colapso de blocos, o que faz com que 

parte destes cursos de água apresente sumidouros e cachoeiras. Localmente, a dissolução provoca 

a formação de dolinamentos, o que permite a formação de lagoas, em sua maioria não perenes 

(Figura 1.6).  

 
Figura 1. 6: Lagoa Seca, Peit. 

 
O córrego Belchior tem sua nascente no interior do Parque, próxima ao Pico Itacolomi, 

mas segue em sua maior parte sobre os filitos do Grupo Sabará. Antes da captação de água na 

unidade ecomorfológica Serrinha, trata-se de um rio relativamente profundo, com boa vazão 

líquida e leito ora cascalhoso ora arenoso. A partir da captação, já na unidade ecomorfológica 

Serrinha, passa a ser um canal largo, raso de leito arenoso. Dentro da unidade ecomorfológica 

Itacolomi, o córrego apresenta mata ciliar ainda preservada, porém na unidade ecomorfológica 

Serrinha esta mata praticamente desaparece.  
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1.4.3 Geologia 

O PNSC está posisicionado na Serra do Espinhaço. Os primeiros trabalhos sobre o 

Espinhaço13 remontam a Eschwege (1822, 1832, 1833), Derby (1881, 1906), Rinman (1917) e 

Schöl & Fogaça 1979 (apud Freyberg 1932), em geral associados ao interesse pelas jazidas de 

diamantes. A partir de então diversos estudos específicos relacionados à tectônica, estrutural, 

metamorfismo e outros complementaram o conhecimento da área, ainda hoje em 

desenvolvimento.  O Espinhaço Meridional, parte abordada no presente trabalho, se estende do 

Quadrilátero Ferrífero ao município de Olhos d’Água (Almeida Abreu 1995) com cerca de 300 

km de extensão, de acordo com levantamentos  de Barbosa (1954), Dorr (1969), Pflug (1968), 

Hettich (1977), Karfunkel & Karfunkel (1977), Dardenne (1978), Dardenne & Walde (1979), 

Dossin et al. (1984), Almeida Abreu et al. e Uhlein et al. (1986), Knauer (1990), Uhlein (1991), 

Trompette & Uhlein e Rolim (1992), Fuck et al. (1993), Almeida Abreu & Pflug e Rosière et al. 

(1994), Dossin & Dossin (1995), Almeida Abreu (1995), Martins Neto (1998) e Silva et al. 

(2007). 

A Serra do Espinhaço Meridional (SdEM) representa uma faixa orogênica que limita o 

sudeste do Cráton do São Francisco, amalgamada com a Faixa Araçuaí a nordeste e segmentada 

e deslocada ao sul (Figura 1.7). 

A SdEM abrange o Parque Nacional da Serra do Cipó, em sua porção meridional (Figura 

1.10). As unidades geológicas da Serra do Cipó estão distribuídas em faixas alongadas segundo a 

direção NNW, compreendendo rochas do embasamento pré-Espinhaço, coberturas do Supergrupo 

Espinhaço (Proterozóico Médio), Grupos Macaúbas e Bambuí (Proterozóico Superior) e 

depósitos do Quaternário (Oliveira et al. 1997). 

Os quartzitos do Supergrupo Espinhaço (principalmente os da Formação Galho do 

Miguel), dominam a litologia local (Saadi 1995), bem como inserções de anfibolitos, xistos, 

ardósia e calcário marmorizado (Schaefer et al. 2008). Os aluviões, depósitos de areias finas e 

grossas estratificadas, siltes e argilas e horizontes de cascalho (Comig 1996) estão ao longo do 

leito do Córrego Mascates. 

O Supergrupo Espinhaço, unidade dominante da Serra do Espinhaço Meridional, é 

representado principalmente pela Formação Galho Miguel, que se caracteriza por: quartzitos 

brancos, finos, localmente bimodais, por vezes feldspáticos e raramente sericíticos; estratificação 

cruzada de grande porte (Martins-Neto 1998). Há ainda rochas metabásicas, de composição 

gabróica, intrudidas nesta formação (Oliveira et al. 1997).  

                                                 
13 O termo Espinhaço, cunhado por Eschewege em 1822 é a junção de espinha- e –aço, ou “Espinha Grande”, em alusão à “espinha” 
humana (coluna vertebral), já que “longa, quase reta com pequena variação longitudinal” (Serra do Espinhaço 2017). 
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Figura 1. 7: Mapa geológico simplificado da Serra do Espinhaço Meridional, com área estudada em 

destaque, quadro vermelho (modificado de Almeida Abreu 1995). 

 

Há três conjuntos tectono-estratigráficos principais na região (Figura 1.8): o Complexo 

Basal e os Supergrupos Espinhaço e São Francisco (Almeida Abreu 1995). 

O Grupo Macaúbas é constituído de quartzitos bandados, apresentando níveis 

centimétricos de granulometria grossa alternados a níveis de granulometria fina; quartzitos 

ferruginosos e/ou feldspáticos; intercalações de metaparaconglomerados polimíticos 

(metadiamictitos) e, raramente, de ortoconglomerados; a porção superior do pacote compõe-se 

por metassiltitos com intercalações de quartzitos finos, por vezes apresentando laminações 

cruzadas; discrimina-se a unidade quartzítica contendo intercalações de brechas conglomeráticas 

(Comig 1996).  
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Figura 1. 8: Coluna estratigráfica da Serra do Espinhaço Meridional (modificada de Dossin 1983), com as 

unidades geológicas da região oeste do PNSC: Supergrupo Espinhaço (Form. Galho do Miguel, Form. 

Santa Rita e Form. Córrego do Borges) e Supergrupo São Francisco (Grupo Macaúbas/Unidades A e B). 

 

A Formação Sete Lagoas (Grupo Bambuí) é formada por calcários metamorfizados, 

bandados, com níveis pelíticos milimétricos e centimétricos em direção ao topo (Comig 1996, 

Oliveira et al. 1997). 

As unidades geológicas e suas respectivas litologias descritas anteriormente podem ainda 

ser observadas na seção geológica (Figura 1.9), transecto SW-NE da Folha Baldim, que perpassa 

a área de estudo.  

Silva et al. (2007) caracterizam a unidade por sobre as quais a trilha da Cachoeira da 

Farofa percorre como Alúvio (sedimentos do Quaternário) Unidade A do Grupo Macaúbas 

(quartzitos do Proterozóico Superior). O Domínio e Unidade Geológico-Ambiental (DUGA) da 

área da SdEM faz parte, de acordo com Machado & Silva (2010) das “Sequências Sedimentares 

Proterozóicas Dobradas Metamorfizadas em Baixo a Médio Grau” e especificamente 

“Intercalações Irregulares de Metassedimentos Arenosos e Síltico-argilosos” apresentam 

potencial para mineralização, como de quartzitos, rochas calcárias, diamantes, entre outros. 

O Peit e o PESRM estão posicionados no Quadrilátero Ferrífero14 (Figura 1.10), que 

contém cinco unidades litoestratigráficas principais (Dorr 1969, Alkmim & Marshak 1998): o 

embasamento cristalino arqueano, o Supergrupo Rio das Velhas de idade neoarqueana e as 

unidades paleoproterozóicas do Supergrupo Minas e do Grupo Itacolomi. Estas unidades são 

limitadas por grandes discordâncias e cortadas por intrusões magmáticas, principalmente básicas, 

conforme coluna litoestratigráfica (Figura 1.11).  

                                                 
14 O termo “Quadrilátero Ferrífero” foi citado pela primeira vez por Dorr (1969 p. 3) em referência a uma área retangular no Centro 
de Minas Gerais “que leva o nome pela abundante ocorrência de formações ferríferas e de minério de ferro”. 
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Segundo o Plano de Manejo do PESRM (Minas Gerais 2007b) a estruturação e evolução 

tectônica proposta para o Quadrilátero Ferrífero indica a existência de dois eventos geodinâmicos: 

uma tectônica extensional, de idade transamazônica (2.100 - 1.700 Ma) – relacionada à formação 

de sinclinais, como da Serra da Moeda (S) e da Serra do Curral (N), cujo PESRM está na junção 

– e uma tectônica compressional, com o desenvolvimento de dobras e falhas de empurrão, de 

idade brasiliana (650 - 600 Ma). 

 
Figura 1. 9: Seção geológica da Folha Baldim, onde o transecto SW-NE atravessa a área de estudo no 

PNSC (modificado de Oliveira et al. 1997). 

 

 
Figura 1. 10: Mapa do Quadrilátero Ferrífero, com representação das unidades litoestratigráficas onde 

estão localizados o Peit (polígono azul) e o PESRM (polígono vermelho). Modificado de Minas Gerais 

(2007a).  
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Figura 1. 11:  Coluna Estratigráfica do Quadrilátero Ferrífero, com destaque para a formação sobre a qual 

a Trilha do Campo Ferruginoso se encontra, a Formação Cauê; e a Trilha do Pico do Itacolomi, os Grupos 

Itacolomi e Sabará. Fonte: modificado de Alkmin & Marshak (1998).  

 

Sendo encontrado na área desse Parque (Figura 1.12): 

- Canga (“Eca”) (Cenozóico, Paleógeno): fragmentos de itabirito e hematita compactada, 

cimentados por limonita, parcialmente coberto por solo laterítico (Baltazar et al. 2005a). 

- Grupo Caraça (Paleoproterozóico, Riaciano):  
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 Formação Batatal (“PP1mcb”): filito cinza a marrom, filito vermelho-escuro, às 

vezes carbonoso local (Baltazar et al. 2005a); 

 Formação Moeda (“PP1mcmfl): quartzito cinza claro, fino a médio; filito síltico 

cinzento a verde-acinzentado; filito síltico pardo-avermelhado, lentes de 

conglomerado; filito (idem). 

Quatro unidades estratigráficas do Quadrilátero Ferrífero estão presentes na Serra da 

Moeda: o Grupo Nova Lima, pertencente ao Supergrupo Rio das Velhas e os Grupos Caraça e 

Itabira, pertencentes ao Supergrupo Minas. Depósitos Cenozóicos recobrem em discordância os 

litotipos do Supergrupo Minas, sendo constituídos por canga, argila terciária e colúvio vermelho. 

O Grupo Nova Lima, indiviso e no flanco oeste da Serra da Moeda é predominantemente 

de xistos, além de quartzitos, filitos e formações ferríferas (idem). Sobre está o Grupo Caraça, 

com as Formações Moeda (cristas e escarpas constituídas de quartzitos e filitos) e Batatal (altos 

topográficos constituídos por filitos) (ibidem). 

Este grupo é sobreposto pelo Grupo Itabira, sendo a Formação Cauê na base e a Formação 

Gandarela no topo. Aquela apresenta Formação Ferrífera Bandada (BIF)15, composta por 

itabiritos e hematitas. Enquanto esta tem formação predominantemente dolomítica, bastante 

intemperizada (Alkmin 1996). Na Fm Cauê as cangas16 são a porção culminante do Platô Moeda, 

relacionadas a depósitos de coberturas Cenozóicas. Segundo Alkmim (1996) estão relacionadas 

à presença da Formação Cauê e, em geral, demarcam os pontos culminantes da porção setentrional 

do Platô Moeda. Ocorrem dois tipos de canga: a superficial, de estrutura complexa que recobre 

discordantemente os itabiritos, e a estrutural que representa a laterização in situ dos itabiritos, 

resguardando a estrutura original da rocha. As argilas ocorrem em corpos localizados, com 

coloração branca a rósea. 

No Mapa de Geodiversidade de Minas Gerais Machado & Silva (2010) classificam o 

DUGA da área do PESRM como “Sedimentos Cenozóicos Inconsolidados do Tipo Coluvião e 

Tálus”, sendo a adequabilidade para aquíferos superficiais – conforme gestão compartilhada com 

a Copasa – e rocha para uso na construção civil – conforme minerações presentes no entorno. 

                                                 
15 Banded Iron Formation. 
16 Ocorrem dois tipos de canga: a superficial, de estrutura complexa que recobre discordantemente os itabiritos, e a estrutural que 
representa a laterização in situ dos itabiritos, resguardando a estrutura original da rocha (Minas Gerais 2007 p. 25). 
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Figura 1. 12: Mapa Geológico do PESRM, com detalhamento (polígono em vermelho) da área de estudo, 

a “Trilha do Campo Ferruginoso” (modificado de Minas Gerais 2007).  
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O Peit (Figura 1.13), localizado na região sudeste do Quadrilátero Ferrífero, tem como 

unidade principal o Grupo Itacolomi que é composto por meta-quartzo-arenito, com camadas de 

metapelitos, meta-quartzo-arenito seixosos, meta-conglomerados com seixos de quartzo e 

itabirito (Nalini Jr. et al. 2006), corroborado em parte por Baltazar et al. (2005b, 2005c) que 

descreve quartzito com lentes de conglomerado e filito. A segunda maior unidade em extensão 

em área é o Grupo Sabará, que se constitui por rochas metavulcânicas, xisto verde, clorita xisto, 

filito e quartzito, com lentes de conglomerado; rocha alumino-ferruginosa; formação ferrífera 

(Baltazar et al. 2005b, 2005c, Nalini Jr. et al. 2006). 

 
Figura 1. 13: Mapa geológico do Peit, com detalhamento (polígono em vermelho) da área de estudo, a 

Trilha do Pico do Itacolomi (modificado de Minas Gerais 2006). 

 
 

A área do Peit no Mapa de Geodiversidade de Minas Gerais (Machado & Silva 2010) é 

considerada DUGA “Sequências Vulcanossedimentares Proterozóicas Dobradas Metamorfizadas 

de Baixo a Alto Grau” e especificamente “Predomínio de Rochas Metacalcárias, com 

Intercalações de Finas Camadas de Metassedimentos Síltico-argilosos”. 

A resistência ao intemperismo da litologia e outros aspectos geológicos da área de estudo 

é relativamente antiga, influenciando (e sendo influenciada reciprocamente como sistema aberto) 

na configuração da paisagem, pois, conforme de Martonne (1991), “o clima é um fator do relevo”, 

cuja importância é demonstrada pela geomorfologia, a seguir.  
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1.4.4 Geomorfologia 

O Mapa de Geodiversidade de Minas Gerais descreve feições diversas para a área em que 

o PNSC se encontra (“Sequências Sedimentares Proterozóicas Dobradas Metamorfizadas em 

Baixo a Médio Grau” e especificamente “25. Intercalações Irregulares de Metassedimentos 

Arenosos e Síltico-argilosos”): Planaltos e Baixos Platôs; Superfícies Aplainadas Degradadas; 

Colinas Amplas e Suaves; Colinas Dissecadas e Morros Baixos; Morros e Serras Baixas; 

Montanhoso; Escarpas Serranas; Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos; Vales Encaixados 

(Machado & Silva 2010). 

No entanto estudos mais específicos da geomorfologia da Serra do Espinhaço, também 

denominada Planalto do Espinhaço caracterizam-na como um conjunto de terras altas de direção 

geral norte-sul e convexidade orientada para oeste. O mesmo processo geotectônico que definiu 

esta geometria encurvada diferenciou nitidamente – lito-estrutural e morfologicamente – dois 

compartimentos de planaltos, separados por uma zona deprimida de direção NW-SE: o meridional 

e o setentrional (Saadi 1995, 2005). 

Eschwege (1833b) sobre a Serra do Espinhaço, a qual deu o nome, aborda também a Serra 

do Itacolomi: 

Uma dessas principais cadeias montanhosas, chamada em alguns lugares de 

Serra da Mantiqueira, encerra os pontos mais altos do Brasil, tais como o Pico 

do Itacolumi perto de Vila Rica, a Serra do Caraça junto a Catas Altas e o 

majestoso Pico do Itambé, perto da Vila do Príncipe, e atravessa, pelo norte, 

as províncias de Minas Gerais e da Bahia seguindo até Pernambuco e para o 

sul, a de São Paulo até o Rio Grande do Sul. A ela denominei Serra do 

Espinhaço (“Rücken- knochengebirge”), não só porque forma a cordilheira 

mais alta, mas, além disso, é notável, especialmente para o naturalista, pois 

forma um importante divisor não somente sob o ponto de vista geognóstico, 

mas também é de maior importância pelos aspectos da fauna e da flora. 
 

Alguns autores (e.g. Gontijo 1993, Schaefer et al. 2008) definiram paisagens, às vezes 

denominadas Unidades Geomorfológicas, para a região. Destacam-se na borda oeste da Serra do 

Espinhaço as Escarpas Escalonadas, e na área de estudo no PNSC como Planícies Fluviais e 

Terraços da Depressão do Rio das Velhas.  

Gontijo (1993) caracteriza a área a partir das variações altimétricas, estando a área de 

estudo em cerca de 900m, sobre metapelitos do Bambuí. Estas cotas localizam-se acompanhando 

o fundo dos vales. Os Vales do Mascates (e do Bocaina) confirmam esta afirmação, com 

topografia variando entre 750 e 850m, associando-se às áreas de vales fluviais, ocorrendo até a 

junção desses cursos d’água, no Rio Cipó (Figura 1.14). 

A Serra do Cipó foi compartimentalizada em grupamentos taxonômicos, de acordo com 

táxons, representados por três Unidades Morfoestruturais (UM) distintas: “nível baixo” (800 a 

900 m) – área de estudo em questão –, “nível intermediário” (1.200 a 1.350 m) e “nível alto”  
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(1.400 a 1.500 m). Estas se caracterizam pela litologia e tectônica, que autora ainda trata por 

outros 2 táxons, que serão descritos mais à frente (Gontijo 1993). 

Felippe et al. (2012) dividiram a área do Parque em onze compartimentos morfológicos, 

considerando parâmetros morfométricos, sendo a área de estudo caracterizada como: 1. Terras 

Baixas e planícies dos Rios Mascates, Bocaina e Cipó; e 5. Encostas Dissecadas do Vale do Rio 

Mascates.  

As formas de relevo predominantes na Serra do Espinhaço são em sua maioria cristas, 

escarpas e vales profundos adaptados às direções tectônicas e estruturais (Saadi 1995), sendo 

aquelas caracterizadas como compressivas de empurrões em rochas quartzíticas (Gontijo 1993). 

O relevo regional da Serra do Cipó possui direção NNW-SSE, sendo a morfologia 

caracterizada por escarpas e patamares de diversas dimensões, superfícies embutidas e vales 

ortoclinais (Gontijo 1993, Peloso 2009). Ross (1996) classifica a Serra do Cipó como Planaltos e 

Serras do Atlântico Leste-Sudeste. Schaefer et al. (2008) ainda definiu três domínios 

fitofisiográficos principais, bem como unidades geomorfológicas, num total de doze. Gontijo 

(1993) também definiu unidades geomorfológicas, denominadas “morfoestruturais” (UM), de 

acordo com suas características morfológicas e outras. Destes compartimentos de relevo na Serra 

do Cipó 4.2.0 e 4.2.1 estão na área de estudo (Trilha da Farofa), como parte da Unidade 

Morfoestrutural Espinhaço Meridional (UMEtEM). 

De acordo com Schaefer et al. (2008) a área de estudo está na unidade geomorfológica 

“Planícies Fluviais da Depressão do Rio das Velhas”. Essas terras baixas, parcialmente 

inundáveis, são formadas por planícies de acumulação (com idade aproximada de 1.8 Ma). Essas 

áreas retêm detritos transportados e depositados pelos cursos d’água em épocas de cheias 

torrenciais. Há grande impacto de atividades antrópicas através do pastejo e uso de fogo. Os 

sedimentos são silto-arenosos com cascalhos e concreções lateríticas. Os cursos d’água em geral 

estão bem encaixados em vales de natureza estrutural, sendo pontuais áreas de aluviões. Quando 

há presença de matas de galerias, por exemplo, na depressão do Rio das Velhas e do Rio Cipó, 

estas são bastante antropizadas. 

Pela classificação de Gontijo (1993) a área de estudo estaria nas UM “Metassedimentar 

Bambuí” e “Dobrada do Espinhaço Meridional”. Quanto à área de estudo, as unidades 

morfoesculturais (segundo táxon, caracterizado pelas formas geradas sobre as morfoestruturas 

como resultado de influências externas) podem ser assim definidas:  

- UM “Metassedimentar Bambuí” - Planícies Fluviais: planícies de formato alveolar 

inundadas periodicamente. São mais espessas, constituídas por sedimentos areno-siltosos, com 

cores acinzentadas, possuem seixos rolados no leito, declividade menor que 5%, altitudes entre 

750 e 900 m, vegetação de mata ciliar densa e matas de encostas (Figura 1.14). Os depósitos de 
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fundo de leito são, quase sempre, recobertos por rampas de colúvios pedogeneizados, sugerindo 

a presença de nível de terraço retrabalhado.  

  
Figura 1. 14: Exemplos das características da unidade morfoescultural Planície Fluvial. A) Solo arenoso 

mais espesso em trecho da trilha de acesso à Cachoeira da Farofa; e B) Seixos rolados no leito do Córrego 

da Farofa. 

 

- UM “Dobrada do Espinhaço Meridional”: as escarpas de maior dimensão na Serra do 

Cipó são do tipo nappe, com altitudes superiores a 300 m. Os tipos são descritos abaixo:  

a) Planícies Fluviais: sedimentos arenosos e areno-argilosos de cor de tons de cinza, 

solos hidromórficos localmente com formação de turfeiras. São desenvolvidas em 

vales ortoclinais, em formato de alvéolos ou de soleiras estruturais, com altitude 

variando de 850 a 1.300 m. A drenagem é de retilínea a meândrica, e as 

declividades no fundo dos vales entre -5 a 20%. Como exemplos citam-se o 

Ribeirão Mascates e Córrego Farofa. 

b) Escarpas e Patamares Frontais: a Serra da Bandeirinha apresenta patamares de topo 

com cobertura superficial detrítica residual de cascalhos e quartzo, e relevos 

residuais do tipo klippe, com cabeceira em anfiteatro levemente côncavos e 

embutidos. Os vales ortoclinais sobre os topos são bastante encaixados e côncavos, 

evoluídos ao longo de pares conjugados de zonas de cisalhamento NNW-SSE entre 

fronts e reversos das escarpas, na forma de janelas estruturais. Parte destes vales 

tem forma contínua e escalonada, diminuindo a altitude no sentido S-N, como o do 

Ribeirão Mascate. 

A geomorfologia é, de acordo com o Relatório 3 do Plano de Manejo (Minas Gerais 

2007b p. 208), um dos maiores atributos para a conservação do PESRM. O documento classifica 

a área de estudo (Trilha do Campo Ferruginoso) como “Compartimento III - Superfície Cimeira”, 

em que  

Superpondo de maneira discordante as estruturas litológicas existentes, ocorre 

uma cobertura detrítica formada por couraças ferruginosas, depósitos argilosos 

e colúvios de granulometrias variadas. Sua topografia aplainada está 

relacionada com os processos sedimentares e pedogênicos que a originaram. 

A B 
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Por se tratar de material extremamente resistente aos processos de 

intemperismo, sustenta as partes mais elevadas do sistema serrano. Esta 

superfície apresenta micro porosidade textural, funcionando como área de 

recarga para os aquíferos que percolam pelos itabiritos lixiviados, situados 

imediatamente abaixo. Esta superfície vem sendo desmontada pela erosão 

remontante, comandada pela rede drenagem que a circunda em nível 

topográfico inferior. O desmonte das sequências rochosas faz recuar as 

cabeceiras, criando espaços vazios por baixo das couraças, que acabam 

desabando pela ação da gravidade. 
 

Conforme apontado na geologia da área, Machado & Silva (2010) classificam o DUGA 

como “Sedimentos Cenozóicos Inconsolidados do Tipo Coluvião e Tálus”, ainda com “vertentes 

recobertas por depósitos de encosta”. 

No Peit por sua vez, sob o ponto de vista geomorfológico, em escala regional,  

as unidades ecomorfológicas adjacentes estão instaladas sobre uma região que 

possui três patamares identificáveis no mapa de declividade. Os dois mais altos 

são bem delineados, enquanto que o mais baixo é circunscrito em seu nível 

superior pelos limites da região verificada. O patamar superior, representado 

pelas cumeeiras dos meta-quartzo-arenitos em que inserem o Pico do 

Itacolomi; um patamar médio constituído quase que exclusivamente por esta 

mesmas rochas; e um patamar inferior que abrange as áreas das demais 

unidades e é modelado nas demais rochas que ocorrem na região estudada.  
Todo o conjunto é segmentado por duas grandes falhas de direção nne-ssw e 

por outra, menos evidente de direção wnw-esse na parte sul do PEI (Minas 

Gerais 2006, p. 19) 
 

 

No relatório do meio físico do Plano de Manejo do Peit (Nalini et al. 2006) a área de estudo 

é denominada Unidade Ecomorfológica (UE)17 Itacolomi: 

 

A unidade ecomorfológica Itacolomi (…) compõe-se da plataforma modelada 

sobre meta-quartzo-arenitos e metapelitos. A composição, disposição dos 

estratos, sua deformação e fraturamentos conferem a esta unidade 

características de associação ou mosaicos de unidades menores, denominados 

aqui de segmentos, não cartografáveis e com algumas características em 

comum. São, na maior parte, não discrimináveis na escala pretendida. 
 

 

Continuando (idem), dividem as UE em: 

 Segmentos formados por solos de rochas quartzosas: de origem sedimentar (meta-quartzo-

arenitos e meta-conglomerados do Grupo Itacolomi); processos erosivos são ocasionados 

pela dissolução a partir das zonas de fraturas; zona de captação para a formação das 

drenagens [...]; relevo de plataforma com encostas convexas limitadas por ravinas 

localizadas nas zonas de fratura e falhas mais proeminentes; solos pouco espessos, com 

                                                 
17 Unidades Ecomorfológicas, na abordagem europeia, se referem ao estudo integrado paisagem-interferência antrópica, considerando 
o meio como um sistema aberto e não ao biótico, que se ocupa “principalmente das análises da adaptabilidade das características 

morfológicas e de todos os tópicos dependentes e correlacionados, como as comparações de adaptações em diferentes organismos, as 

modificações de características adaptativas devido à competição e outras causas, a estrutura das comunidades ecológicas, a diversidade 
dentro dos táxons, etc.” (Bock 1990). 
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homogeneidade granulométrica, geralmente claros com cor ocre claro a avermelhada 

(precipitação de óxido de ferro durante o processo pedogenético); 

 Segmentos formadas por solos de rochas de composição metapelítica:  apresentando 

algumas lâminas e camadas quartzíticas (metapelitos – filitos – do Grupo Itacolomi); relevo 

com variação altitudinal sinuosa [...] com afloramentos rochosos; solos favorecem a 

cobertura vegetal diferenciada, mais espessos e argilosos, ricos em argilominerais e maior 

fertilidade; 

 Segmento formado por ravinas ao longo das fraturas e falhas: presença de blocos de rochas 

(meta-quartzo-arenito) na direção de falhas e fraturas e nas bordas das plataformas como 

depósitos de tálus junto às escarpas e ao longo das falhas; solos mais úmidos e férteis para 

formações arbustivas e arbóreas; 

 Segmentos formados por rochas de composição meta-quartzo-arenítica: com mais quartzo 

que filitos, metaquartzo-arenitos e itabiritos que compõem afloramentos de rochas, 

incluindo a área do Pico do Itacolomi; sem presença de solo; presença de orquidáceas e 

bromeliáceas em planos de estratificação e de fraturas/clivagens, bem como de musgos e 

liquens distribuídos de acordo com umidade e insolação; 

 Segmento de nascentes e riachos intermitentes semi-subterrâneos e segmento de 

dolinamentos: ocupa uma área expressiva da unidade ecomorfológica Itacolomi; drenagens 

instaladas no sistema de fraturas e falhas subverticais e quase perpendiculares entre si que 

cortam as rochas meta quartzo areníticas; mais impermeáveis concentram o escoamento de 

água das chuvas nas fraturas e falhas favorecendo rede de drenagem com retenção de 

umidade e concentração de nutrientes, favorecendo vegetação arbórea. 

 

Já o Mapa de Geodiversidade de Minas Gerais (Machado & Silva 2010), que caracteriza 

o Peit na DUGA “Sequências Vulcanossedimentares Proterozóicas Dobradas Metamorfizadas de 

Baixo a Alto Grau” e especificamente “Predomínio de Rochas Metacalcárias, com Intercalações 

de Finas Camadas de Metassedimentos Síltico-argilosos” há feições de relevo "Colinas Amplas e 

Suaves –Montanhoso", com adequabilidades: "predominância de relevo montanhoso com canais 

de drenagem de alta energia que tem grande potencial de oxigenação e depuração de poluentes”. 

A geomorfologia do PESRM (Minas Gerais 2007) se dá pela “junção das megaestruturas 

que constituem as Serras do Curral e da Moeda, e apresenta um relevo dividido em 

compartimentos caracterizados pela litologia”:  

 Escarpa Norte (Homoclinal da Serra do Curral), com três feições de relevo: itabiritos cobertos 

por carapaças ferruginosas no terço superior da vertente com cristas paralelas e ravinas – onde 

se localiza a trilha do Campo Ferruginoso; rochas dolomíticas (sujeitas a dissolução) com 

patamares aplainados; filitos e quartzitos no terço inferior com colinas de baixa declividade; 

 Escarpa Sul da Serra do Curral e flanco Oeste da Serra da Moeda: itabiritos na alta vertente, 

com ravinas profundas; filitos na média vertente, com rampas de colúvio; e rochas quartzíticas 
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na baixa vertente, com cristas e blocos ruiniformes, bem como colinas convexas 

(embasamento cristalino) nos fundos de vale;  

 Parte central da Serra da Moeda: itabiritos sob anfiteatro com ravinas profundas e escarpas 

quase verticais, com nascentes e espesso colúvio no contato itabirito e filito; quartzitos no 

terço inferior com paredões ruiniformes também quase verticalizados; 

 Flanco Leste da Serra da Moeda e escarpa ao Sul da Serra do Curral: cabeceiras no contato 

do itabirito e filito; drenagem em rochas xistosas (Gr. Nova Lima), com intenso processo 

erosivo e formação de colinas; 

 Flanco Leste da Serra da Moeda: depressão escavada a partir de superfície cimeira com 

afloramento de itabiritos e dolomitos (Gr. Itabira); relevo dissecado por ravinas sobre 

itabiritos e suave sobre rochas dolomíticas, com colúvio sob contato litológico; 

 Superfície Cimeira: cobertura detrítica formada por couraças ferruginosas, depósitos argilosos 

e colúvios formando topografia aplainada (processos sedimentares e pedogênicos), resistente 

a processo de intemperismo mas com microporosidade textural (área de recarga para aquíferos 

sob itabiritos lixiviados formando cavernas); processos erosivos com recuamento de 

cabeceiras e solapamento (e.g. Mirante dos Veados); ausência de cobertura pedológica em 

vertentes. 

A geomorfologia das áreas de estudo, além de ser um fator de formação dos solos, 

também contribui para a pedologia, conforme próximo tópico. 

 

1.4.5 Pedologia 

Relatos dos solos da região de Ouro Preto remontam aos oitocentistas, como Eschwege 

(1833a p. 29) em seu Pluto Brasiliensis: “(...) os víveres tornaram-se tão escassos e caros, que 

apenas davam para pouca coisa. O alqueire de milho, por exemplo, era vendido de 30 a 40 oitavas 

e o feijão a 80. Os mineiros, resolveram, portanto, abandonar as lavras até a próxima colheita”. 

Era a época mais aurífera da então Vila Rica de Ouro Preto, em que o solo era substituído pela 

mineralogia como riqueza.  

Spix & Martius (1823 p. 206) sobre a produção de Ouro Preto em 1818 discorrem sobre 

as características pedológicas: “A lavoura não é exercida, é certo, com grande intensidade, na 

maior parte desta capitania, tão montanhosa, por causa da falta de matas e por causa do solo 

pedregoso dos campos estéreis queimados de sol; em compensação, esta terra dispõe de outras 

riquezas”, em que citam os minerais, como de ferro e o ouro. O que demonstra uma pedologia 

incipiente, sem valorização do patrimônio pedológico. 

Rugendas (1835 p. 32) também corrobora os contemporâneos: “Poucas plantações de 

feijão, mandioca e milho e algumas pobres aldeias são tudo o que o viajante encontra; raros 

recursos e comodidades ainda menores”. E continuando: “o solo em que [Vila Rica] se assenta 
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está coberto de sulcos e trabalhos em todos os sentidos pelos métodos empregados na lavagem de 

ouro. Lugares há mesmo em que a declividade do terreno e a inconsistência do solo, tão amiúde 

escavado, ameaçam as casas e seus habitantes de desmoronamento” (idem p. 37). 

Os estudos sobre solos da Serra do Espinhaço são pontuais e em geral relacionados à 

cobertura vegetal, formas de relevo e litologia (Saadi 1995, 2005, Benites et al. 2003, Salgado & 

Valadão 2003, Diniz et al. 2005, Zappi 2008, Silva et al. 2009, Guedes 2010). A principal classe 

de solo encontrada é a dos Neossolos e suas variações, havendo ainda Gleissolos, Cambissolos, 

Litossolos, Argissolos e Latossolos (Silva et al. 2005).  

Os solos da Serra do Cipó são em geral pobres em nutrientes, ricos em alumínio trocável 

(Al3+), acidez elevada, baixa fertilidade e textura em sua maioria arenosa (Negreiros et al. 2008, 

Benites et al. 2003, Schaefer et al. 2008). Neste contexto, a pedogênese é claramente resultado 

da litologia (Gontijo 2003, Schaefer et al. 2008, Valente 2009). A matriz geológica dominante 

(quartzitos) influencia a composição do solo pelas perdas por lixiviação e erosão do sistema. 

Associadas ao relevo irregular e natureza arenosa do solo, há predominância de solos rasos e de 

afloramentos rochosos, refletindo na composição vegetacional, em geral graminóide e 

subarbustiva (Sato 2007, Schaefer et al. 2008, Valente 2009).  

Em levantamento em escala menos detalhada (que inclui a APA Morro da Pedreira), 

Schaefer et al. (2008) descreveram como principais classes de solos encontradas no PNSC os 

Neossolos (Flúvicos, Quartzarênicos e Litólicos), Cambissolos (Háplicos e Latossólicos), 

Espodossolos, Gleissolos, Latossolos (Vermelho-Amarelos e Vermelhos), Argissolos (Vermelho-

Amarelos e Vermelhos). A área de estudo, localizada na vertente oeste, é marcada pela presença 

dos Neossolos, Latossolos, Cambissolos e Gleissolos (Schaefer et al. 2008).  

Schaefer et al. (2015) caracterizam os solos sobre canga em geral como de ambientes de 

extremo oligotrofismo, isto é, fertilidade muito baixa, rasos e ácidos. Eles se desenvolvem sobre 

substratos rochosos muito intemperizados e oxídicos, profundos, velhos e submetidos à gênese 

policíclica. Destacam-se NEOSSOLOS LITÓLICOS, CAMBISSOLOS E PLINTOSSOLOS 

PÉTRICOS (idem).  

E ainda, os solos a partir do itabirito do QFe são, em geral: rasos, pedregosos e 

cascalhentos. Características petroplínticas (predominância de canga couraçada em graus 

variáveis de degradação) são observáveis nos tipos de solos (Plintossolos Pétricos, Cambissolos 

e Neossolos Litólicos) (idem, Carvalho Filho 2008). Assim, são rasos, ocorrem concentrados 

(bolsões) e pobres. Os solos sobre rochas ricas em ferro têm composição mineralógica de óxidos 

de ferro e pouca sílica e alumínio (gibbsita), mas baixos de Si, P e micronutrientes. Logo, 

ambiente oligotrófico com variações extremas de pluviosidade e temperatura. A vegetação de 

campos rupestres e mata atlântica do QFe é condicionada pelas características pedológicas. Os 
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solos endêmicos da região contribuem para a geodiversidade e biodiversidade paisagísticas da 

região, embora poucos estudos daquela, contribuindo para o manejo de áreas mais antropizadas, 

como de mineração (ibidem). 

Machado & Silva (2010) observam no Mapa de Geodiversidade de Minas Gerais que o 

domínio onde o PESRM se insere (“3. Sedimentos Cenozóicos Inconsolidados do Tipo Coluvião 

e Tálus”) com solos parte de suas limitações, tais como: “textura muito heterogênea, com elevada 

concentração de pedregulhos e matacões”; “muito porosos e permeáveis, o que facilita a 

percolação de poluentes e contaminantes”. 

A maioria dos estudos de solos do Peit são edáficos (Messias et al. sd, Silva 2001, Benites 

2002, Fujaco et al. 2006, Castro et al. 2007, Soares & Kozovits 2007, Terror 2007), sendo alguns 

de contaminação (Oliveira 1999), biopedoturbação (Braga & Ribeiro 2008, Santos 2008, Santos 

2009). Barbosa (1968) caracteriza os solos da região do Parque Estadual do Itacolomi como 

frequentemente rasos, ferruginosos e fortemente pedregosos. Para Castañeda (1993) podem ser 

de dois tipos: arenosos ou argiloso vermelho-alaranjado, associados ao material de origem 

quartzito e filito respectivamente. 

No Plano de Manejo Nalini Junior et al. (2006 p. 27-28) ratificam na Unidade 

Ecomorfológica Itacolomi – regiões mais altas do Peit – tipos característicos de solos – conforme 

observado na descrição geomorfológica da UC no tópico anterior –, formados por influência do 

substrato rochoso: “Segmentos formados por solos de rochas quartzosas” e “Segmentos formadas 

por solos de rochas de composição metapelítica”, apresentando algumas lâminas e camadas 

quartzíticas. Fujaco et al. (2006) ratificam, em que nas unidades que denominam UM-1 e UM-2 

como bem desenvolvidos (influência de xistos e filitos) e pouco desenvolvidos e ácidos 

(quartzíticos) respectivamente. 

Já no Mapa de Geodiversidade de Minas Gerais (Machado e Silva 2010), onde a maior 

parte da área do Peit – incluindo a trilha do Pico do Itacolomi – na DUGA “Sequências 

Vulcanossedimentares Proterozóicas Dobradas Metamorfizadas de Baixo a Alto Grau” e 

especificamente “32. Predomínio de Rochas Metacalcárias, com Intercalações de Finas Camadas 

de Metassedimentos Síltico-argilosos” os solos têm adequabilidades tais como: "predomínio de 

litologias que se alteram para solos argilosos com boa capacidade de reter, fixar e eliminar 

poluentes”. E limitações: "predominam litologias que se alteram para solos argilosos, que podem 

sofrer compactação, impermeabilização e gerar alta erosão hídrica se forem frequentemente 

mecanizados com maquinários pesados e pisoteados pelo gado; (...) encontra-se sustentada por 

relevo montanhoso com solos rasos, impróprios para a agricultura; as rochas à base de quartzo 

alteram para solos rasos, arenosos e ácidos, com baixa capacidade de reterem nutrientes, como 

também, respondem mal a adubação” ratificando outros estudos.   
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CAPÍTULO 2 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

“uma tese estuda um objeto por meio de 

determinados instrumentos” (Umberto Eco, “Como 

se faz uma tese”). 

 

Os métodos científicos foram de início com a revisão de literatura e trabalhos de campo 

para reconhecimento da amostra, o dedutivo (Descartes 1637), e após coleta de amostras e análise 

e discussão dos dados, o hipotético-dedutivo (Popper 2001). 

O presente estudo, que perpassa as Ciências da Terra, as Ciências Humanas e as Ciências 

Sociais Aplicadas (Geologia, Geografia e Turismo respectivamente), se utiliza de metodologia 

validada por estas ciências, de forma fragmentada ou sistêmica, interdisciplinar e transdisciplinar 

(Jantsch 1972) respectivamente (Figura 2.1). 

Figura 2. 1: modelo de Jantsch aplicado à pesquisa. Da esquerda para a direita e de cima para baixo: 

interdisciplinar; multidisciplinar; pluridisciplinar; e transdisciplinar (modificado de Jantsch 1972). 

 

A classificação da pesquisa se deu quanto à abordagem, natureza, objetivos e 

procedimentos (Gil 1999, Lakatos & Marconi 2001). A abordagem foi quantitativa e qualitativa; 

a natureza aplicada; os objetivos,  exploratória (Selltiz et al. 1965) – levantamento bibliográfico 

e entrevistas – e descritiva (Castro 1976, Triviños 1987) – estudo de caso e análise documental; 

quanto aos procedimentos foi experimental, bibliográfica, documental, de campo, com survey 

(Babbie 2003), de estudo de caso (Yin 2001) e participante (Schwartz & Schwartz 1955, Brandão 

1981) 

Assim, as etapas metodológicas se deram de acordo com o fluxograma a seguir (Figura 

2.2):  
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Figura 2. 2: Fluxograma das etapas metodológicas da pesquisa. 

2.1 ETAPA DE ESCRITÓRIO 

2.1.1 Levantamento Bibliográfico, Digital e Documental 

Pesquisa bibliográfica e digital contemplando literatura sobre a problemática do assunto 

(solos, geodiversidade/patrimônio/geológico/geoconservação/geoturismo, patrimônio, 

geomorfologia, geologia, turismo, trilhas, geografia, unidades de conservação), ao longo de todo 

o trabalho, bem como documentos (Leis, Decretos, Planos de Manejo, Zoneamento Ecológico-

Escritório

Revisão bibliográfica, digital e 

documental

Licenças de pesquisa UCs 
(ICMBio e IEF)

Levantamento cartográfico

Elaboração de instrumentos de 
coleta de dados (formulários 

estruturados quali-quantitativos)

Lugares de Interesse Pedológico 
(LIP)

Tabulação dos dados coletados

Confecção de figuras (tabelas, 
gráficos, fotografias tratadas)

Elaboração e submissão de 
artigos

Elaboração de relatórios de 
prorrogação de licenças de 

pesquisa

Estruturação da tese

Campo

Reconhecimento

Seleção de linhas e pontos de 
amostragem

Registro de linhas e pontos (GPS)

AST (erosão)

Abertura de perfis de solo em 
trincheiras e barrancos;  tradagens

Coleta de amostras deformadas e 
indeformadas de solo

Resistência do solo 
(compactação)

Registro fotográfico

Entrevistas aleatórias de fluxo

Laboratório

Análise textural (granulometria)

Porosidade textural (N2BET)

Microscopia ótica

Fotomicrografias

Difratometria de raios-X

Elaboração de cartogramas e 
mapas
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Econômico, Planos Diretores, Protocolos, entre outras). Utilizada ainda para definição de outros 

métodos e técnicas além dos inicialmente estipulados e convencionais, para inovação da pesquisa. 

Os resultados do referencial teórico se encontram em parte do Capítulo 1 (Introdução), 

Capítulo 3 (Estado da Arte) e em especial no Capítulo 4, em que se propôs protocolo de 

inventariação dos pedossítios com vistas ao pedoturismo e pedoconservação e, em parte, o 

patrimônio pedológico.  

2.1.2 Licenças de Pesquisa 

Foi solicitado o cadastro do projeto de pesquisa no PNSC no Sistema de Autorização e 

Informação da Biodiversidade (Sisbio), instrumento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para pesquisa na área de estudo em 12/03/2013, sendo 

emitida a licença número 38.592 em 20/03/2013, renovadas anualmente, até a quarta e última 

licença. 

O cadastro do projeto no PESRM e Peit à Gerência de Projetos e Pesquisas (GPROP) da 

Diretoria de Pesquisa e Proteção à Biodiversidade, Instituto Estadual de Florestas (IEF) foi 

submetido também em 12/03/2013 e autorizada a licença UC 23/13 para pesquisa no PESRM e 

UC 24/13 no Peit, em 08/04/2013, licenças também renovadas anualmente até a quarta e última 

licença de cada UC. 

2.1.3 Levantamento Cartográfico 

Aquisição e interpretação de mapas, cartas, folhas e imagens (satélite Landsat e Google 

Earth) com temáticas diversas: geologia, geomorfologia, hipsometria, hidrografia, pedologia, 

político, rodoviário, vegetacional e zoneamentos (Embrapa 1995, IBGE 1998, Sampaio 2008). 

As informações espaciais coletadas em campo foram armazenadas e sobrepostas às cartas 

topográficas, mapas geológicos, geomorfológicos, de solos e outros temáticos; e imagens de 

satélite. A partir desta compilação (sobreposição de layers), foi possível gerar parte dos mapas: 

de localização e acesso (escala 1:460.000), de LIPe e trilhas-solo com base pedológica (escalas 

1:13.500 e 1:20.000), de compactação e de erosão com base litológica (escalas de 

aproximadamente 1:10.000 a 1:25.000).  

As informações de pontos e linhas (trilhas e estradas de acesso) coletadas em campo pelo 

aparelho GPS (Global Positioning System) foram descarregadas para o computador por meio dos 

programas GPS TrackMaker®, versão 13.9. As trilhas e waypoints foram nomeadas e organizadas 

antes de serem exportadas para o formato shapefile (.shp), compatível com o programa ESRI® 

ArcGISTM, versão 10.3 para então tratamento e cartografia temática.  
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2.1.4 Elaboração de instrumentos de coleta de dados 

Lugar de Interesse Pedológico 

Para Santos et al. (1995 p. 17) 
 

levantamento pedológico é um prognóstico da distribuição geográfica dos 

solos como corpos naturais, determinados por um conjunto de relações e 

propriedades observáveis na natureza. O levantamento identifica solos que 

passam a ser reconhecidos como unidades naturais, prevê e delineia suas áreas 

nos mapas, em termos de classes definidas de solos  

 

Para os autores a metodologia do tipo de inventário de solos cabe ao executor, 

considerando “o trinômio escala/precisão/objetivos” (idem p. 13). Em função do declínio dos 

levantamentos de solos no Brasil (Espíndola 2008), apesar do fôlego ganho com a 

complementação do mapeamento digital de solos (McBratney et al. 2003), o presente trabalho é 

de escala local, precisão baixa e objetiva ser um inventário interdisciplinar agregando 

conhecimentos pedológicos, geoturísticos, patrimoniais e turísticos com o objetivo de contribuir 

para o acesso à informação não erudita e embasada, fortalecendo a educação em geociências e em 

solos na forma do Pedoturismo.  

Neste sentido, se utiliza da adaptação de protocolos diversos de inventariação de 

geossítios (Arana Castillo et al. 1999, Coke et al. 2001, Brilha 2005, 2016, Lima 2008, Garcia-

Cortéz & Carcavilla Urquí 2009, Carcavilla Urquí & Suárez-Valgrande 2011, Manosso & 

Pellitero Ondicol 2012, Ostanello et al. 2013, Rodrigues & Castro 2008, Paula & Castro 2014) 

elencando-se bases metodológicas para o inventário e avaliação quali-quantitativos em sítios 

pedológicos (i.e. LIPe) a ser aplicado em áreas de levantamento pedológico com informações 

prévias (mapeamento convencional e/ou digital de solos, planos de manejo de unidades de 

conservação, dossiês de geoparques, planos diretores municipais entre outros) ou mesmo sem, 

apontando a demanda para tal levantamento.  

A ficha quali-quantitativa para o inventário considera autores brasileiros, portugueses, 

espanhóis e outros que contribuíram para a inventariação de geossítios geológicos, hídricos, 

mineiros e geomorfológicos. Se apresenta dividida em 2 partes: a primeira trata de informações 

gerais a respeito do geossítio; a segunda variáveis específicas do pedossítio (Quadro 2.1). 

A primeira parte é constituída por 20 itens, sendo: 1) nome oficial e/ou popular (caso não 

haja será estabelecido um) dado ao atrativo inventariado; 2) órgão gestor responsável; 3) Região 

turística (Frémont 1980, MTur 2016, Setur 2017); 4) Localização (Oliveira 2014, IBGE 2017); 

5) Coordenadas (IBGE 1998); 6) Descrição do atrativo (Invtur 2011); 7) Sinalização (MTur 2017) 

e informação (Sheldon 1993, Fodness & Murray 1997, Buhalis 1998); 8) Meios de acesso 

(Lohmann 2002, Pearce 2003); 9) Legislação de proteção ao atrativo (Brasil 2000, 2002a, 2002b, 

Montanarella 2006, CPRM 2017, ICMBio 2017, IEF 2017, Unesco 2017) ; 10) UC (Brasil 2000); 
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11) Geoparque (CPRM 2017, Unesco 2017); 12) Estado de Preservação (Muir 

1918)/Conservação (Leopold 1970); 13) Tipo de visitação e atividades; 14) Serviços e 

equipamentos (Invtur 2011); 15) interesses (Sigep 2017); 17) Inscrição no Sigep (Schobbenhaus 

et al. 2002, Winge et al. 2009, 2013); 18) Enquadramento e caracterização pedológica (Embrapa 

2011, 2013, Usda 1999, Santos et al. 2013, WRB-FAO 2015, IBGE 2015), geológica (CPRM 

2016, IUGS 2016) e geomorfológica (Guerra 1966, Tricart 1977, IBGE 2009); 19) Fotografias 

(Ortiz et al. 2014); 20) Referências Bibliográficas. 

A segunda parte detalha 13 variáveis, considerando cinco valores (péssimo, ruim, regular, 

bom e ótimo) da escala de Likert (1932) distribuídos em 10 pontos divididos por 2 pontos para 

cada valor (de 0 péssimo a ótimo 10): localização; meios de acesso; sinalização; estado de 

conservação; legislação; visitação e atividades realizadas; serviços e equipamentos; segurança; 

vulnerabilidade; uso potencial; e necessidade de segurança. 

Neste aspecto a percepção do “Interesse Pedológico” se valeu de ficha de campo 

elaborada a partir de recomendações dos principais organismos oficiais de classificação de solos 

no Brasil (Embrapa) e no mundo (FAO e WRB). A descrição das propriedades, processos e fatores 

de formação dos solos condiz com o cadastro do Banco de Solos de Minas Gerais – Terra Mineira, 

e a descrição de geossítios (parte 1) com a do Sistema de Cadastro e Quantificação de Geossítios 

e Sítios da Geodiversidade – Geossit.  

 
Quadro 2. 1 – Inventário de Lugares de Interesse Pedológico (Fonseca Filho, Varajão & Castro 2017) 
1. Nome   

2. Órgão responsável   

3. Região Turística   

4. Localização (Município, UF, País)   

5. Coordenadas (ex: DATUM SIRGAS 2000, UTM)   

6. Altitude (m)   

7. Descrição Equipe/Instituição: 

Data: 

8. Sinalização e Informações   

9. Meios de acesso   

10. Legislação de proteção ao atrativo   

11. Está localizado em unidade de conservação? (   ) Sim. Qual(is)? __________________________   (   ) Não 

12. Está localizado em Geoparque? (   ) Sim. Qual? _____________________________   (   ) Não 

13. Estado de Preservação/Conservação do atrativo (   ) Pouco conservado 

(   ) Muito conservado 

(   ) Preservado 

14.Uso público atual   

15. Serviços e equipamentos   

16. Interesses (   ) Pedológico     (   ) Geomorfológico   (   ) Sedimentológico 

(   ) Estrutural        (   ) Espeleológico      (   ) Estratigráfico 

(   ) Petrológico     (   ) Mineralógico       (   ) Mineiro 

(   ) Arqueológico (   ) Paleontológico    (   ) Ambientes Fluviais 

(   ) Outro(s). Qual(is): _______________________________ 
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17. Inscrição no SIGEP? (   ) Sim. Qual? _____________________________   (   ) Não 

18. Litologia   

19. Material de Origem   

20. Formação Geológica Regional: 

Local:         

21. Relevo Regional: 

Local:         

22. Vegetação primária   

23. Classificação de Solos   

23. Fotografias   

24. Referências Bibliográficas   

Variável 8.1: Sinalização 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

 Sinalização de 

acesso: não 

 Sinalização 

turística: inexistente 

 Acompanhamento 

(guarda-parque, 
monitor, brigadista 

etc.): não 

 Idioma: nacional 

 Agrupamento: 

turismo de massa 

 Portadores de 

Necessidades 
Especiais (PNE): 

não 

 Sinalização de 

acesso: pouca 

 Sinalização 

turística: pouca 

 Acompanhamento 

(guarda-parque, 
monitor, brigadista 

etc.): pouco 

 Idioma: nacional 

 Agrupamento: 

muitos grupos 

 PNE: não 

 Sinalização de 

acesso: razoável 

 Sinalização turística: 

razoável 

 Acompanhamento 

(guarda-parque, 
monitor, brigadista 

etc.): vários 

 Idioma: um idioma 
estrangeiro 

 Agrupamento: poucos 
grupos 

 PNE: um tipo 

 Sinalização de 

acesso: excessiva 

 Sinalização turística: 

excessiva 

 Acompanhamento 

(guarda-parque, 
monitor, brigadista 

etc.): obrigatório 

 Idioma: dois idiomas 
estrangeiros 

 Agrupamento: um 
grupo 

 PNE: alguns 

 Sinalização de 

acesso: ausência 

 Sinalização turística: 

inexistente 

 Acompanhamento 

(guarda-parque, 
monitor, brigadista 

etc.): se necessário 

 Idioma: 3 ou mais 
idiomas estrangeiros 

 Agrupamento: 
individual ou grupos 

pequenos 

 PNE: vários 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variável 8.2: Informações 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

 Folhetos: não 

 Guia turístico 

(publicação): não 

 Guia de turismo 
(profissional): não 

 Agência de Viagem: 
não 

 Centro de visitantes: 
não 

 Painéis: não 

 Folhetos: 
infraestrutura e 

serviços, idioma 

nacional 

 Guia turístico: 

turismo 

convencional, 
idioma nacional 

 Guia de turismo: 
turismo 

internacional, 

idioma estrangeiro 

 Agência de Viagem: 

pacote 

 Centro de visitantes: 

precário 

 Painéis: não 

 Folhetos: turístico, 
idioma nacional 

 Guia turístico: 

características 
naturais e fonte 

científica, idioma 

nacional 

 Guia de turismo: 

turismo regional, 
idioma nacional 

 Agência de Viagem: 
forfait turismo 

 Centro de visitantes: 

básico, idioma 
nacional 

 Painéis: não 

 Folhetos: 
geoturístico, 2 

idiomas 

 Guia turístico: 
geoturístico, 2 

idiomas 

 Guia de turismo: 
ausência 

 Agência de Viagem: 
forfait geoturismo 

 Centro de visitantes: 
moderno, interativo, 2 

idiomas 

 Painéis: não 

 Folhetos: 
pedoturístico, vários 

idiomas 

 Guia turístico: 
pedoturístico, vários 

idiomas 

 Guia de turismo: 
qualificação 

geoturismo, vários 
idiomas 

 Agência de Viagem: 
forfait pedoturismo 

 Centro de visitantes: 

moderno, interativo, 
vários idiomas, sítios 

pedológicos ex situ 

 Painéis: no pedossítio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variável 9: Meios de acesso 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

 Estradas nacionais: 

não 

 Estradas estaduais 

/municipais: não 

 Caminhos não 
asfaltados: não 

 Pedossítio a menos 
de 1 Km de caminho 

utilizado por 
automóveis: não 

 Pedossítio a menos 

de 1 Km de caminho 

 Estradas nacionais: 

não 

 Estradas estaduais 

/municipais: não 

 Caminhos não 
asfaltados: não 

 Pedossítio a menos 
de 1 Km de caminho 

utilizado por 
automóveis: sim 

 Pedossítio a menos 

de 1 Km de caminho 

 Estradas nacionais: 

não 

 Estradas estaduais 

/municipais: não 

 Caminhos não 
asfaltados: sim 

 Pedossítio a menos de 
1 Km de caminho 

utilizado por 
automóveis: sim 

 Pedossítio a menos de 

1 Km de caminho 

 Estradas nacionais: 

não 

 Estradas estaduais 

/municipais: sim 

 Caminhos não 
asfaltados: sim 

 Pedossítio a menos de 
1 Km de caminho 

utilizado por 
automóveis: sim 

 Pedossítio a menos de 

1 Km de caminho 

 Estradas nacionais: 

sim 

 Estradas estaduais 

/municipais: sim 

 Caminhos não 
asfaltados: sim 

 Pedossítio a menos de 
1 Km de caminho 

utilizado por 
automóveis: sim 

 Pedossítio a menos de 

1 Km de caminho 

 

36 

 



 

 

 

utilizado por 

automóveis: sim 

utilizado por 

automóveis: sim 

utilizado por 

automóveis: sim 

utilizado por 

automóveis: sim 

utilizado por 

automóveis: sim 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variável 10: Legislação 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

 Legislação 
específica sobre 

pedossítio: não 

 Legislação 
específica sobre 

geossítio: não 

 Legislação 

específica sobre 
patrimônio: não 

 Legislação 
específica sobre 

unidade de 

conservação: não 

 Legislação 

específica sobre 

Geoparque: não 

 Legislação 
específica sobre 

pedossítio: não 

 Legislação 
específica sobre 

geossítio: não 

 Legislação 

específica sobre 
patrimônio: não 

 Legislação 
específica sobre 

unidade de 

conservação: sim 

 Legislação 

específica sobre 

Geoparque: sim 

 Legislação específica 
sobre pedossítio: não 

 Legislação específica 
sobre geossítio: não 

 Legislação específica 
sobre patrimônio: 

sim 

 Legislação específica 
sobre unidade de 

conservação: sim 

 Legislação específica 

sobre Geoparque: 

sim 

 Legislação específica 
sobre pedossítio: não 

 Legislação específica 
sobre geossítio: sim 

 Legislação específica 
sobre patrimônio: sim 

 Legislação específica 

sobre unidade de 
conservação: sim 

Legislação específica 
sobre Geoparque: 

sim 

 Legislação específica 
sobre pedossítio: sim 

 Legislação específica 
sobre geossítio: sim 

 Legislação específica 
sobre patrimônio: sim 

 Legislação específica 

sobre unidade de 
conservação: sim 

 Legislação específica 
sobre Geoparque: sim 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variável 13: Estado de preservação/conservação 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

 Vestígios resíduos 
sólidos, pichação e 

depredação: sim 

 Erosão: sim 

 Necessidade de 
restauração: sim 

 Integridade do sítio: 

alterada 
 

 Vestígios resíduos 
sólidos, pichação ou 

depredação: sim 

 Erosão: sim 

 Necessidade de 
restauração: sim 

 Integridade do sítio: 

ameaçada 

 Vestígios resíduos 
sólidos, pichação ou 

depredação: não 

 Erosão: não 

 Necessidade de 
restauração: não 

 Integridade do sítio: 

conservada 
 

 Vestígios resíduos 
sólidos, pichação ou 

depredação: não 

 Erosão: não 

 Necessidade de 
restauração: não 

 Integridade do sítio: 

preservada 
 

 Vestígios resíduos 
sólidos, pichação ou 

depredação: não 

 Erosão: não 

 Necessidade de 
restauração: não 

 Integridade do sítio: 

intervenções 

antrópicas benéficas 

ao sítio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variável 14: Uso público atual 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

 Controle de 

visitantes: não 

 Capacidade de 

carga: não 

 Regulamento: não 

 Controle de 

visitantes: não 

 Capacidade de 

carga: não 

 Regulamento: sim 

 Controle de 

visitantes: sim 

 Capacidade de carga: 

não 

 Regulamento: sim 

 Controle de 

visitantes: sim 

 Capacidade de carga: 

sim 

 Regulamento: sim 

 Controle de 

visitantes: sim 

 Capacidade de carga: 

sim  

 Regulamento: sim  

 Plano de 
Manejo/ZEE: sim 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variável 15: Serviços e equipamentos 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

 Infraestrutura 

básica (energia, 
saúde, comércio 

etc.): não 

 Infraestrutura 

turística 

(hospedagem, 
alimentação, 

transportes etc.): 

não 

 Colaboradores 

capacitados: não 

 Sistema de Gestão e 

Segurança (SGS): 
não 

 Infraestrutura 

básica: sim 

 Infraestrutura 

turística: não 

 Colaboradores 

capacitados: não 

 SGS: não 

 Infraestrutura básica: 

sim 

 Infraestrutura 

turística: sim 

 Colaboradores 

capacitados: não 

 SGS: não 

 Infraestrutura básica: 

sim 

 Infraestrutura 

turística: sim 

 Colaboradores 

capacitados: sim 

 SGS: não 

 Infraestrutura básica: 

sim 

 Infraestrutura 

turística: sim 

 Colaboradores 

capacitados: sim 

 SGS: sim 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variável: Segurança 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 
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 Normas ABNT: não 

 Profissionais 

qualificados: não 

 Equipamentos de 
segurança: não 

 Infraestrutura de 
segurança: não 

 Normas ABNT: não 

 Profissionais 

qualificados: não 

 Equipamentos de 
segurança: sim 

 Infraestrutura de 
segurança: não 

 Normas ABNT: não 

 Profissionais 

qualificados: não 

 Equipamentos de 
segurança: sim 

 Infraestrutura de 
segurança: sim 

 Normas ABNT: sim 

 Profissionais 

qualificados: não 

 Equipamentos de 
segurança: sim 

 Infraestrutura de 
segurança: sim 

 Normas ABNT: sim 

 Profissionais 

qualificados: sim 

 Equipamentos de 
segurança: sim 

 Infraestrutura de 
segurança: sim 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variável: Vulnerabilidade (natural e antrópica) 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

 Textura silto-
arenosa 

 Resistência à 
penetração: alta 

 Tráfego local: 

intenso 

 Erodibilidade: alta 

 Declividade: > 45% 

 Drenagem: muito 

mal, 
imperfeitamente e 

excessivamente 

drenado 

 Cobertura vegetal: 

não 

 Textura silto 
arenosa 

 Resistência à 
penetração: alta 

 Tráfego local: alto 

 Erodibilidade: alta 

 Declividade: 20-
45% 

 Drenagem: mal a 

imperfeitamente 
drenado 

 Cobertura vegetal: 
não 

 Textura silto arenosa 

 Resistência à 

penetração: média 

 Tráfego local: 

moderado 

 Erodibilidade: alta 

 Declividade: 8-20% 

 Drenagem: 

imperfeitamente a 

moderadamente 
drenado 

 Cobertura vegetal: 
sim 

 Textura silto arenosa 

 Resistência à 

penetração: baixa 

 Tráfego local: pouco 

 Erodibilidade: alta 

 Declividade: 3-8% 

 Drenagem: 
moderadamente a bem 

drenado 

 Cobertura vegetal: 
sim 

 Textura silto arenosa 

 Resistência à 

penetração: baixa 

 Tráfego local: não 

 Erodibilidade: alta 

 Declividade: < 3% 

 Drenagem: bem a 
fortemente drenado 

 Cobertura vegetal: 
sim 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variável: Características intrínsecas 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

 Abundância 
/raridade: > 20 

exemplos 

 Extensão: < 10m2 

 Grau de 
conhecimento 

científico: 

inexistente 

 Utilidade ilustração 

processos 
pedológicos: 

nenhuma 

 Diversidade 
elementos interesse: 

1-2 

 Local-tipo: não 

 Associação 
elementos culturais: 

nenhuma  

 Associação 
elementos naturais: 

nenhuma 

 Abundância 
/raridade: 11-20 

exemplos 

 Extensão: 10-100m2 

 Grau de 
conhecimento 

científico: poucos 

artigos nacionais 

 Utilidade ilustração 

processos 
pedológicos: pouca 

 Diversidade 

elementos interesse: 
3-4 

 Local-tipo: indireto 

 Associação 

elementos culturais: 
sítios não-

arqueológicos 

 Associação 
elementos naturais: 

pouca 

 

 Abundância 
/raridade: 5-10 

exemplos 

 Extensão: 100-
1.000m2 

 Grau de 
conhecimento 

científico: um artigo 

internacional ou 

muitos nacionais 

 Utilidade ilustração 
processos 

pedológicos: razoável 

 Diversidade 

elementos interesse: 

5-6 

 Local-tipo: 

secundário 

 Associação elementos 

culturais: vestígios 
arqueológicos 

(ANTROSSOLOS) 

 Associação elementos 
naturais: média 

 

 Abundância 
/raridade: 2-4 

exemplos 

 Extensão: 1.000-
10.000m2 

 Grau de 
conhecimento 

científico: tese ou 

dissertação 

 Utilidade ilustração 
processos 

pedológicos: alta 

 Diversidade 
elementos interesse: 

7-8 

 Local-tipo: sim 

 Associação elementos 
culturais: sítio 

arqueológico e de 

outro tipo 

 Associação elementos 

naturais: alta 

 

 Abundância 
/raridade: único 

 Extensão: > 10.000m2 

 Grau de 

conhecimento 
científico: várias teses 

e dissertações 

 Utilidade ilustração 
processos 

pedológicos: altíssima 

 Diversidade 

elementos interesse: 

9-10 

 Local-tipo: notável 

 Associação elementos 
culturais: sítios 

arqueológicos e de 
outros tipos 

 Associação elementos 

naturais: altíssima 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variável: Uso potencial 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

 Possibilidade 
realização 

atividades: não 

 Condições 
observação: não 

 Possibilidade coleta 
amostras 

pedológicas: 

nenhuma 

 Acessibilidade: 

muito difícil 

 Proximidade 

povoações: > 40 Km 

 Possibilidade 
realização 

atividades: pouca 

 Condições 
observação: pouca 

 Possibilidade coleta 
amostras 

pedológicas: ruim 

 Acessibilidade: 
difícil 

 Proximidade 
povoações: 20-40 

Km 

 Possibilidade 
realização atividades: 

científica, 

pedagógica, turística 
ou recreativa 

 Condições 
observação: razoável 

 Possibilidade coleta 

amostras 
pedológicas: boa mas 

com perda de 

integridade 

 Possibilidade 
realização atividades: 

dois tipos 

 Condições 
observação: boa 

 Possibilidade coleta 
amostras 

pedológicas: boa mas 

com perda de 
integridade 

 Acessibilidade: fácil 

 Proximidade 

povoações: < 5 Km 

 Possibilidade 
realização atividades: 

científica, pedagógica, 

turística e recreativa 

 Condições 

observação: excelente 

 Possibilidade coleta 

amostras pedológicas: 

boa e sem perda de 
integridade 

 Acessibilidade: muito 
fácil 
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 Número de 
habitantes: < 10.000 

 Condições 

socioeconômicas: 
IDH sem dados 

 Número de 
habitantes: 10.000-

25.000  

 Condições 
socioeconômicas: 

IDH baixo 

 Acessibilidade: 
razoável 

 Proximidade 

povoações: 5-20 Km 

 Número de 

habitantes: 25.000-
50.000 

 Condições 
socioeconômicas: 

IDH médio 

com infraestrutura 

turística 

 Número de 

habitantes: 50.000-
100.000  

 Condições 

socioeconômicas: 
IDH alto 

 Proximidade 
povoações: < 5 Km 

com infraestrutura 

turística diversificada 

 Número de 

habitantes: > 100.000 

 Condições 
socioeconômicas: 

IDH muito alto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variável: Necessidade de proteção 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

 Ameaças atuais ou 

potenciais: área 
industrial 

 Situação atual: sem 
proteção 

 Interesse para 

exploração 

(agropecuária, 

construção civil, 
minerária): alto e 

ativo 

 Valor do terreno: > 
R$60/m2 

 Regime de 
propriedade: 

privado 

 Ameaças atuais ou 

potenciais: expansão 
urbana 

 Situação atual: APP 

 Interesse para 

exploração 

(agropecuária, 

construção civil, 

minerária): baixo e 
existente 

 Valor do terreno: 

R$31-60/m2 

 Regime de 

propriedade: 
Público-privado 

 Ameaças atuais ou 

potenciais: urbana 

 Situação atual: zona 

de amortecimento de 
UC 

 Interesse para 

exploração 

(agropecuária, 

construção civil, 
minerária): baixo e 

inexistente 

 Valor do terreno: 
R$11-30/m2 

 Regime de 
propriedade: 

Governo Municipal 

 Ameaças atuais ou 

potenciais: distrito 

 Situação atual: UC de 

uso sustentável 

 Interesse para 

exploração 

(agropecuária, 

construção civil, 

minerária): razoável 

 Valor do terreno: 

R$6-10/m2 

 Regime de 
propriedade: 

Governo Estadual 

 Ameaças atuais ou 

potenciais: rural 

 Situação atual: UC de 

proteção integral 

 Interesse para 

exploração 

(agropecuária, 

construção civil, 

minerária): nenhum 

 Valor do terreno: 

<R$5/m2 

 Regime de 
propriedade: Governo 

Federal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.2 ETAPAS DE CAMPO 

Reconhecimento da área de estudo, em especial das trilhas das zonas de visitação pública 

do PNSC (Vale do Córrego dos Mascates), PESRM (Topo da Serra da Moeda) e Peit (Lagoa Seca 

a Pico do Itacolomi) e área de entorno para observação e levantamento dos pontos mais 

representativos. Os mesmos foram analisados quanto aos aspectos pedológicos (Geoconservação) 

e conservação de solos (geoindicadores “qualidade do solo” e “erosão dos solos e de sedimentos”) 

em trilhas e trechos das mesmas com observação de alteração ambiental bem como significância 

paisagística.  

Os campos de reconhecimento foram realizados em 27/12/2012 no Peit, 04/02/2013 no 

PESRM e 19/04/2013 no PNSC. 

Foi utilizado para o levantamento de campo de reconhecimento um aparelho receptor 

GPS Garmim® 60CSx com sistema de coordenadas em formato UTM (Universal Transversor of 

Mercator) e Datum SAD (South American Datum) 1969. Equipamentos e unidades estas 

utilizadas ao longo das etapas de todo trabalho de campo.  
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2.2.1 Inventariação e sistematização do patrimônio pedológico 

A inventariação e sistematização do patrimônio pedológico se basearam em metodologias 

afins quanto ao inventário de geossítios (Brilha 2005, 2016, Pereira & Brilha 2008) e afins, que, 

sucintamente consideram: características intrínsecas (abundância/raridade, extensão, grau de 

conhecimento científico, representatividade, diversidade, localidade, elementos culturais, 

elementos naturais, estado de preservação/conservação); uso potencial (atividades, condições de 

observação, coleta de materiais, acessibilidade, proximidade de povoações, benefícios às 

comunidades e condições socioeconômicas); necessidade de proteção (ameaças atuais ou 

potenciais, situação atual, interesse para exploração mineral-agropecuária, fundiária, regime de 

propriedade e fragilidade). A relevância dos geossítios pode se dar quanto ao alcance espacial: 

internacional, nacional ou regional. Sendo ainda o valor científico ou turístico. 

Para tanto foi necessária adaptação para protocolo específico de pedossítios (Quadro 2.1).  

Lugar de Interesse Pedológico 

Os vinte e oito Lugares de Interesse Pedológico - LIPe (Apêndice I) se dividiram em seis 

na Trilha-solo Pico do Itacolomi – Peit (Figura 4.8), nove na Trilha-solo Campo Ferruginoso – 

PESRM (Figura 4.10) e 13 na Trilha-solo Cachoeira da Farofa – PNSC (Figura 4.12). 

Os procedimentos se deram por descrição em ficha de campo (Anexo I) com registro 

fotográfico, tomada de pontos e trilhas, descrição de perfis pedológicos e coleta de amostras (de 

solos e/ou fragmentos de rochas soltas) – quando possível e necessário. 

A partir da adaptação dos trabalhos de Carcavilla-Urquí et al. (2007, Manosso & Pellitero 

Ondicol (2012), Paula & Castro (2016) adaptados a McBratney & Minasny (2007) e Conway 

(2010), foi desenvolvido o Cálculo do Potencial Pedoturístico, conforme a seguir.  

Cálculo do Potencial Pedoturístico 

 Variedade ou abundância: número de LIPe por trilha (Pedodiversidade intrínseca): 

 

 

 

 

Onde: Pi = Pedodiversidade intrínseca; L = Quantidade de LIPe presentes na área; t = trilha 

 

 Frequência: número de vezes que um mesmo interesse se apresenta na área definida: 

 

 
 

 

Onde: Fi = Frequência de interesse; Ri = número de locais que o mesmo tipo de interesse (geotemas, 

classe de solo, outro) se apresenta na área; t = trilha 

 Distribuição: disposição espacial dos interesses. 
 

𝑃𝑖 =
𝐿

𝑡
 

𝐹𝑖 =
𝑅𝑖

𝑡
 

𝐺𝑓 =
𝑟

𝑡
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Onde: Gf = Grau de fragmentação; r = número de locais diferentes em que se apresenta o mesmo tipo de 

interesse se apresenta na área; t = área 
 

 Potencial pedoturístico: potencialidade de uma área inventariada e avaliada para o 

desenvolvimento das atividades de pedoturismo 

 

 
 

Onde: Ppt= Potencial pedoturístico; VLIPen = soma das variáveis de cada LIPe (Análise Quantitativa do 

Protocolo); NLIPea = número de LIPe na trilha 

 

Em seguida os dados primários coletados, somados aos secundários pesquisados, foram 

descritos em software Microsoft Word versão 2013 e tabulados no software Microsoft Excel 

versão 2013, com geração de gráficos e mapas temáticos ilustrativos. 

2.2.2 Geoindicadores pedológicos das zonas de influências das trilhas 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la marcha de mis pies cansados 
Con ellos anduve ciudades y charcos 
Playas y desiertos, montañas y llanos 
Y la casa tuya, tu calle y tu patio 

(“Gracias a la vida”, Mercedes Sosa) 
 

Para análise das alterações ocorridas nas propriedades físicas dos solos nas zonas de 

influência das trilhas os procedimentos metodológicos podem ser assim descriminados: 

Abertura de trincheiras nas trilhas e entorno 

Foram selecionados pontos e vertentes relacionadas com a ocorrência de trilhas e áreas 

do entorno para demarcação de locais para abertura de trincheiras para descrição de perfis 

pedológicos no Parque Estadual do Itacolomi. 

Foram abertos e descritos (Santos et al. 2013) sete perfis de solo no Parque Estadual do 

Itacolomi, sendo quatro na trilha e três no entorno. Destes, cinco foram em dois transectos da Alta 

vertente, passando pela Média Vertente para a Baixa vertente a nível local. Foram selecionados 

os horizontes mais significativos – ocorrência de características singulares (classe não levantada 

anteriormente noutras pesquisas na área) para as análises laboratoriais físicas, considerando a sua 

maior representatividade e o seu posicionamento no leito a na borda das trilhas e tentativa de 

classificação, pelo menos, no primeiro e segundo níveis taxonômicos (Embrapa 2013).  

𝑃𝑝𝑡 = 𝑉𝐿𝐼𝑃𝑒1 + 𝑉𝐿𝐼𝑃𝑒2 + ⋯ + (
𝑉𝐿𝐼𝑃𝑒𝑛

𝑁𝐿𝐼𝑃𝑒𝑡
) 
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No Parque Estadual da Serra do Rola-Moça foi descrito um perfil pedológico em 

barranco, sem abertura de trincheiras ou tradagens haja vista as dificuldades técnicas e 

instrumentais para abertura de trincheiras em canga ferruginosa18. 

No Parque Nacional da Serra do Cipó se utilizou dados de doze perfis pedológicos de 

trincheiras descritas por Fonseca Filho (2012) bem utilização de três outros perfis pedológicos de 

barranco, descritos na presente pesquisa. 

Os pontos se encontram no Apêndice I, as características morfológicas no Apêndice II e 

a ficha de descrição macromorfológica no Anexo I. 

Coleta de amostras pedológicas 

Foram coletadas um total de 39 amostras, sendo 27 amostras deformadas de todos 

horizontes pedológicos e 12 indeformadas dos horizontes pedológicos mais superficiais (que foi 

possível a extração) de trincheiras abertas no Parque Estadual do Itacolomi, de acordo com as 

técnicas descritas por Schoeneberger et al. (2002), Santos et al. (2013), FAO (2008) e Abrahão 

& Marques (2013) (Tabela 2.1).  

 

Tabela 2. 1 - Amostragem de perfis pedológicos 

Nº Tipo de amostra de solo 

  Deformada   Indeformada 

1 T1A-Peit 1 T1A-Peit 

2 T1Cr sup-Peit 2 T1Cr 

3 T1Cr inf-Peit 3 T2A-Peit 

4 T2A-Peit 4 T2E-Peit 

5 T2Be-Peit 5 T3A-Peit 

6 T2E sup-Peit 6 T3E-Peit 

7 T2Be sup-Peit 7 T3Be-Peit 

8 T2Be inf-Peit 8 T5A1-Peit 

9 T3A-Peit 9 T5A2-Peit 

10 T3concreção-Peit 10 T6AB-Peit 

11 T3Be-Peit 11 T6B-Peit 

12 T3E sup-Peit 12 T6C1-Peit 

13 T3E inf-Peit     

14 T4A-Peit     

15 T4Cr-Peit     

16 T5A1-Peit     

17 T5concreção-Peit     

18 T5A2-Peit     

19 T6A-Peit     

20 T6AB-Peit     

21 T6B-Peit     

22 T6C1-Peit     

23 T6C2-Peit     

24 T7A-Peit     

                                                 
18 A utilização de alguns “respiradouros” (cavas verticais para entrada e saída de gases para os mineradores) abandonados ao longo 
da mina, aproveitando de suas paredes como perfis pedo-litológicos não foi concretizada por questões de segurança. 
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25 T7Cr sup-Peit     

26 T7Cr inf-Peit     

27 T1A-PESRM     

 

Das amostras deformadas, 17 foram direcionadas para os estudos texturais no Laboratório 

de Mecânica dos Solos do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa 

e 11 indeformadas para laminação no Laboratório de Laminação – Lamin do Departamento de 

Geologia – Degeo da Universidade Federal de Ouro Preto – Ufop. 

Coleta de amostra de rocha 

Foi coletado uma amostra de rocha (Slater 1954, Gomes 1984, IBGE 1998) de itabirito 

alterado no ponto 3 (P3) do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça. A amostra foi direcionada 

para o laboratório de Laminação do Degeo/Ufop. 

Identificação dos níveis de compactação no leito e margens das trilhas 

Foram coletados dados por meio de teste de resistência do solo, utilizando-se o 

penetrômetro do tipo com anel dinamométrico Geotester® ST-308. Tal análise de parte das 

alterações ocorridas nas propriedades físicas do solo superficialmente, como apontado, se baseia 

na resistência do solo, sugerindo sua compactação. Para a medição foram consideradas o leito de 

cada trilha, considerando-se o espaçamento de 200 m a partir da origem ao destino (atrativo e/ou 

centro de visitantes), a altimetria e a localização. 

O penetrômetro de solos identifica, de forma rápida e fácil, a profundidade da camada 

compactada. O princípio de utilização do penetrômetro é baseado na resistência do solo à 

penetração de uma haste, após o recebimento de um impacto provocado pelo deslocamento 

vertical de um bloco de ferro colocado na parte superior da haste, uma distância normalmente em 

torno de 40 cm. O número de impactos necessários para a penetração em áreas compactadas é 

maior que as não compactadas. Após tabulação dos dados constrói-se um gráfico número de 

impactos versus profundidade analisada.  

Não se realizou coleta de parte dos dados em períodos com maior pluviosidade nas áreas 

amostradas das UC (em geral de novembro a março) seja devido à ligeira umidade do solo. Idem 

para a presença de rocha ou fragmentos sobre/na trilha, e.g. Trilha do Campo Ferruginoso. 

Estudos em laboratório (Cintra & Mielniczuk 1983, Godoy et al. 2007) relatam que a 

resistência do solo à penetração é maior em solos secos. Todavia a identificação dos níveis de 

compactação na área de estudo será in situ, tanto em amostras secas quanto úmidas, visto que os 

recursos naturais são melhor preservados nas unidades de conservação.  
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O sistema é fundamentado nas fórmulas de Terzaghi (Terzaghi & Peck 1948). Estas 

derivam de um estudo de massa do solo que são sujeitas à pressão, onde diferentes solos têm 

diferentes compacidade e coesão. Assim tem-se: 

 

 

 

Sendo: q = limite específico da carga de ruptura; h = confinamento da área da amostra; R = raio do membro; 

y = unidade de peso do solo; C = coesão; Nc, Ny, Nq = coeficientes da capacidade do mancal19. 

 

Para solos arenosos devem-se utilizar pontas de contato mais largas (de 20 ou 25 mm por 

exemplo). As leituras de força que indicam os ângulos de fricção para utilização nas fórmulas 

para solos foram baseadas nos arenosos (Tabela 2.1), predominantes na trilha do PNSC. 

Tabela 2. 2: Leitura Força X Ângulo de Fricção para Solos Arenosos 

Força 
Ângulo Fric. para Ponta 

de Ø 20 mm (graus) 
Ângulo Fric. para Ponta 

de Ø 25 mm (graus) 

0,25 37 35 

0,5 42 38 

0,75 44 41 

1 45 42 

1,5 46 44 

2,5 47 46 

3,5 48 47 

5 49 48 

8 50 49 

Fonte: Bucchi (2008) apud Solotest (2010). 

Os pontos de compactação foram denominados “CX”, sendo “C” equivalente à 

“Compactação” e “X” ao número do ponto. Logo C1 correpondente ao primeiro ponto com teste 

de resistência à penetração do solo, C2 ao segundo e assim sucessivamente. 

Identificação dos níveis de erosão nas trilhas 

Para a identificação dos níveis de erosão nas trilhas (principais e secundárias) em estudo 

do Peit, PESRM e PNSC foi utilizado o método da Área Seccional Transversal – AST (Helgath 

1975, Leonard & Whitney 1977, Cole 1983, Hammitt & Cole 1998, Olive 2006). 

O método se dá de acordo com as seguintes etapas: medição da largura da trilha nos 

pontos monitorados; instalação de estacas de madeira nas extremidades transversais20 do ponto 

monitorado do leito da trilha; extensão de linha presa entre os dois piquetes (transecto), 

confirmando-se a horizontalidade com nível (“bolhar”); medição do intervalo da linha horizontal 

                                                 
19 Quantidades não-dimensionais que dependem do valor dos ângulos de fricção internas das curvas das Tabelas de relação (Tabelas 

2.1 e 2.2) 
20 Contato com a margem esquerda e direita, ou seja, área fora do leito da trilha. 

𝑞 = 1,3 . 𝐶 . (𝑁𝑐 + 𝑦) . ℎ . (𝑁𝑞 + 0,6) . 𝑦 . 𝑅 . 𝑁𝑦 
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esticada através de trena; e medição vertical da distância entre o solo (superfície da trilha) e a 

linha horizontal em intervalo de 10 cm (Figura 2.3). 

Assim, a cada medição se considera a altura entre a linha paralela ao leito até tocar o leito. 

Esta profunidade que teoricamente aumenta do início da primeira medição até a última medição 

corresponde à área de solo perdido, ou seja, à retirada do solo do leito da trilha por erosão, e 

transporte para o nível de base local. 

 

Figura 2. 3: Leiaute do método de cálculo da Área Seccional Transversal - AST (modificado de Gualtieri-

Pinto et al. 2008 apud Cole 1983). 

 

Foram realizadas quatro medições, sendo uma em cada ano: 2013, 2014, 2015 e 2016. A 

estação seca (maio a setembro) for priorizada. Após a coleta dos dados foi aplicada a fórmula de 

Leonard & Whitney (1977): 

 

 

Sendo: A = Área Seccional Transversal (cm2); V = medida das distâncias verticais (cm); e D = intervalo 

entre as medidas verticais na linha horizontal estendida. 

 

Os pontos de erosão foram denominados “EX”, sendo “E” equivalente à “Erosão” e “X” 

ao número do ponto. Logo E1 correpondente ao primeiro ponto com teste da Área Seccional 

Transversal, E2 ao segundo e assim sucessivamente. 

 

2.2.3 Entrevistas 

Os resultados das entrevistas foram suprimidos da tese a pedido da banca de defesa, mas 

e se encontram publicados e em processo de submissão como artigos em periódicos científicos 

qualificados em Geociências, Geografia e Turismo. No entanto as etapas metodológicas se 

𝐴 =
𝑉1 + 𝑉2

2
+

𝑉2 + 𝑉3

2
+

𝑉𝑛 + 1

2
𝑥 𝐷 
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encontram a seguir, já que parte das licenças de pesquisa concedidas pelos órgãos gestores (IEF 

e ICMBio) nas UC amostradas. 

 

2.3 ETAPAS DE LABORATÓRIO 

As amostras deformadas coletadas até então foram secas em estufa a 40º C e em seguida 

quarteadas. Uma alíquota foi destinada à análise granulométrica depois de destorroadas e outra, 

os agregados, utilizada para análise de porosidade.  

Já as amostras indeformadas foram impregnadas com resina para confecção das seções 

delgadas para as análises micromorfológicas.  

2.3.1 Análise Granulométrica 

A quantificação das frações granulométricas areia, silte, argila e suas subdivisões foi 

realizada pelo “Método da Pipeta” (Embrapa 1997), a partir de 20g da TFSA (Terra Fina Seca ao 

Ar) no Laboratório de Mecânica dos Solos do Departamento de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Viçosa. Para definição da classe textural utilizou-se o diagrama triangular (Figura 2.4), 

de acordo com Santos et al. (2013) e Embrapa (2011).  

 
 

Figura 2. 4: Diagrama triangular (de Shepard) de classes texturais (Santos et al. 2005, Embrapa 2006). 

 

Para a classificação de textura, segundo a aptidão à compactação, foi utilizado ainda o 

diagrama triangular de Remy e Mathieu (1972) (Figura 2.5). 
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Figura 2. 5: Diagrama de granulometria e vulnerabilidade natural à compactação do solo (Remy & Mathieu 

1972).  

 

A classificação dos horizontes de acordo com a granulometria, a partir das amostras de 

solo deformadas foi realizada por meio do software Microsoft® Office Excel®, versão 2013. Os 

resultados encontram no Apêndice II. 

2.3.2 Análise da Porosidade pelo Método de Adsorção de Nitrogênio 

Líquido - N2BET 

Os agregados de cerca de 5 mm de diâmetro foram separados após secagem em estufa a 

100ºC por 24 horas, e depois foram submetidos aos procedimentos analíticos da técnica N2BET 

(Gregg & Sing 1982, Quantachrome Corp. 1999, Pena 2002). 

A técnica N2BET, é explicada através da tendência que todas as superfícies sólidas têm 

para atrair moléculas de gás circunvizinhas, dando origem a um processo denominado sorção de 

gás (Brunauer et al. 1938), onde monitorando o processo de sorção de gás, pode-se conceber uma 

grande quantidade de informações úteis sobre as características físicas de sólidos. 

A equação da teoria BET pode ser representada conforme abaixo21: 

 

 

Sendo: vm = constante = quantidade de moléculas do vapor necessária para cobrir a superfície, formando 

uma monocamada; c = constante; q1 = calor de adsorção da primeira camada; q2 = calor latente de 

condensação de adsorvato; P = pressão do equilíbrio; P0 = pressão de vapor saturado no adsorvato. 

                                                 
21 Mukhlyonov I., Dobkina E., Deryuzhkina V. & Soroko V. 1976. Methods of studying catalysts. In: Catalyst technology. Moscow, 
Mir Publishers, p. 298-338. 

𝑃[𝑣(𝑃0 − 𝑃)] =
1

𝑣𝑚𝑐
+ (

𝑐 − 1

𝑣𝑚𝑐
) .

𝑃

𝑃0
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Antes de executar a técnica de sorção de gás, as superfícies sólidas devem estar livres de 

contaminantes como água e óleos. A limpeza da superfície (degaseamento) é conseguida 

colocando-se uma amostra do sólido em um recipiente próprio e aquecendo-a sob vácuo. Uma 

vez limpa, a amostra é submetida a uma temperatura constante por meio de um banho externo de 

N2 líquido. Então, quantidades pequenas do gás (o absorvato) são administradas passo a passo 

numa câmara com a amostra no vácuo (Pena 2002). Moléculas do absorvato encontram 

rapidamente seus nichos junto à superfície dos poros no sólido (o adsorvente). Estas moléculas 

ou podem saltar para fora dos nichos ou podem aderir à superfície. A adsorção ocorre quando a 

superfície de um sólido é exposta a um gás ou a um líquido, sendo definida como o 

enriquecimento de material ou crescimento da densidade do fluído no entorno da interface 

(Rouquerol et al. 1999).  

Moléculas de gás que aderem à superfície são marcadas para ser adsorvidas. A força com 

que as moléculas de gás são adsorvidas interagindo com a superfície determina se o processo de 

adsorção será considerado de natureza física (fraca) ou química (forte) (Quantachrome Corp. 

1999, Pena 2002, Pena et al. 2008).   

As isotermas serão classificadas de acordo com seu tipo. De acordo com Allen (1975) e 

Gregg e Sing (1982) existem seis tipos de isotermas (Figura 2.6). Classificação esta padronizada 

em 1985 pela União Internacional da Química Pura e Aplicada (Iupac). 

Dessas seis há uma divergência quanto aos denominados loops, que correspondem à 

histerese, que é a distância entre as curvas dos ramos de adsorção e dessorção que compõem a 

isoterma. Resumidamente é função da forma e tamanho do poro e do menisco do líquido (Allen 

1997, Gregg e Sing 1982, Teixeira et al. 2001), e é dada pela fórmula abaixo (Mukhlyonov et al. 

197622 apud Lima 2007): 

 

 

Sendo: v = quantidade de gás adsorvido por um grama do adsorvente; f = função; P = pressão do 

equilíbrio; P0 = pressão de vapor saturado no adsorvato. 

 

                                                 
22 Mukhlyonov et al. (1976). 

𝑣 = 𝑓(
𝑃

𝑃0
) 
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Figura 2. 6: Tipos de Isoterma. Modificado de Allen (1975) e Gregg & Sing (1982). 

 
Figura 2. 7: Tipos de Loops de Isoterma (modificado de Allen 1985 apud Iupac). 
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Para alguns autores há três (Gregg & Sing 1982), para outros quatro (Sing et al. 1984) e 

para outros ainda, seis tipos de loop (Allen 1985). Para o presente trabalho foi adotada a 

classificação da IUPAC (Figura 2.7).  

Assim, a partir do método de Dessorção de Nitrogênio Líquido é possível determinar para 

parte do objetivo deste trabalho – compactação do solo – o tamanho dos poros (Tabela 2.2) e a 

área ocupada pelo absorvato, auxiliando na determinação dos “espaços vazios”, passíveis de 

compressão, pelo pisoteio por exemplo. 

Tabela 2. 3: Classificação dos poros de acordo com a largura 

Tipos Largura 

Microporos < 20 nm 

Mesoporos 2-50 nm 

Macroporos > 50nm 
           1 nm = 10-10 m = 1 Ǻ 

Fonte: modificado de Gregg & Sing (1982) e Allen (1985). 

As análises N2BET foram realizadas no equipamento Analisador de Área Superficial, 

marca Quantachrome, modelo NOVA 1200e, do laboratório de Propriedades Interfaciais do 

Departamento de Engenharia de Minas - DEMIN/UFOP. Os resultados encontram no Apêndice 

III. 

 

2.3.4 Análise Micromorfológica do Sistema de Poros 

A análise das lâminas delgadas e impregnadas objetiva a identificação de características 

diversas da microporosidade, tais como: forma, tamanho, distribuição e orientação (Kubiena 

1938, Brewer 1976, Chauvel 1979, Bisdom & Ducloux 1983, Fitzpatrick 1984, Bullock et al. 

1985, Castro 1985, 2008). 

Os sistemas de poros são descritos de acordo com: posição, tipo, forma, tamanho, 

quantidade, paredes, orientação, distribuição, fundo matricial (esqueleto e plasma) e estruturas 

associadas (nódulos, ferruginizações, cutãs, pedotúbulos, acumulações texturais e outros). 

As análises micromorfológicas foram realizadas em microscópio óptico da marca 

Olympus, modelo BX41, de aumento até 40x (Olympus 2001), no laboratório de Microscopia da 

Pós-Graduação do Degeo/Ufop, onde foram captadas fotomicrografias digitais através da câmara 

Carls Zeiss AxioCam (Carl Zeiss 2011), bem como tratamento das fotomicrografias no software 

de processamento de imagens AxioVision.  
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2.3.5 Análise de Difratometria de Raio X 

Para a análise de difratometria de raios x foi considerada a técnica de Embrapa (1997), 

Rich & Barnhisel (1982) e Resende et al. (2007), com separação da fração argila, preparação de 

lâminas orientadas, secas à temperatura ambiente, medição no difratômetro e identificação 

mineralógica usando o software High Score X’Pert Plus. 

As análises de difração de raio x foram realizadas no laboratório de Difração de Raios X 

do Departamento de Geologia/EM/UFOP por meio do difratômetro Empyrean da Panalytical 

(2016) com radiação CuKα, intervalo de varredura de 2 a 70° e passo de 0,02°/s. e aquisição por 

meio no software Data Collector. Os resultados encontram no Apêndice IV.  
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CAPÍTULO 3 

ESTADO DA ARTE 

 

 

3.1 ABORDAGEM TRADICIONAL DOS SOLOS 

 

Todas as coisas vêm da terra, e tudo, no fim, se 

torna terra. 
(Xenófanes 580 a.C.) 

 

A terra faz parte da história da humanidade. Para os três maiores grupos religiosos do 

mundo – os cristãos, os hindus e os mulçumanos –, sua origem divina se deu na divisão entre 

Céu e Terra, baseado, sobremaneira na espiritualidade e materialidade respectivamente. 

Essas diferentes formas de conhecimento tradicional dos solos vêm complementar a 

científica, ora objeto do presente trabalho. Este continuum (Dion 2010 p. 299) é, assim, ao mesmo 

tempo, dualista e holístico. 

Landa & Feller (2009) observaram a relação das sociedades com os solos sob o viés da 

cultura, cuja representação, se dá, também, pela arte presente nas religiões e mitologia.  

Warkentin (2006) por sua vez compilou pegadas dos solos como na Roma Antiga, Astecas, na 

filosofia, ciências (biologia, química, história), saúde, ambiente, agricultura e outras civilizações 

e abordagens. Neste sentido, retornemos à alegoria platônica da caverna. 

Os Vedas, coleção de livros escritos entre provavelmente entre 1.700 e 1.100 a.C. 

chamam-na de Pṛśni, sendo sua personificação, dentre os tantos Deuses hindus, criada por 

Brahma o Deus na Terra. 

Na Bíblia, escrita provavelmente entre 10 a.C. e 1.000 d.C., o solo, ou “terra”, surge 

como porção seca (Gn 1, 10), já com caráter funcionalista: “Produza a terra relva, erva que dê 

semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a 

terra” (Gn 1, 11). Ao longo do Velho e Novo Testamentos a abordagem dos solos é de produção, 

deslocamentos, fixação e guerras. Mas também há demonstrações do solo como patrimônio, 

mesmo que conectadas à visão funcional, por exemplo nas Crônicas 26: 8: “Também Uzias 

edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, e à porta do vale, e ao ângulo, e as fortificou. 

Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos 
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vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis; porque 

amava o solo” (grifo nosso). Uma passagem importante quanto ao olhar católico para os solos é 

no Sermão da Montanha (Mt 5), em que chama aos homens “sal da terra”, em que em excesso 

pode matar, mas sem faz falta. Assim, há uma clara relação de dependência da humanidade dos 

solos. 

Já para os judeus, o solo (Adama) deve ser trabalhado respeitosamente, pois assim como 

Adão (mesma raiz de Adama) serviu a Deus, e Adão veio do solo, devemos trabalhar o solo 

(Avodá), que é sagrado. 

No Alcorão, livro sagrado dos mulçumanos escrito por Maomé, o primeiro ser humano, 

Adão, foi criado a partir do pó da terra e moldado a partir do barro (terra e água). Já se nota a 

pedodiversidade neste momento: 

 

Deus criou Adão de um punhado do solo contendo porções de todas as 

variedades na Terra. Os anjos foram enviados a terra para coletar o solo que se 

tornaria Adão. Era vermelho, branco, marrom e preto; eram macio e maleável, 

duro e arenoso; veio das montanhas e dos vales; dos desertos inférteis e de 

planícies férteis e viçosas e todas as variedades intermediárias. Os 

descendentes de Adão estavam destinados a serem tão diversificados como o 

punhado de solo do qual seu ancestral foi criado; todos têm aparências, 

atributos e qualidades diferentes. 

 

Na mitologia grega e romana Gaia (Mãe Terra) representa a Terra. O solo, por sua vez é 

representado por Deméter (“terra mãe”) naquela e por Céres (ker = crescere = crescer) nessa, 

tendo conotação para a terra cultivada, i.e., a agricultura. Filha de Cronos/Saturno e Réia/Cibele 

tem na sua origem o “tempo” e a “mãe dos deuses”, destacando a importância de dois fatores 

formação do solo: tempo e organismo (biótico). 

Já para nossos indígenas, habitantes nativos antes da invasão portuguesa, há uma gama 

de interpretações, como “terra como provedora” (alimento, utensílios como cerâmica, moradia, 

território de luta, espaço de manifestações culturais como dança etc.), “terra como mãe”, “terra 

como espírito”, entre outras que demonstram um sentimento coletivo pela terra, e não uma razão 

individual de posse e produção. 

A compreensão dos fenômenos naturais é objeto de encantamento desde a pré-história. 

Com o avanço do conhecimento científico, esses fenômenos vêm sendo cada vez mais 

distanciados de um posicionamento mitológico e religioso e abordados na concepção das ciências 

naturais. Essas, por sua vez, a partir do século XVI e com seu ápice no Iluminismo do século 

XVIII, adquirem um aspecto funcional, de uso prático para a vida humana, a exemplo das 

Geociências.  
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Hartemink (2016) ao avaliar 81 definições desde os Oitocentos alega que as iniciais eram 

rudimentares, baseadas em desenvolvimentos da química agrícola ou da geologia. As definições 

mais abrangentes aparecem no fim do séc. XIX, relevantes para pesquisas e classificação de solos 

influenciando o mapeamento de solos. No entanto, a maioria delas (definições de solo) enfatizam 

sua parte orgânica e inorgânica, bem como a origem, a complexidade e algumas de suas funções. 

Apesar do olhar ambiental e de subdisciplinas, aquela visão inicial de ser apenas um meio 

persiste, no lugar de sistema complexo e dinâmico parte do muito mais amplo sistema terrestre 

(idem).  

Em 2004 a revista Science publicou uma edição especial sobre os Solos, classificando-

os como “a fronteira final” (Figura 3.1A). Já a revista Park Science em 2016, uma edição especial 

sobre solos nos Parques (Figura 3.2B).  

  
Figura 3. 1: A) Capa da revista Science sobre Solos. Fonte: Science (2004); e B) Revista Park Science 

especial sobre Solos em Parques dos EUA. Fonte: Park Science (2016). 

 

A representação da natureza como possibilidade, inicialmente como sobrevivência, 

remonta há 40.000 anos, quando “artistas do Paleolítico” desenhavam cenas usuais, como caçar 

e pescar, ou mesmo, no início do sedentarismo, há cerca de 12.000 anos, com a invenção da 

agricultura (Figura 3.2):  

 
Figura 3. 2: Pintura rupestre sobre colheita, em caverna desconhecida (Ricardo Rose 2016)23. 

 

                                                 
23Disponível em http://www.ambientelegal.com.br/wp-content/uploads/rupestre-e1393971169414.jpg. Acessado em 22 Ago 2016. 
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Ao longo da história os solos continuaram sendo representados como arte, em especial 

no período denominado Arcadismo, ou Neoclassicismo, manifestações artísticas do séc. XVII, 

influenciadas pelo Iluminismo, na razão, e não mais na crença, representando a valorização da 

vida no campo (bucolismo), a crítica à urbanização (fugere urbem), lugar ameno (locus amoenus) 

e pastoralismo. 

No Brasil um dos representantes do Arcadismo é Claudio Manuel da Costa, que sob o 

pseudônimo Glauceste Saturno, publica em 1773 “Vila Rica”, onde descreve a terra como recurso: 

“Os tesouros que oculta e guarda a Terra / (Tristes causas do mal, causas da guerra!).”. 

Hartemink (2009 p. 124-5) sistematizou perfis de solos retratados desde o séc. XVIII 

destacando que: no início davam pouca atenção ao perfil de solo ou diferenças de sua aparência 

e gênese; passando à desenhos à caneta com ênfase na granulometria, em seguida pinturas com 

inserção dos perfis na paisagem; logo após fotografias descritivas com distinção de horizontes, 

mas sem foco, fidelidade de cores (p&b), pouca luz, sem escala espacial (começo do séc. XX); 

livros didáticos com boas imagens (década de 1970) – embora houveram pinturas que buscavam 

cores do solo tentando reproduzir o matiz e o croma (década de 1930 e 1950), mas com ênfase 

excessiva em algumas propriedades e camadas do solo,  excluindo outras (influência da escola 

surrealista); passando pela “a melhor representação de perfil de solo” (idem p. 125) (Figura 3.3A), 

utilizando-se de fotografia com escala, regime termopluviométrico, localização cartográfica e 

outras; e finalmente modelagem em 3D (Figura 3.3B). 

  
Figura 3. 3: A): “A última representação de perfil de solo. Fonte: Hartemink (2009 p. 125) apud Mckenzie 

et al. (2004); e B: perfil de solo tridimensional, com efeito de elevação e espessura do horizonte do solo. 

Fonte: Hartemink (2009 p. 126) apud Arriaga and Lowery (2003). 

 

Iniciativas de catalogação da diversidade de solos podem ser citadas a seguir, como o 

Museu de Ciências dos Solos Dokuchaev, em Moscou, na Rússia, que continua o legado do “Pai 

dos Solos”, por meio de exposições permanentes e temporárias, oficinas de educação em 

geociências, de perfis de solos da ex-URSS24, biota dos solos, mineralogia dos solos, em formas 

                                                 
24 URSS: ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
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diversas: pinturas, maquetes, monólitos, fotografias, vídeos, amostras de solos, rochas e minerais, 

laboratórios, entre outros (Figura 3.4). 

   
Figura 3. 4: A) Museu de Ciências do Solo Dokuchaev; B) perfil, equipamentos, amostras de solo;  e C) 

oficina de educação em geociências no Museu. Fonte: Museu de Ciências do Solo Dokuchaev (2016). 

 

O Museu Mundial dos Solos, na Universidade de Wageningen na Holanda, por sua vez, 

construído em 2010 pela ISRIC disponibiliza oito monólitos de perfis de solos do mundo, 

correlacionando-os com os cinco fatores de formação dos solos (Figura 3.5). 

  
Figura 3. 5: A) Museu Mundial de Solos, na Holanda; e B) Exposição de monólitos no mesmo museu. 

Fonte: Isric (2016). 

 

A Associação Profissional de Cientistas dos Solos de Virginia (Virginia Association of 

Professional Soil Scientists) desenvolveu em 2009 no Museu Nacional de História Natural 

Smithsonian, nos EUA, a exposição “Dig it! The Secrets of Soils”, com exposição de solos típicos 

de quase todas unidades federativas estadunidenses (Figura 3.6). 

    
Figura 3. 6: Exposição Dig it! The Secrets of Soils, no Museu Nacional de História Natural Smithsonian, 

nos EUA. Fonte: VAPSS (2016). 

 

Em Minas Gerais, por sua vez, a partir de 2011 vinte monólitos representativos de perfis 

de solos típicos do estado, herdados do Programa “Solos e Minas” (Banco de Solos de Minas 

Gerais 2017) “com o intuito de reunir: amostras, dados, mapas, relatórios e todo tipo de material 

de interesse pedológico do Estado” vêm sendo expostos de forma itinerante (Figura 3.7). 

B C 

A 
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Figura 3. 7: A) exposição de monólitos do Banco de Solos de Minas Gerais na Universidade Federal de 

Lavras /MG. Fonte: UFLa (2015); e B) e na Universidade Federal de Viçosa /MG. Fonte: UFV (2015). 

Além de Museus voltados aos solos ou às Geociências, com parte sobre solos, com 

exposições permanentes e/ou temporárias, eventos diversos têm suas temáticas quanto aos solos 

– a exemplo dos nacionais Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, Simpósio Brasileiro de 

Educação em Solos e o Simpósio Mineiro de Ciência do Solo e os internacionais World Congress 

of Soil Science e o Congresso Latino-Americano de Ciência del Suelo – ou mesmos trabalhos 

publicados relativos a estudos de solos – como o Congresso Brasileiro de Geologia, Simpósio 

Nacional de Geomorfologia e o Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico –, em sua maioria 

realizados bianualmente. 

Dent (2014) definiu o solo como um patrimônio mundial e, em reconhecimento, o 

governo brasileiro definiu o dia 15 de abril como “Dia Nacional da Conservação do Solo” (Brasil 

1989). A ONU (2013) por sua vez definiu o dia 5 de dezembro como “Dia Mundial do Solo” ano 

de 2015 como “O ano Internacional dos Solos”. 

Para Bunting (1971) 

o solo é uma porção dinâmica da paisagem, de natureza tridimensional, 

sintetizando, em seu perfil, muitas influências mesológicas do presente e do 

passado. Podemos ter paisagens e perfis de solos, cada qual com sua forma 

natural de vegetação, ou dotado de cobertura vegetal provocada pelo homem, 

a agricultura e o tipo de povoamento. 

 

Para a Embrapa (1999) é uma “coleção de corpos naturais constituídos por parte sólida, 

líquida e gasosa, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos, que 

ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais. Contém matéria viva e 

podem ser vegetados”. Para Teixeira et al. (2008) “é um material complexo, multifuncional e 

cujos conceitos variam em função da sua utilização”. 

Dentre as relevantes abordagens dos solos para a conservação, para ratificar o Conselho 

de Pesquisa Nacional dos EUA (USNRC 2001 apud Banwart et al. 2013 p. 5) apresenta o conceito 

de “Zona Crítica que Sustenta a Terra”, ou resumidamente, “Zona Crítica” (ZC): “a fina camada 

superficial do nosso planeta desde o topo do dossel da árvore até o fundo dos aquíferos de água, 

sobre os quais a humanidade é completamente dependente para o suporte da vida”. A ZC, de 

acordo com os autores, tem recebido pressão crescente pelo aumento da população e economias 

e estas mudanças aceleradas no uso da terra, composição da atmosfera e clima estão forçando 
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rápidas e profundas mudanças na superfície dos continentes e requer observação científica e novos 

conhecimentos numa intensidade e escala sem precedentes para guiar intervenção. 

Dentre as seis principais questões de longo e curto prazo referente aos processos e 

impactos da ZC, destacamos a 6ª, de curto prazo, mais concernente – mas não somente – ao 

presente trabalho: “Como integrar a teoria, os dados e os modelos matemáticos das ciências 

naturais e sociais, da engenharia e da tecnologia para simular, valorizar e gerir os bens e 

serviços da Zona Crítica?” (Banwart  et al. 2013 p. 3) [grifo nosso]. 

A diversidade de solos se faz presente na taxonomia de solos, cujos níveis categóricos, 

dão atributos, horizontes, bases e critérios diagnósticos como que chaves, para a representação do 

que se encontra na natureza, ou mesmo nas sociedades, a exemplo dos Antropossolos. Para a Fao 

há 17 ordens maiores de solos no mundo (Figura 3.8). Já para a Usda, 15 (Figura 3.9). 

No Brasil encontram-se 13 ordens, que têm correspondência com as outras classificações 

(em especial a ISRI da FAO e a Soil Taxonomy da Usda): Argissolos, Cambissolos, Chernossolos, 

Espodossolos, Gleissolos, Latossolos, Luvissolos, Neossolos, Nitossolos, Organossolos, 

Planossolos, Plintossolos e Vertissolos. De acordo com Santos et al. (2011) o “Novo Mapa de 

Solos do Brasil” tem nos Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos o maior percentual de 

ocorrência, com 18,02, e os Gleissolos Sálicos Órticos e Neossolos Flúvicos Tb Eutróficos a com 

menores, 0,01%. 

A tentativa de mapeamento dos solos no mundo e no Brasil tem variado com a evolução 

das tecnologias, no entanto as escalas ainda são pequenas e não cobrem todo o país. De acordo 

com Zinck (1995) e Nachtergaele & Van Ranst (2003) no Brasil há 35 em pequena escala 

(1:500.000 a 1:100.000), 5 em média (1:100.000 a 1:50.000) e cinco em grande (≤ 1:25.000). 

Apesar da recente implantação do Pronasolos (Polidoro et al. 2016) e de iniciativas regionais 

como o Banco de Dados de Solos de Minas Gerais (Feam 2017), os planos de manejos dos parques 

amostrados neste estudo não incluem mapas pedológicos em escala maiores, o que justifica este 

trabalho. 

Mas as classes de solos não são o patrimônio pedológico. Assim, o que seria esse 

patrimônio? A inventariação e sistematização do patrimônio pedológico envolvem questões 

epistemológicas anteriormente, para que um possível protocolo seja validado. Para Choay (2001 

p.11 apud Littré sd) patrimônio é o “bem de herança que é transmitido, segundo as leis, dos pais 

e das mães aos filhos”. Existem diversos tipos de patrimônio: ambiental, cultural, natural, 

histórico, geológico, geomorfológico, arqueológico, biológico, arquitetônico, paleontológico, 

entre outros. Dentre estes talvez o mais valorizado seja o histórico (Choay 2001, p. 11).  
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Figura 3. 8: Mapa de solos do mundo (modificado de FAO 2007). 

 

 
Figura 3. 9: Mapa de solos do mundo (modificado de Usda 2005). 
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A criação de instituições que resguardassem os diversos “patrimônios”, em especial após 

a 2ª Grande Guerra Mundial veio proteger esta herança, como a Unesco, o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – Iphan, o CPRM etc.  

Quando se trata de patrimônio antrópico seu inventário e tombamento talvez sejam mais 

consolidados. Mas quando são recursos naturais, sejam bióticos ou abióticos, tendem a ser mais 

delicados, pois são considerados “menos sociais”, na linha da dicotomia sujeito-objeto, sendo que 

a flora, a fauna, o rio, a montanha, a rocha, o solo, são externos. 

O ramo das ciências, em especial as naturais, que trata da classificação dos organismos, 

a taxonomia, contribuiu e contribui em muito para o conhecimento e preservação deste 

patrimônio. No caso dos solos, a princípio a FAO e a Usda a nível internacional, e a Embrapa, a 

nível nacional, são definitivamente as associações mais representativas. Outras como IUSS, 

RBCS, têm também papel relevante para a disseminação científica, no entanto raramente se utiliza 

o termo “patrimônio pedológico”. 

Figueiredo (sd) aponta para a “fragilidade do patrimônio pedológico regional” de Trás-

os-Montes, Portugal, com o viés de recurso finito. Capeche et al. (2016) por exemplo exaltam a 

conservação do solo como necessidade devido à perda para fins de agropecuários. 

Em “O futuro da ciência do solo” (IUSS 2006) Anderson (2006 p. 1) considera a história 

e patrimônio dos solos vinculada à Química e à Geologia. Blum (2006 p. 16 apud IUSS 2006) 

por sua vez observa que os solos não protegem somente remanescentes arqueológicos e 

paleontológicos, mas o patrimônio cultural, bem como Wessolek (2006 p. 145 apud IUSS 2006, 

Bachmann 2001), que associa a este patrimônio cultural e também religioso. Já para Dobos (2006 

p. 35 apud IUSS 2006) as pesquisas sobre solos servem para superar o legado das pesquisas 

passadas. O que é ratificado por Schaetzl & Anderson (2005 p. 339 apud Beckmann 1984): “a 

soil has a heritage, rather than an origin”.  

Ibáñez (2006 p. 60 apud IUSS 2006) por sua vez considera os solos como parte de nosso 

patrimônio natural, assim como Várallyay (2006 p. 145 apud IUSS 2006), acrescentando como 

patrimônio para a história da humanidade. Nieder (2006 p. 97 apud IUSS 2006) retorna à visão 

do solo como recurso, ao chamá-lo de “matéria-prima”. 

Wilding et al. (1983a p. 4 apud Strzemski 1975) retomam cientistas romanos que 

enfatizavam patrimônio pedológico relacionados a aspectos como aptidão agrícola, composição 

e propriedades físicas e rocha-parental como material de origem. Zilioli et al. (2011) publicaram 

um artigo relacionado ao patrimônio pedológico das Dolomitas, destacando a pedodiversidade  

(heterogeneidade de solos) relacionada ao clima e também ao material de origem. Conway (2010) 
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associa perfis de solos ao patrimônio geológico, continuando outros estudos em que definiu Sítios 

do Patrimônio Geológico Regionalmente Importantes (“RIGS”)25. 

Em 2013 a ONU declarou o dia 5 de Dezembro como “Dia Mundial dos Solos” e 2015 

como o “Ano Internacional dos Solos”. No filme “Dirt!” (2009) utiliza do nome “sujeira” no título 

para desfragmentar a visão estereotipada dos solos. Por meio de artesãos, cientistas, professores, 

permacultores e outros, o solo é apresentado como um recurso natural não-renovável essencial 

para a vida, fazendo parte da história da humanidade, devendo ser preservado como um 

patrimônio mais que material. 

No filme “O Solo” (2016) por sua vez o processo de humificação dos solos é destacado 

em comunidades rurais japonesas, que “produzem solo” fertilizando-o com alimentos (arroz) e 

reutilizando-o em lavouras alagadas (húmus) e estufas (pesticida natural). No documentário a 

relação também é de patrimônio do solo, considerando-o um tesouro. 

Em 2005, o Instituto James Hutton elaborou oito mascotes de “perfis saudáveis de solos” 

tipicamente encontrados no Reino Unido, por meio do Programa Meet the Dirt Doctor (Encontre 

o Doutor Solo) para (Figura 3.10) alertar a respeito do papel crucial dos solos em vários aspectos 

da nossa vida como alimentos, combustíveis, natureza, água e clima, bem como os danos 

irreversíveis de seu uso predatório.  

 
Figura 3. 10: mascotes-perfis de solo do Reino Unido. Fonte: Hutton (2005). 

 

3.2 OS SOLOS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Na Carta da Terra (Unesco 2000), embora a citação direta aos solos sejam explicitamente 

relacionados como patrimônio, mas recursos (“Terra, Nosso Lar. A capacidade de recuperação da 

comunidade da vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma biosfera 

                                                 
25 RIGS: Regionally Important Geoheritage Sites. 
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saudável com todos seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos 

férteis, águas puras e ar limpo; e “Manejar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos 

florestais e vida marinha de forma que não excedam as taxas de regeneração e que protejam a 

sanidade dos ecossistemas.”) e impactos (“III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÔMICA - 9. Erradicar 

a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental. - a. Garantir o direito à água potável, ao 

ar puro, à segurança alimentar, aos solos não contaminados, ao abrigo e saneamento seguro, 

distribuindo os recursos nacionais e internacionais requeridos.”, elencando-a implicitamente em 

diversos trechos. 

A começar pelo título, que é uma menção ao planeta e também ao solo, que a constitui 

como parte da crosta, como por exemplo, “A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra 

é um dever sagrado”. E dentre seus princípios: 

1. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade. 
a. Reconhecer que todos os seres são interligados e cada forma de vida tem 

valor, independentemente de sua utilidade para os seres humanos.  
 (...) 
2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor. 
a. Aceitar que, com o direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais 

vem o dever de impedir o dano causado ao meio ambiente e de proteger os 

direitos das pessoas. 
 

  

As Cartas Patrimoniais por sua vez, desde a década de 30 com a Carta de Atenas 

(Escritório Internacional dos Museus Sociedade das Nações 1931) demonstram sua preocupação 

com a proteção do patrimônio. Embora num primeiro momento voltada aos monumentos, em 

especiais os históricos e artísticos, aos poucos foi agregando o conceito de patrimônio como 

cultural e natural, atingindo seu ápice na Carta do Rio (Cnumad1992): “reconhecendo a natureza 

integral e interdependente da Terra, nossa morada”. 

A Constituição brasileira (Brasil 1988) considera o solo como um espaço ocupado, isto 

é, como recurso (agropecuária, indígenas, quilombolas, cavidades, recarga d’água, outros): 

 Como bem: “IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo” (Art. 

20); “IV – as terras devolutas não compreendidas entre as da União” (Art. 26) 
 Legislando concorrentemente: “VI - florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 

meio ambiente e controle da poluição” (Art. 24); 
 Como competência dos municípios: “VIII - promover, no que couber, 

adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 

do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (Art. 30); 
 Como desenvolvimento socioeconômico: “a União incentivará a 

recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios 

proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água 

e de pequena irrigação.” (Art. 43); “Aquele que, não sendo proprietário de 

imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem 

oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, 

tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua 

moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.” (Art. 191) 
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 Separação de recursos minerais: “As jazidas, em lavra ou não, e demais 

recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade 

distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem 

à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra” (Art. 

176); 
 Ocupação: “A destinação de terras públicas e devolutas será 

compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma 

agrária.” (Art. 188) 
 

Exceto em alguns trechos, que legitimam o solo como bem em si e patrimônio de um 

povo, como os primitivos indígenas: 

 

Art. 20. São bens da União – XI – as terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios; 
Art. 231 - § 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se 

a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do 

solo, dos rios e dos lagos nelas existentes; 
 

Em seu capítulo específico sobre o Meio Ambiente, o VI, há um princípio protecionista 

explícito no Art. 225 (Brasil 1988), referente às áreas protegidas: “§ 5º - São indisponíveis as 

terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção 

dos ecossistemas naturais.” A pedodiversidade está implícita no dever do Poder Público em: “II - 

preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;” (idem). Outros temas pertinentes como 

impactos, técnicas, educação ambiental, recursos e outros são tratados neste único artigo do Meio 

Ambiente, embora o mesmo perpasse tantos outros trechos complementando pela geodiversidade 

um Ambiente Inteiro, como “política agrária e fundiária”, “reforma agrária”, “agropecuária”, 

“florestas” (solos), “mineração” (geologia), “paisagem”, “biomas” (geomorfologia), etc. 

Legislação diversa especifica os solos, como a Resolução n°. 420 (Brasil 2009) que 

estabelece conceitos como “qualidade do solo” e “funções do solo”, respectivamente relacionados 

ao gerenciamento ambiental de solos contaminados como prevenção à saúde humana, e: 

I - servir como meio básico para a sustentação da vida e de habitat para pessoas, 

animais, plantas e outros organismos vivos; 
II - manter o ciclo da água e dos nutrientes; 
III - servir como meio para a produção de alimentos e outros bens primários 

de consumo; 
IV - agir como filtro natural, tampão e meio de adsorção, degradação e 

transformação de substâncias químicas e organismos; 
V - proteger as águas superficiais e subterrâneas; 
VI - servir como fonte de informação quanto ao patrimônio natural, histórico 

e cultural; 
VII - constituir fonte de recursos minerais; e 
VIII - servir como meio básico para a ocupação territorial, práticas 

recreacionais e propiciar outros usos públicos e econômicos. 
 

Apesar do caráter utilitarista (art. I e III), destaca a proteção (art. II, IV e V), o patrimônio 

(art. VI), uso recreacional e público (art. VIII), como o turismo em alguns momentos. Além disto, 
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a legislação deixa claro que é obrigação do empreeendedor gerenciar áreas contaminadas por 

meio de geração de informações para identificação>diagnóstico>intervenção. O que justifica em 

parte o presente trabalho, ao considerar a compactação fruto de trânsito desordenado em solos de 

trilhas de UC como dano aos geoindicadores de “qualidade do solo” e “erosão do solo e de 

sedimentos”. Embora tais impactos negativos possam ser apreendidos como relação pedogênese-

morfogênese na paisagem, como educação por meio dos solos, logo pedodiversidade: solos com 

maior drenagem (maior infiltração, menor compactação e maior granulometria) ou menor 

drenagem (menor infiltração, maior compactação e menor granulometria), entre outros aspectos 

e processos na formação dos solos. 

A Lei n°. 6.766 (Brasil 1979) por sua vez supervaloriza o solo como recurso, vide seu 

parcelamento para fins pragmáticos, como ocupação. Embora em alguns excertos chame a 

atenção pela lembrança da proteção e do patrimônio: 

Art. 4, Seção VI, §3° - Se necessária, a reserva de faixa não-edificável 

vinculada a dutovias será exigida no âmbito do respectivo licenciamento 

ambiental, observados critérios e parâmetros que garantam a segurança da 

população e a proteção do meio ambiente, conforme estabelecido nas normas 

técnicas pertinentes. (Incluído pela Lei nº 10.932, de 2004) 
(...) 
Art. 13, I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de 

proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e 

arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal [grifo nosso]. 
 

A Política Nacional de Meio Ambiente, instituída pela Lei n°. 6.938 (Brasil 1981) 

estabelece:  

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar” (Art. 2°); e 
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)” (Art. 

3°) [grifo nosso]. 
 

A Lei n°. 10.165 (Brasil 2000b) que disciplina a Política Nacional de Meio Ambiente 

define em seu anexo VIII, atividades potencialmente poluidoras (pp), dentre elas envolvendo os 

solos, em especial: indústrias, como mineração, pp alto; serviços, como transporte e turismo, pp 

alto e pequeno respectivamente; e uso de recursos naturais, com destaque para fauna e flora, pp 

médio. 

O Estatuto do Índio (Brasil 1973) considera que o Ministério do Interior é proprietária do 

solo nas áreas indígenas (Art. 45° §1°), embora “As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente 

pelos silvícolas podem ser exploradas” (Art. 44). 

A Declaração dos Solos de Viena (2015) apresenta, de início, que “solos importam para 

humanos e ecossistemas”. Fruto da cooperação da IUSS com a FAO organizaram o Ano 

Internacional dos Solos, evento para celebrar conquistas e desafios futuros. Para eles a 
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importância dos solos precisa ser enfatizada, dentre elas ressalta-se com relação ao presente 

trabalho “1. (...) foco na ciência do solos em colaboração com ciências afins” e “4. (...) limitação 

da urbanização e impermeabilização para evitar processos de degradação como compactação dos 

solos”. 

A Declaração dos Solos de Jeju (2016), com o título “os solos abraçam a vida e o 

Universo”, declarada no Congresso Mundial de Solos na Coréia do Sul, por mais de 130 países, 

atenta para a importância dos solos pelo crescimento do cuidado com os solos através de novas 

ideias e conceitos a respeito do valor dos solos, como, em especial pela ênfase neste trabalho:  

“3. solos são complexos na natureza e heterogêneos na distribuição espacial 

(...) e precisamos cooperar para o aumento do conhecimento acerca dos nossos 

solos” e “7. o valor dos solos é desconhecido para a maioria dos políticos, 

tomadores de decisão e público em geral, portanto, precisamos desenvolver 

programas de divulgação para aumentar a conscientização quanto ao solo”. 

 

3.3 OS SOLOS COMO ELEMENTO DA GEODIVERSIDADE (E DA 

BIODIVERSIDADE) 

 

"... se todos os elementos que formam o solo 

forem idênticos, então os solos também serão 

idênticos; e pelo contrário, a discrepância destes 

elementos (unicamente ou na totalidade) resulta 

em solos diferentes. Conhecendo todos os 

elementos de formação do Solo em determinada 

região, facilmente pode-se dizer quais solos 

existem nessa região..."(Dokuchaev 1883) 

 

As geociências têm buscado prever fenômenos naturais ou antrópicos, como mudanças 

no relevo e exploração mineral respectivamente. Estudos de conservação desenvolvidos nessas e 

que apresentam uma abordagem holística vêm chamando atenção para os problemas 

socioambientais relacionados ao uso dos recursos naturais, sejam da biodiversidade, sejam da 

geodiversidade. 

3.3.1 Os Solos como elemento da Geodiversidade 

A educação em geociências depara com dificuldades devido à complexidade dos 

conceitos e relações entre os fenômenos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, biológicos, 

isto é, geoecossistemas (Huggett 1995). Essa dificuldade existe, inclusive, na abordagem 

especifica de cada componente do meio físico. Neste contexto se insere o solo que, mesmo 

possuindo uma relação com a sociedade, seja para provento – agricultura e construções (Lepsch 

2011) – seja culturalmente (Wells 2006, Landa & Feller 2009), é, conforme destacam Bridges e 

van Baren (1997), muitas vezes negligenciado e subestimado como parte vital do ambiente 
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humano. Sharples (2002) amplia esta percepção ao concluir que geodiversidade – incluindo a 

pedodiversidade – é a “metade esquecida” da conservação da natureza. 

Assim, antes de se adentrar nos solos como elemento também da geodiversidade convém 

entender um pouco do chamado 5G, ou “Geodiversidade”, “Patrimônio Geológico”, 

“Geoconservação”, “Geoturismo” e “Geoparques”. 

Geodiversidade 

Antes de se falar em geodiversidade cabe mencionar a diversidade. Esta costuma ser 

conceituada sobre o viés da biodiversidade (Figura 3.11). 

 
Figura 3. 11: Organograma da relação entre geodiversidade-patrimônio geológico-geoconservação (Brilha 

2015).  

O conceito de Geodiversidade começou a ser utilizado na década de 90, por geólogos e 

geomorfólogos, para descrever a variedade do meio abiótico, que para Gray (2004 p. 6) é “a 

variedade ou diversidade da assembleia, sistemas e processos geológicos (embasamento rochoso), 

geomorfológicos (formas de relevo) e pedológicos”. Esta variedade é constituída pelas rochas, 

minerais, fósseis, solos, variedade de paisagens, dentre outros elementos, sendo que muitos destes 

formam a base da vida na Terra (idem). Ainda para o autor se dá por meio de seis valores: cultural, 

científico/educacional, econômico, estético, funcional (esses relacionados à utilidade) e 

intrínseco. 

Geodiversidade é a variedade de ambientes, fenômenos e processos ativos, de caráter 

geológico, geradores de paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais 

que constituem a base para a vida na Terra (Nascimento 2012). Ainda para o autor 

“geodiversidade é também o elo entre as pessoas, paisagens e sua cultura através da interação 

com a biodiversidade”. 

Ao abordar o conceito de geodiversidade, é relevante ressaltar o conceito de Patrimônio 

Geológico uma vez que este representa uma parcela da diversidade geológica que apresenta 

características especiais e que, por conseguinte, deve ser encarado (idem). 

A Comissão de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), definiu 13 geotemas para 
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Sítios Geológicos Mundiais, conforme Gray (apud Burek & Prosser 2008 p.32) (Tabela 3.3): 

Tabela 3. 1 – Geotemas propostos para sítios do Patrimônio Mundial e número de sítios com cada 

tema depois de Dingwall et al. (2005). Alguns podem ser classificados em mais de um tema 

N° Geossítios Sítios do Patrimônio Mundial 
1 Tectônico & características estruturais 3 
2 Vulcânico/características vulcânicas 13 
3 Sistemas montanhosos 11 
4 Sítios estratigráficos 2 
5 Sítios fósseis 11 
6 Fluvial/sistemas lacustres/paisagens 10 
7 Cavernas & carste 7 
8 Desenvolvimento costeiro 8 
9 Recifes, atols & ilhas oceânicas 1 
10 Geleiras & calotas polares 6 
11 Idade do gelo 7 
12 Formas áridas & semiáridas & paisagens 4 
13 Impactos de meteoritos 1 
 TOTAL 84 

Fonte: modificado de Hose (2008 p. 32 apud Burek & Prosser 2008). 

 

Percebe-se pela Tabela 3.4 que não há tema de sítio Pedológico. No entanto, o mesmo 

autor (idem) estipula o solo como proposta de manejo para outro elemento da geodiversidade 

(Tabela 3.4):  

 

Tabela 3. 2 – Objetivos propostos para a gestão de diferentes elementos da geodiversidade 

 
Fonte: modificado de Hose (2008 p. 35 apud Burek & Prosser 2008). 

 

Desta forma, conforme a tabela anterior, o solo adquire status de “elemento da 

geodiversidade”, e sem definição se raro ou comum, mas com objetivos de manejo quanto à 

manutenção da qualidade do solo, quantidade e função. 

Boylan apud Burek & Prosser (2008 p. 284-5) ao analisar a representatividade dos Sítios 

do Patrimônio Mundial da Humanidade demonstra que, da geodiversidade, só abrangem valores 

geológicos e geomorfológicos, não incluindo assim pedológicos.  
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No entanto a geodiversidade do Brasil é riquíssima e ainda pouco explorada (Nascimento 

et al., 2008), sendo a geodiversidade de solos tropicais (Shinzato et al. 2008) também rica 

representada pelas 13 classes de solos (Embrapa 2013). 

Os geossítios representam parte dos elementos da geodiversidade. Há diversas 

nomenclaturas de geossítios, como Sítios de Interesse Particular (Salvan 1994), Geotopos (Stürm 

1994), Sítios Paleontológicos (Soria & Melendez 1998) e Sítios Geológicos ou Geossítios 

(Winbledom et al. 1996, Winge 1999), Sítio de Interesse Geoecológico (Ruchkys 2007), Sítios 

Geológicos Regionalmente Importantes (UKARIGS), Lugar de Interesse Geológico (Ostanello et 

al. 2013), Lugar de Interesse Geológico e Mineiro (Paula & Castro 2014), Locais de Interesse 

Geomorfológico (Luz Netto 2015), Ponto de Interesse Geológico (IGME 2017a), Edafosítios 

(Castro Martinez et al. sd), Sítios Geomorfológicos (Pralong & Reynard 2005), pedossítios 

(Constantini & L’Abate 2009)  entre outros similares. 

Dentre as definições bem aceitas pelas Geociências e afins geossítios são 

 

locais onde ocorrem um ou mais elementos da geodiversidade, que afloram 

como resultado da ação de processos naturais ou devido a intervenção humana, 

devendo ser bem delimitados em termos geográficos e apresentar um valor 

excepcional do ponto de vista científico, pedagógico, cultural, turístico, ou 

outro (Brilha 2005). 
 

Consideram critérios como: representatividade, integridade, raridade e conhecimento 

científico (Geossit 2017). Assim, os geossítios in situ (perfil p.ex.) e ex situ (coleções de monólitos 

p.ex) constituem o Patrimônio Geológico. 

Patrimônio Geológico 

Para Mantesso Neto (2008) Patrimônio Geológico é a “parcela especial da 

Geodiversidade, materializada nos geossítios (afloramentos com características especiais), que 

merece proteção para as futuras gerações”.  É relevante ressaltar que “o patrimônio geológico não 

é renovável e, uma vez destruído, não se regenera e parte da memória do planeta é perdida para 

sempre” (Nascimento 2012).  

Tão importante quanto proteger a biodiversidade é proteger a geodiversidade (bem como 

o patrimônio geológico), uma vez que esta é composta por elementos que constituem o suporte 

para a vida na Terra (idem). 

 
A proteção do patrimônio pode-se dar por meio da conservação ou da 

preservação. A preservação considera que, para a efetiva proteção, os 

patrimônios devem ser mantidos intactos, sem quaisquer modificações, 

intocados. [...] A conservação compreende que os patrimônios passem por 

mudanças, já que representam o testemunho de uma determinada época e se 

adaptam com o passar do tempo (Ruckhys 2007 p.10).  
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Neste sentido a ideia de preservação não se aplica como forma de proteção da 

geodiversidade assim como do Patrimônio Geológico uma vez que por se tratar de patrimônio 

natural os mesmos estão sujeitos a dinâmica natural que leva a constantes modificações (idem). 

Assim sendo a conservação é a melhor forma de se proteger os atributos geológicos. Para Gray 

(2004) a geodiversidade possui valores que justificam a sua conservação, são eles: valor 

intrínseco; valor cultural; valor econômico; valor funcional e valor científico/educacional (apud 

Lopes & Araujo 2011) (Figura 3.12). 

 
Figura 3. 12: Diagrama qualitativo do patrimônio geológico (modificado de Carreras & Druguet 2000). 

 

Para Ruchkys (2007 p. 9) “o patrimônio geológico, representado pelos sítios geológicos, 

pode ser definido como recurso documental de caráter científico de conteúdo importante para o 

conhecimento e estudo da evolução dos processos geológicos e que constitui o registro da 

totalidade da evolução do planeta”, o que remete à sua conservação com um novo olhar: a 

geoconservação. 

Os solos podem, pela sua diversidade (Ibáñez & Bockheim 2013), serem considerados 

um “patrimônio mundial” (Dent 2014). 

Geoconservação 

A história da geoconservação (Burek & Prosser 2008 p. 4) remonta à curiosidade com o 

mundo natural, turismo, artes, como a Calçada dos Gigantes26, na Irlanda do Norte (Crawford & 

Black 2012) e o Parque Nacional de Yosemite, nos EUA (Crofts & Gordon 2014). 

Para os autores (idem p. 2) a “conservação da geodiversidade” não se utiliza do princípio 

de ‘conservação” diferente de “preservação”, utilizado pelo meio ambiente de modo geral. A 

conservação na geoconservação “geralmente envolve mudanças naturais para manter 

características interessantes”. Neste sentido, para eles é “ação tomada com o intuito de conservar 

e melhorar características geológicas e geomorfológicas, processos, sítios e espécies”. 

                                                 
26Disponível em:  http://www.giantscausewayofficialguide.com/. Acessado em 27 Ago 2016. 
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Na tentativa de otimizar o processo de conservação, foi desenvolvido um termo 

específico, caracterizado prioritariamente pela conservação da geodiversidade, sendo ele 

designado Geoconservação. Logo: 

 

A geoconservação visa a preservação da diversidade natural (ou 

geodiversidade) de significativos aspectos e processos geológicos (substrato), 

geomorfológicos (formas de paisagem) e de solo, pela manutenção da evolução 

natural desses aspectos e processos (Sharples 2002 apud Mantesso Neto 2008 

p. 4). 
  

Para Lima (2008):  

A geoconservação atua diretamente na promoção da identificação, 

conservação e gestão de geossítios, isto é, ocorrências da geodiversidade 

essenciais para a compreensão dos aspectos geológicos e dos estágios chaves 

da evolução geológica de uma região. Para este efeito, recorre-se a uma 

sistematização de ações como a inventariação, quantificação, classificação, 

conservação, valorização, divulgação e finalmente, monitorização dos 

geossítios que, em conjunto, definem uma estratégia de geoconservação. 
 

A geoconservação pode se dar por meio da criação de leis/programas específicos para o 

patrimônio geológico e/ou por meio da sensibilização do público sobre a importância deste 

patrimônio (Nascimento 2012). 

Através da definição destes termos é possível analisar a relação existente entre eles. 

Ambos são voltados a divulgação, interpretação, preservação e conservação ambiental, mais 

precisamente do Patrimônio Geológico. É neste sentido que a atividade geoturística vem sendo 

pensada, trabalhada e desenvolvida, a fim de promover e contribuir com esse processo.  

Nessa perspectiva, tem-se outro elemento relacionado, pensado e criado com o intuito de 

auxiliar na relação e valorização do homem com os componentes abióticos da Terra, denominado 

de Geoparque. 

Geoturismo 

O geoturismo é um segmento turístico. A segmentação, de acordo com MTur (2010 p. 

33) “constitui-se em uma estratégia para a estruturação de produtos e consolidação de roteiros 

turísticos e destinos, a partir de elementos da identidade de cada região”. Assim, a segmentação 

turística seria “uma forma de organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e mercado. 

Os segmentos turísticos podem ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade da oferta27 

e também das características e variáveis da demanda28” (idem p. 61), sendo o “segmento, do ponto 

                                                 
27 Demanda turística: “composta pelo conjunto de produtos, serviços e organizações envolvidas ativamente na experiência turística” 

(MTur 2010 p. 15). 
28 Oferta turística: “formada por um conjunto de consumidores, ou potenciais consumidores, de bens e serviços turísticos” (MTur 
2010). 
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de vista da demanda, é um grupo de clientes atuais e potenciais que compartilham as mesmas 

características, necessidades, comportamento de compra ou padrões de consumo” (idem). 

O Geoturismo é uma nova tendência em termo de turismo em áreas naturais, que tem 

como prioridade a valorização da geodiversidade. Assim como o Ecoturismo ambos estão 

inseridos no contexto do turismo em áreas naturais e prezam pela preservação do Patrimônio 

Natural, sendo estes segmentos complementares embora diferentes uma vez que possuem 

características específicas.  

Como foi visto anteriormente, o Ecoturismo é caracterizado pelo desejo de estar em 

contato com a natureza, explorando o potencial turístico de uma localidade visando a conservação 

e o desenvolvimento, bem como evitando o impacto negativo sobre a ecologia, cultura e estética 

(Lindberg & Hawkins 1995 p.18). Esta assim como outras definições de Ecoturismo possuem 

uma usual valorização da biodiversidade29 apenas, deixando assim de ressaltar a geodiversidade.  

Diferentemente do Ecoturismo, o Geoturismo vem se desenvolvendo na intenção de 

enfatizar a geodiversidade existente. Para Moreira, (2008, p.67): 

 [...] por mais que as definições de ecoturismo contenham o patrimônio natural, 

nenhuma delas abrange a geodiversidade como parte do produto turístico, 

citando muitas vezes unicamente a biodiversidade. O que diferencia o 

ecoturismo do turismo convencional é o fato dele ser considerada uma 

segmentação turística responsável, que cumpre critérios e princípios básicos 

de sustentabilidade, e o geoturismo também segue esses critérios, 

contemplando os aspectos geológicos e geomorfológicos como os principais 

atrativos turísticos, sendo uma nova modalidade de turismo. 

A autora reafirma sua posição: 

 

O Geoturismo não pode ser encarado como uma forma de Ecoturismo, e sim 

como um novo segmento, que conta inclusive com a aprovação e incentivos 

por parte da UNESCO, sendo específico em suas potencialidades e objetivos 

(Moreira 2010 p.5). 
 

O momento quando surgiu o interesse dos turistas por paisagens e conhecimentos 

particularmente relacionados a geologia não é preciso, entretanto há estudos que mostram fatos 

históricos relacionados que ocorreram na Europa, mais especificamente na Inglaterra no século 

XIX. Para MacFarlane (2005, p.53): 

O turismo geológico tornou-se atividade crescente na década de 1860, os 

interessados em participar de excursões geológicas tinham a chance de 

escolher entre vários cursos que ofereciam instrução sobre rochas... O 

Professor William oferecia (de acordo com anúncio por ele veiculado) “aulas 

particulares a turistas, que lhes proporcionarão conhecimento suficiente para 

identificar todos os componentes de rochas cristalinas e vulcânicas encontradas 

                                                 
29Biodiversidade, também chamada de diversidade biológica é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de 

que fazem parte; compreende ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas (Secretaria do Meio Ambiente 
PR 20016). 
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nas montanhas europeias” (apud Moreira 2010 p.6). 

 
Estas atividades denominadas como “excursões geológicas” foram, de certa forma, a base 

das atividades geoturísticas, mesmo que naquele momento não eram assim designadas. A primeira 

vez em que o termo Geoturismo foi utilizado cientificamente para designar um segmento turístico 

foi em 1995, pelo inglês Thomas Hose, quando ele conceituou Geoturismo como “provisão de 

serviços e facilidades interpretativas no sentido de possibilitar aos turistas a compreensão e 

aquisição de conhecimentos de um sítio geológico30 e geomorfológico ao invés da simples 

apreciação estética” (Hose 1995 apud Moreira 2010 p.6). 

No Brasil, aparece cerca de um século depois, conforme Silva & Araújo (1987 apud 

Moreira 2010):  

É elaborado um mapa inventário, contendo todos os recursos potenciais, 

naturais e culturais, bem como as variáveis geofísicas e socioculturais que 

atuam na área, a saber: clima, regime de ventos, existência de endemias, 

erosão, ação do homem, etc. Esse mapa, denominado geoturístico ambiental, 

difere dos mapas geológicos, geofísicos clássicos e é de fácil elaboração, 

porém não dispensa os conhecimentos técnicos tradicionais (p. 179). 

 

Em 2000, a definição de geoturismo foi reconsiderada, conceituando então Geoturismo 

como a: 

Disponibilização de serviços e meios interpretativos que promovem o valor e 

os benefícios sociais de lugares com atrativos geológicos e geomorfológicos, 

assegurando sua conservação, para o uso de estudantes, turistas e outras 

pessoas com interesses recreativos e de ócio (Hose 2000 apud Moreira 2010, 

p.6). 

Nesta revisão do conceito de Geoturismo, aparecem elementos importantes como a 

questão da preservação do Patrimônio Geológico que esta atividade pode promover bem como 

uma visão mais abrangente deste termo como segmentação turística ao elencar possíveis 

praticantes desta atividade.  

A partir das definições elaboradas por Hose, outros autores também conceituaram o 

Geoturismo, tais como Newsome & Dowling (2006), “a geologia e a geomorfologia são os 

componentes centrais e o enfoque principal de interesse dessa modalidade turística” (apud 

Moreira 2010). 

Para Moreira, “o Geoturismo é tratado como uma segmentação turística sustentável, 

realizada por pessoas que tem o interesse em conhecer mais os aspectos geológicos e 

geomorfológicos de um determinado local, sendo esta a sua principal motivação na viagem” 

                                                 
30 Sítio Geológico é a ocorrência de um ou mais elementos da geodiversidade, que afloram como resultado da ação de processos 
naturais ou devido à intervenção humana (Brilha 2005). 
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(Moreira 2010 p.7). 

Contudo vê-se que mesmo sendo um conceito abordado em estudos recentes, o 

Geoturismo possui elementos importantes relacionados que embasam seu fundamento e sua 

consolidação. Dentre estes elementos, podem ser citados os conceitos de Geodiversidade e 

Geoconservação, que juntamente ao Geoturismo formam um trinômio importante na área das 

geociências e estes visam a preservação do Patrimônio Geológico. Segundo Mantesso-Neto 

(2008), estes são considerados os novos conceitos nas geociências para o século XXI e que 

configuram uma visão holística de preocupação com o uso consciente dos recursos geológicos. 

Da fusão de geoturismo com ecoturismo surge o Geoecoturismo: 

Geoecoturismo significa a utilização recreativa e sustentável do patrimônio 

natural. É um novo tipo de turismo de natureza, que almeja conservá-la e ao 

mesmo tempo promover seus atrativos geológicos. Uma das linhas de atuação 

da CPRM tem sido a caracterização física das regiões brasileiras de interesse 

geoecoturístico. O objetivo principal é disseminar o conhecimento básico de 

geologia, as informações geoambientais e geohistóricas e sobre o patrimônio 

mineral entre as comunidades, profissionais e cidadãos em geral, bem como 

incrementar os potenciais turísticos das regiões, criando novos itinerários de 

visitação (CPRM 2016). 
 

Cheng et al. (2015 p. 7) afirmam que “é um turismo alternativo que pode ser categorizado 

como turismo natural ou turismo alternativo. Ele pode ser praticado em áreas naturais ou 

urbanas”. Apontam ainda que há uma confusão na definição termo pela National Geographic, 

que considera como “turismo geográfico”, incluindo características geográficas do atrativo 

turístico. 

Termo afim, utilizado pela CPRM é o Geoecoturismo, que seria: “a utilização recreativa 

e sustentável do patrimônio natural”. No entanto, apesar da declaração de interesse por parcerias 

com entidades como o Ministério do Turismo e o do Meio Ambiente a criação do conceito, a 

nosso ver, vem confundir os conceitos de ecoturismo e de geoturismo. Embora se perceba a 

diferença do geoecoturismo para o Geoturismo, seria mais relevante criar-se conceitos específicos 

que abrangessem outros tipos de motivações da geodiversidade, como o “pedoturismo” para os 

solos, ou o “turismo geomorfológico”, para a geomorfologia, que já apresenta especificações, 

como o “espeleoturismo”. 

Para a entidade, as excursões virtuais que disponibiliza em seu site seriam interessantes 

do ponto de vista turístico, mais do que técnico-científico, pautando-se nas classificações. No 

entanto o “turismo virtual” é contraditório ao conceito de turismo, pois não implica o 

deslocamento e o pernoite, logo, estaria mais para o imaginário do que para a presença, a 

concretude possível in situ. Embora a relevância dos canais de comunicação digitais e online para 

a decisão de compra (Buhalis & Jun 2011) – conforme se observou em parte dos visitantes 

entrevistados no Peit, PESRM e PNSC – por mais que os softwares e instrumentos de “realidade 
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virtual” promovam os destinos turísticos e possam diminuir os impactos (ambientais p.ex.), não 

os substituem (Sampaio 2013) quanto à experiência (Panosso Netto 2010), podendo aumentar os 

impactos por outro lado (econômicos p.ex.), ao não deixar divisas nos locais visitados nem na 

intermediação (agenciamento) e nos deslocamentos (transportes) a eles. 

Pedoturismo 

A epistemologia, ou teoria do conhecimento utiliza a redução fenomenológica permitindo 

“elucidar possibilidades do conhecimento, possibilidades da valoração, e as elucidar a partir do 

seu fundamento essência” (Husserl 1913). Para Heidegger (1927) “na presença reside uma 

tendência essencial de proximidade” e para Hegel (1807) “o conhecimento que a consciência tem 

de si mesma através dos fenômenos que lhe aparecem”. Isto se traduz na experiência, cuja relação 

com o turismo estimulou o “turismo de experiência”, que, para Panosso Netto (2010) é “um tipo 

de turismo que pretende marcar o turista de maneira profunda e positiva (...), não se referindo a 

qualquer tipo de experiência”. Neste contexto se inserem o ecoturismo e o geoturismo, e, no 

âmbito deste estudo o pedoturismo. 

Quanto ao conceito de lugar, Cartier (2005) o associa com paisagens turísticas, fazendo-

se “sedutora”, evidenciando a relação entre lugar e “interesse”31. Williams & Lew (2015) 

destacam que os “lugares turísticos” são evidentes por: papéis que atribuem e práticas 

reconhecidas. Estes lugares podem ser examinados sob o viés físico (Castree 2003) ou cultural 

(Crang 1998), isto é, a relação da natureza e das pessoas com o lugar respectivamente.  

Áreas protegidas (parques e geoparques p.ex.) e seus atrativos (trilhas e geossítios), que 

outrora foram áreas agropastoris, minerárias e/ou de habitação, podem não significar lugar para o 

visitante, de acordo com seu perfil (gênero, idade, educação, religião, profissão, classe social, 

outros). Desta forma, a necessidade de pesquisas que dimensionem a demanda dos geoturistas 

pode dar um significado diferente às paisagens visitadas e aos LIPe nelas contidos, que somados 

às demais características ambientais da paisagem em si (climatológicas, vegetacionais, 

geomorfogênicas e outras) produzem uma reavaliação dos LIPe inventariados, com vistas às 

mudanças em suas propriedades, processos e fatores de formação dos solos. 

Pedologia por sua vez é “o estudo dos solos que integram sua distribuição, formação, 

morfologia e classificação como um corpo da paisagem natural” (Gregorich et al. 2001). A 

etimologia da palavra solo é do latim sòlus, que significa só, único (Torrinha 1985 p. 806); solum, 

chão, terra, terreno, território, região (idem); e terrae, solo, terreno (idem p. 866). 

                                                 
31 Não se pretende aqui estender em demasia a definição de lugar, embora epistemologia de todas as palavras do conceito (lugares, 

interesse e pedológico) e suas associações em parte (lugar de interesse; lugar pedológico; interesse pedológico); ou todo (lugar de 
interesse pedológico) seja essencial para a fenomenologia.  
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Para Bockeim et al. (2005 p. 32) os conceitos-chave de solos vêm desde 1880 (Tabela 

3.3) passando por diferentes pontos de vista, relacionados à utilização dos mesmos (Marcos 

1982). Os conceitos de solos, assim como o de patrimônio32, e consequentemente o patrimônio 

pedológico, variam conforme os sujeitos. Espíndola (2008 p. 27) cita definições das áreas da 

saúde e das exatas às naturais e da Terra. Estas grandes áreas, caracterizando a Pedologia como 

ciência levaria ao seu questionamento epistemológico, sendo mais conveniente “patrimônio 

pedológico” e não “patrimônio dos solos”, já que pedologia seria o “conhecimento do solo” 

(Leeper 1965, Marcos 1979). Schaefer et al. (1997) por sua vez classificam a pedologia como 

“ramo distinto das geociências, originada do desmembramento das ciências congêneres, tais 

como geologia e geomorfologia”. 

Jenny (1984) dá uma dimensão para além de recurso, mas de interação afetiva, chamando 

o solo de “amigo”. Constantini (2006) elaborou uma aproximação de um mapa de patrimônio 

pedológico da Itália, em particular os Paleossolos, pelos seus valores não-monetários, como 

interesse científico porque são testemunhos das condições e processos do ambiente passado. O 

autor também inova ao elencar atributos do solo como unidade (perfil) e sistema (paisagem) 

como patrimônio cultural. 

 
Tabela 3. 3 – Marcos-chave na Pedologia 

Período Marcos-chave 
Pré-1880 Conceito do solo como um meio para o crescimento das plantas e como uma camada 

de rocha alterada 
1880-1900 Aparecimento de conceitos fundamentais de pedologia: solo como um corpo natural; 

horizontes do solo / perfis; fatores de formação do solo; ideias iniciais da geografia do 

solo 
1900-1940 A aceitação global dos conceitos de solo como corpos naturais e fatores de formação 

do solo; desenvolvimento de primeiros sistemas regionais de classificação do solo; 

pesquisas de solos iniciada; identificação de processos-chave na formação de solo 
1940-1960 Fatores de formação do solo e gênese de solos clarificados; desenvolvimento 

taxonômico global do sistema de solos; intensificação do mapeamento dos solos 
1960-1990 Refinamento de sistemas taxonômicos dos solos globalmente; identificação do 

conceito de pedon; desenvolvimento de modelos dos solos jovens e de padrão de 

cobertura do solo; reconhecimento da co-evolução dos solos e paisagens 
1990- 

presente 
Compreensão maior de processos do solo; refinamento dos modelos globais do solo; 

mais distante refinamento dos sistemas taxonômicos do solo global; estudos 

estatísticos baseados nos sistemas de informação do solo. 
Fonte: modificado de Bockeim et al. (2005). 
 

Iniciativas pela valorização dos solos têm sido estimuladas, como o estabelecimento pela 

FAO de 5 de dezembro de 2015 como o Dia Mundial do Solo e Ano Internacional dos Solos, 

respectivamente, com o slogan “Solos saudáveis para uma vida saudável” (FAO 2015). Após a 

Declaração de Viena sobre o Solo, a IUSS (2015) elencou 2015-2024 como a Década 

Internacional dos Solos (Figura 3.13). 

                                                 
32 Do latim patrimonium, ou conjunto de bens pertencentes ao pai, herança (Torrinha 1985 p. 611). 
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Figura 3. 13:  Logo do Dia Mundial do Solo, 5 de dezembro (esquerda). Fonte: FAO (2015); Logo do Ano 

Internacional dos Solos, 2015 (centro). Fonte: FAO (2015); e Logo da Década Internacional dos Solos, 

2015-2024 (direita. Fonte: IUSS (2016). 

 

Em 2015 Chemnitz & Weilgel organizaram o “Atlas de Solos: fatos e figuras sobre a 

Terra, terra e campos”. Nesse documento chama a atenção: a linguística de palavras afins a solos, 

terra e agricultura. Os autores apontam que os conceitos variam entre países da Europa e ao longo 

do tempo, demonstrando o solo como patrimônio. 

O histórico da preservação e conservação dos solos parece ser recente. Nos anos 1970 as 

políticas demográficas neomalthusianas preocupavam-se com “os limites do crescimento” 

(Meadows et al. 1973, Cnuma 1991). No entanto, tal histórico não retrata com fidelidade as 

civilizações orientais. No séc. III a.C., por exemplo o Imperador Ashoka, do antigo Império 

Máurio (hoje partes de Afeganistão, Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão) ergueu entre 40 e 50 

colunas de rochas com 33 escritos sobre o Dhamma, que corresponderia à vida moral de uma 

sociedade complexa (Cunningham 1877). Dentre tais escritos alguns dizem respeito à forma de 

lidar com a terra, como respeito à vida (conservação) e construção de estradas (funcional). 

Não é desta época, no entanto, que a relação da religião com os solos se dá antes mesmo 

da ciência. A sociedade grega pré-socrática, por exemplo, tem em Empédocles (V a.C.) a terra 

(personificada pela deusa mitológica Deméter33) como um dos quatro elementos básicos – além 

da água, fogo e ar (Kirk et al. 2013).  Aristóteles, em IV a.C. acrescentou que cada um desses 

elementos tem um devido lugar e procurava permanecer nele ou encontrá-lo (Wilding et al. 1983). 

Ele destacava a terra como o principal elemento e todos demais vinham dela. 

Não se limitando os exemplos citados temos Bacon, que em 1627, através do método 

indutivo, relacionou a importância da terra com as plantas por meio da água, que nutria essas a 

partir da absorção daquelas. Schubler (1833), dando prosseguimento a esta linha investigou 

propriedades físicas do solo (Schaefer et al. 1997). 

Desde os Chernossolos de Dokuchaev (1877) se institui um marco na Pedologia, cuja 

classificação dos solos como corpo natural independente dá à disciplina status de ciência (Barros 

1990), com elementos (caracterização, hipóteses, previsões e experimentos) e aspectos  

(observação, descrição, controle, falseabilidade, explicação das causas) (Lakatos & Marconi 

                                                 
33 Também das plantas, das colheitas e das estações; correspondente a Ceres (daí “cereal”), na mitologia romana. 
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1992). No Brasil os indígenas já demonstravam evidência de um conhecimento empírico dos 

solos, conforme estudos etnopedológicos (Schaefer et al. 1997). No princípio da pedologia no 

Brasil se destacam trabalhos de naturalistas (Antonil 1711, Vieira Couto 1799, Rodrigues Ferreira 

1783 apud Schaefer et al. 1997), bem como outros viajantes naturalistas, voltados em especial à 

visão funcional e utilitária dos solos (Marcos 1982). 

Sociedades de pesquisa já se ocupavam, no início do século XIX, com a conservação da 

biodiversidade, como o United States Department of Agriculture – Usda, sendo as voltadas à 

geodiversidade somente cerca de 150 anos depois, com a Black Country Geological Society.  

Diniz et al. (2005), Williams & Brown (2011) e Hartemink et al. (2014) destacam 

respectivamente a relevância da educação em solos, a relação solos e sócio-economia, a relação 

pedagogia-pedologia e a alegria de ensinar ciência dos solos, para uma sociedade mais 

sustentável. 

Haja vista que os solos fazem parte da geodiversidade (Shinzato et al. 2008) – e não 

somente, pelo fator de formação organismos, logo também biodiversidade – McBratney (1992) 

introduziu o termo pedodiversidade, discutindo estratégias de preservação da paisagem baseadas 

em pedodiversidade (Guo & Amundson 2003). Contanto, anteriormente Beckett & Bie (1978) 

iniciaram estudos na Austrália a respeito de análise das relações séries de solos com áreas 

mapeadas. Uma gama de estudos das propriedades (ou classes) dos solos numa dada área – no 

leste da Carolina do Norte, EUA (Phillips 2001) e na América do Norte (Thwaites & Slater 2004) 

– se desenvolveu em seguida, fomentando discussões epistemológicas a respeito da diversidade 

da Pedologia  

Ibáñez & Bockheim (2013) define o papel da pedodiversidade relacionado aos seus cinco 

fatores de formação – organismos (biodiversidade), material de origem e relevo (geodiversidade), 

clima e tempo – bem como à cultura, diversidade cultural (Figura 3.14). 

 
Figura 3. 14: Papel da pedodiversidade e fatores de formação dos solos (modificado de Ibáñez & Bockheim 

2013 p. 2). 
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Os autores (idem) observam que a relação do número de tipos de solos (ou “pedotaxa”) é 

diretamente proporcional ao esforço da amostragem (número de perfis de solo) (Figura 3.1A). 

Correlacionando à escala espacial há uma relação com a riqueza dos grupos de solos (idem p. 9). 

Enquanto que em escalas maiores (e.g. 1:200.000) há entre 10 e 15 grupos de solos, nas menores, 

como ao milionésimo, tem-se cerca de 20 grupos (Figura 3.15B). Logo, quanto maior o 

conhecimento dos solos de um dado espaço, maior a probabilidade de pedodiversidade. Conforme 

pedodiversidade mineira, comprovada por Silva (2016). 

Apesar de controvérsias quanto ao conceito de pedodiversidade (Jie et al. 2001) há 

diversas aplicações, como o Atlas de Solos da Europa (Comission of the European Communities 

1985), que tem alta diversidade, embora a cartografia temática destaque seu potencial agrícola, 

logo visão de recurso. Entretanto mapeamentos recentes, como na Europa (Hartemink 2006), vêm 

mostrando a mudança de paisagem, destacando a necessidade de conservação. 

  
Figura 3. 15: A) Pedodiversidade e esforço da amostragem; e B) Dependência da escala espacial da análise 

da pedodiversidade (Ibáñez et al. 2013 p. 9). 

 

Da pedodiversidade vem a pedoconservação. Para Ibáñez & Bockheim (2013 p. 21) a 

relação entre a pedodiversidade e a preservação dos solos “é crucial para a sobrevivência 

humana”. E para tal conservação é necessário inventariar e avaliar geossítios que constituem o 

patrimônio geológico. 

Para Constantini & L’Abate (2009), os Pedossítios: “assim como geossítios são 

importantes para o ensino de ciências, o turismo e recreação, provém elementos na análise de 

impactos ambientais e deveriam aumentar a consciência da população para o valor da terra onde 

vivem”. 

Geoparques 

Jones apud Burek & Prosser (2008 p. 273) retoma a história dos Geoparks, associando-o 

à Convenção de Digne, em 1991, que pretendia proteger e promover o patrimônio geológico e 

desenvolvimento sustentável local através de uma rede global de território contendo excepcional 

valor geológico, que culminou com a Declaração de Direitos à Memória da Terra34: 

                                                 
34Disponível em http://portal.iphan.gov.br/uploads/temp/Declaracao_Internacional_dos_Direitos_a_Memoria_da_Terra.pdf. 
Acessado em 30 Out. 2016. 
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Atualmente, o Homem sabe proteger sua memória: seu patrimônio cultural. O 

ser humano sempre se preocupou com a preservação da memória, do 

patrimônio cultural. Apenas agora começou a proteger seu patrimônio natural, 

o ambiente imediato. É chegado o tempo de aprender a proteger o passado da 

Terra e, por meio dessa proteção, aprender a conhecê-lo. Esta memória 

antecede a memória humana. É um novo patrimônio: o patrimônio geológico, 

um livro escrito muito antes de nosso aparecimento sobre o Planeta. 

 

As áreas naturais têm sido protegidas de acordo com sua biodiversidade (Mittermeier et 

al. 2005, Rylands & Brandon 2005, Bensusan 2006, Araújo 2007, Martinelli 2007, Ganem 2010). 

A própria Constituição Brasileira, em seu capítulo específico sobre o Meio Ambiente preza por 

“proteger a fauna e a flora” e no que trata aos meios abióticos “aquele que explorar recursos 

minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado” (Brasil 1988). Assim, embora a 

lei do SNUC (Brasil 2000) tenha como parte dos objetivos a proteção de “características 

relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e 

cultural”, há uma priorização da biodiversidade em função da geodiversidade. 

Existem várias conceituações sobre a geoconservação, que, como já citado, nos remete 

anteriormente à geodiversidade, que é mais do que a variedade dentre o meio abiótico, é “a 

variedade natural de processos geológicos (rochas, minerais, fósseis), geomorfológicos (forma da 

terra, processos) e características do solo. Ela inclui suas relações, propriedades, interpretações e 

sistemas” (Gray 2004). 

Shinzato et al. (2008) analisaram a geodiversidade dos solos tropicais no Brasil 

destacando a importância agrícola e não-agrícola dos mesmos, em que sua identificação 

contribuiria para determinar limitações e potencialidades. Brilha (2005) afirma que a 

geoconservação tem o objetivo de utilizar e gerir sustentavelmente a geodiversidade e todos 

recursos geológicos envolvidos, em outras palavras “a conservação e gestão do patrimônio 

geológico35 e processos naturais a eles associados”. 

Esta “metade esquecida da conservação da natureza” (Moreira 2011 apud Sharples 2002) 

é a base para o denominado geoturismo, um novo segmento do turismo, relacionado à divulgação 

das Geociências (Nascimento et al. 2007; Ruchkys 2007 e Weber 2008), à proteção do patrimônio 

geológico, bem como sua interpretação para divulgação das Ciências da Terra e contribuição para 

o desenvolvimento da economia local. 

Sua relação com os geoindicadores não é muito precisa, apesar de constatar-se uma 

proximidade uma vez que o trinômio geoturismo-geoconservação-geodiversidade trabalha com 

indicadores para formatação de produtos para conservação do patrimônio natural, e cultural 

                                                 
35Patrimônio geológico: conjunto de geossítios inventariados e caracterizados numa dada área ou região (Brilha 2005). 

Geossítios: “ocorrência de um ou mais elementos da geodiversidade (aflorantes quer em resultado da ação de processos naturais quer 

devido à intervenção humana), bem delimitado geograficamente e que apresente valor singular do ponto de vista científico, 
pedagógico, cultural, turístico, ou outro.” (idem) 
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associado (Medeiros 2007, Silva 2008). Jayakumar & Ke (2007) associaram os geoindicadores 

ao manejo sustentável de “Geoparks” (geoparques). Estes não seriam unidades de conservação 

ou outras categorias de áreas naturais protegidas como as da IUCN, mas se complementariam. 

A Unesco (2010, 2014) define geoparque como 

um território de limites bem definidos com uma área suficientemente grande 

para servir de apoio ao desenvolvimento socioeconômico local. Deve abranger 

um determinado número de sítios geológicos de relevo ou um mosaico de 

entidades geológicas de especial importância científica, raridade e beleza, que 

seja representativa de uma região e da sua história geológica, eventos e 

processos. Poderá possuir não só significado geológico, mas também ao nível 

da ecologia, arqueologia, história e cultura. 

 

Atualmente existem cerca de 127 geoparques no mundo, em cerca de 35 países, 

concentrando-se na Europa e China (Unesco 2015, GGN 2017). Em 13 de fevereiro de 2004 foi 

criada a Rede Global de Geoparques, ou Global Geoparks Network - GGN (Figura 3.16), uma 

organização não governamental, voluntária e sem fins lucrativos responsável por fornecer uma 

plataforma de cooperação entre os geoparques que reúne órgãos governamentais, organizações 

não governamentais, cientistas e comunidades de todos os países ao redor do mundo em uma 

única parceria global, operando de acordo com os regulamentos da Unesco (CPRM 2015). Já a 

Rede Europeia de Geoparques (Figura 3.17) conta com 69 Geoparks em 23 países (EGN 2017). 

No Brasil há apenas um reconhecido pela Unesco: o Geopark Araripe. Contanto há 32 

projetos e seis propostas de Geoparques, sob os auspícios da Rede Brasileira de Geoparques, em 

constituição, como o Geopark Quadrilátero Ferrífero, que abrange parte da área de estudo do 

presente trabalho. Lima (2008) propôs uma metodologia para inventariação do patrimônio 

geológico brasileiro, que vêm contribuir para o desenvolvimento da área no Brasil, bem como 

criação de mais geoparques. Nascimento et al. (2008) analisam o geoturismo e os geoparques no 

Brasil, onde existem grande potencial e vários projetos em andamento, como o Projeto 

Geoparques, da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)36 (Figura 3.18). 

Newsome (2006) relata o pouco entendimento dos impactos do geoturismo, assim como 

a existência virtual de potencial para desenvolvimento do geoturismo em todos países. Moreira 

(2008) por sua vez relaciona com unidades de conservação federais e estaduais brasileiras 

destacando a importância da geodiversidade e da geoconservação para o geoturismo, como valor 

agregado à visitação pública. 

 

 

 

                                                 
36 Mais conhecida pelo nome fantasia, Serviço Geológico do Brasil. 
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Figura 3. 16: Rede Global de Geoparks (GGN 2017). 

 

 
Figura 3. 17: Rede Europeia de Geoparques (modificado de EGN 2016). 
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Assim, a aplicação de geoindicadores como a qualidade do solo e erosão do solo e de 

sedimentos poderia contribuir para o fortalecimento desta recente área de estudo, planejamento e 

implantação de Programas de Geoturismo, e no viés, agregar valor para o uso público em UC 

como o PNSC, área com grande riqueza geológica e geomorfológica (Guimarães 2004, Liccardo 

2007). E também pedológica se encaixando em exemplos como as trilhas da Ilha de Anglesey, no 

País de Gales, onde Conway (2010) aborda a diversidade de solos ao longo da trilha e a 

importância das informações para os visitantes, relacionando uso do solo, preservação e formação 

da paisagem como atrativo. 

 
Figura 3. 18: Mapa do Projeto Geoparques (CPRM 2012). 

 

O mesmo Conway (2006) elaborou anteriormente um folheto bilíngue sobre solos na 

paisagem Galesa (Figura 3.19).  
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Figura 3. 19: Capa de folheto bilíngue de patrimônio pedológico no País de Gales (Conway 2006). 

 

Oliveira (2014), ao estudar os Geoparques brasileiros observa sua relação com 

patrimônio. Sob o viés da geografia, sua abordagem territorial dialética (Santos 1992b, Harvey 

2004) evidencia a valorização dos aspectos culturais como atributo do território. 

Vasiljević et al. (2012) propuseram um Geopark na Sérvia baseado em sítios geológicos 

de Paleossolos (Figura 3.20). Os Paleossolos, de acordo com Retalack (1986 apud Wright 1986) 

são o registro fóssil dos solos. Iriondo (2009), a partir dos Paleossolos, propõe o conceito de 

“Multisolo”: “um corpo do solo ou paleossolo que, mantendo uma continuidade identificável, 

bifurca-se em duas ou mais camadas situadas em diferentes níveis da coluna sedimentar”. 

 
Figura 3. 20: proposta de Geoparque baseada em Paleossolos. Fonte: modificado Vasilevic et al. (2012). 
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O problema de se preservar um geotopo (Stürm 1994) é avaliado por Pvlovec & Pohar 

(1997) na pedreira de Črni Kal, na Eslovênia, cujas cavernas guardam registros fósseis em 

paleossolos e é minerada. Outra forma se deu com Rekk et al. (2013), que inventariaram uma 

trilha geo-pedológica na Província de Namur, França, baseada no patrimônio geológico e 

pedológico de 500 Ma. 

Correlacionando com outros patrimônios, como o biológico, a saúde em si, Hanyu et al. 

(2014) realizaram estudo com uma amostra de japoneses comprovando que os que observaram os 

solos por um período de 10 minutos tinham uma queda em seu batimento cardíaco de alta 

frequência e consequentemente redução do estresse.  

Choay (ibidem p. 15) aponta ainda que os bens patrimoniais têm “tripla extensão: 

tipológica, cronológica e geográfica”. Kunakova et al. (2016) por sua vez definiram o 

geopotencial de paisagens para o turismo e recreação em Minčol, na Eslováquia. 

Para tanto é necessário tratar o conceito de lugar. Para Relph (1976) é um fenômeno. O 

estudo da ciência dos fenômenos é a fenomenologia. Que, para Lambert, inaugurador deste 

método filosófico, significa “o estudo puramente descritivo do fenômeno como este se 

apresentava à experiência” (Japiassu & Marcondes 2001). Para Kant a fenomenologia é utilizada 

“para explicar que há de intuição e sensível na objetividade e ao que não aparece, mas que é 

puramente pensado: o em si”. Hegel a utilizou para indicar o conhecimento que a consciência tem 

de si mesma através dos fenômenos que lhe aparecem”. É “àquilo que se apresenta ou que se 

mostra”37. Husserl (1989) consolida o conceito, em busca de um método de fundamentação da 

ciência, oposto ao positivismo38 da época. Para ele “toda consciência é consciência de alguma 

coisa”.  

Da relação da experiência com o turismo surgiu o conceito de “turismo de experiência”, 

que, para Panosso Netto (2010 p. 44) é “um tipo de turismo que pretende marcar o turista de 

maneira profunda e positivo (...), não se referindo a qualquer tipo de experiência”. 

Dardel (2011) define lugar como: 

Experiência intersubjetiva de espaço (mundo) em seus fundamentos, quais 

sejam, distâncias e direções a serrem vencidas, fisicamente ou na imaginação, 

sobre um determinado suporte que podemos chamar de “espaço geográfico”, 

constituindo-se a partir das vivências cotidianas como um centro de 

significados, como um intervalo, onde experimentamos intensamente o que 

pode ser denominado de geograficidade. 

 

                                                 
37 Do grego phainesthai. 
38 O Positivismo, teoria da ciência do século XIX, com os franceses Durkheim e Comte com seus maiores expoentes, prega uma visão 

objetiva do mundo, um conhecimento neutro, sem subjetividade. Logo, é mais quantitativa, e útil às ciências naturais e exatas, tal qual 
as Geociências. 
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Pode-se afirmar que a subjetividade é subjacente à fenomenologia, enquanto a 

objetividade ao positivismo. Assim, como quantificar um Lugar de Interesse Pedológico se as 

ciências agrárias da Grande Área de Ciências da Terra se utilizam do método positivista? Há que 

se aprofundar mais esta epistemologia39 com auxílio da fenomenologia. Para Harvey (1993) a 

experiência humana está entre o “ser” e o “vir-a-ser”. Esta mutabilidade dos fenômenos, aplicadas 

ao espaço como lugar, dá ao que Muntañola (1973 p. 40) denominou “esquema do lugar” (Figura 

3.21) uma significância ao “meio físico”, intermediado pelo falar (comunicar) e o habitar (ocupar 

o espaço).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 21: Esquema do lugar (modificado de Muntañola 1973 p. 40). 

 

Webster (1994) e McBratney et al. (2000) propuseram na década de 1990 a quantificação 

das variações do solo no campo, ou “Pedometria”. A medição da pedologia pode ser associada a 

outras quantificações, como a da biodiversidade. Helmus et al. (2007) propuseram um modelo 

filogenético de medição da biodiversidade, pautado na: variabilidade de espécies, na riqueza e na 

uniformidade. Scholes & Biggs (2005) por sua vez sugeriram um Índex de Biodiversidade Intacta 

Merleau-Ponty (1999) auxilia nesta ponte ao buscar colocar a filosofia como uma ciência exata, 

com ressalvas: “uma descrição de nossa experiência tal como ela é”. 

Tuan (1983) diferencia o conceito de espaço de lugar, onde aquele é mais abstrato: “o que 

começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor 

e o dotamos de valor”. Ora, neste sentido é possível quantificar o qualitativo! 

Para Barretto (2000) “falta produção científica capaz de produzir novas teorias para 

auxiliar na aplicação de melhores técnicas, mas fundamentalmente, para criar novos paradigmas”, 

como a valorização dos solos como patrimônio! 

Como o fenômeno não pode ser separado – pois é um todo conexo –, e é a base do lugar, 

faz-se necessário recorrer a autores que fizeram aproximações relacionadas ao patrimônio cultural  

                                                 
39 Epistemologia, ou estudo do conhecimento, ou “o estudo da relação que o sujeito e o objeto mantêm entre si no ato de conhecer” 
(Lalande 1999 p. 1.128). 

meio físico 
 
 

habitar 
 

 
falar 

 

 

 
meio físico 

conceitualização 
figuração 

 

86 

 

Contribuições às Ciências da Terra, Série D, vol. 76, 259p. 



 

 

 

(Iphan 1931, Choay 2001), natural (Brasil 2000), geológico (Arana-Castillo 2007, Ruchkys 2007, 

Lima 2008, Garcia-Cortéz et al. 2009, Ostanello et al. 2013), geomorfológico (Pereira 2006, 

Oliveira & Rodrigues 2014, Sanchéz et al. sd), mineiro (Coke et al. 2011, Paula e Castro 2014) e  

hídrico (Rodrigues & Castro 2008). 

Retomando o conceito de lugar, Williams & Lew (2015) destacam que os “lugares 

turísticos” são evidentes por: papeis que atribuem; e práticas reconhecidas. Estes lugares podem 

ser, citando Castree (2003), examinados sob o viés físico ou, citando Crang (1998), cultural, isto 

é, a relação das pessoas com o lugar.  

Em especial para visitantes das unidades de conservação, sejam eles autóctones, 

excursionistas ou turistas, pois o turismo é o “fenômeno de experiências vividas de maneiras e 

desejos diferentes por parte dos seres envolvidos” (Panosso Netto 2011). 

Chen et al. (2015 p. 175), avaliando métodos de recursos turísticos para o geoturismo 

elaboraram um diagrama de um sistema de valoração estética da paisagem (Figura 3.22). Nele, o 

valor aumenta da periodicidade, para a novidade e para o conotativo. Noutro aspecto considera o 

sistema de informação da paisagem, de informações prosódicas a de características gerais e 

conotativas. E, por fim, o sistema de consciência estética da paisagem: da hierarquia natural inata 

à adquirida, à social e cultural e à individual. 

 
Figura 3. 22: Diagrama do sistema de valoração estética da paisagem (modificado de Chen et al. 2015 p. 

175) 

Em todas abordagens observa-se que a valoração tende do geral para o específico, do 

objetivo para o subjetivo, do espaço para o lugar. Isto demonstra a importância, de um lado, da 

descrição do atrativo para o turista psicocêntrico, um “turismo de massa mais sustentável”, como 

o ecoturismo e o turismo rural; e, por outro, de agregar valor, por meio de características 

personalizadas, de segmentos e nichos de mercado, para o turista alocêntrico, como o geoturismo. 
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3.4 OS SOLOS COMO INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO NATURAL: 

EXEMPLOS NO BRASIL E NO MUNDO 

 

As geociências têm buscado prever fenômenos naturais ou antrópicos, como mudanças 

no relevo e exploração mineral. Estudos de conservação desenvolvidos nessas e que apresentam 

uma abordagem holística vêm chamando atenção para os problemas socioambientais relacionados 

ao uso dos recursos naturais. No entanto, para a efetividade da geoconservação é necessário a 

interdisciplinaridade com a educação para além da educação formal (Nascimento et al. 2007, 

Moreira 2011). 

Os conceitos de solos, assim como o de patrimônio, e consequentemente o patrimônio 

pedológico, variam conforme os sujeitos. Espindola (2008 p. 27) cita definições das áreas da 

saúde e das exatas às naturais e da terra. Estas, definindo-o como ciência levaria ao seu 

questionamento epistemológico, sendo mais conveniente “patrimônio pedológico” e não 

“patrimônio dos solos”, já que pedologia seria o “conhecimento do solo” (Leeper 1965, Marcos 

1979). Schaefer et al. (1997) por sua vez classificam-na como “ramo distinto das geociências, 

originada do desmembramento das ciências congêneres, tais como geologia e geomorfologia”. 

Jenny (1984) dá uma dimensão para além de recurso, mas de interação afetiva, o 

chamando de “amigo”.  Constantini (2006) elaborou uma aproximação de um mapa de 

patrimônio pedológico da Itália, em particular os Paleossolos, pelos seus valores não-monetários, 

como interesse científico porque são testemunhos das condições e processos do ambiente 

passado. O autor também inova ao elencar atributos do solo como unidade (perfil) e sistema 

(paisagem) como patrimônio cultural. 

Constantini & L’Abate (2009) acrescentam ainda o conceito de “pedosites”, que, “assim 

como geosites são importantes para o ensino de ciências, o turismo e recreação, provém 

elementos na análise de impactos ambientais e deveriam aumentar a consciência da população 

para o valor da terra onde vivem”. 

Stockmann et al. (2014) estabeleceram que os solos têm uma taxa média de crescimento 

de 10 cm a cada 1.000 anos, sendo a variabilidade dependente dos outros fatores de formação, 

como localização (em especial material de origem e clima, além de relevo e organismos) com 

maiores taxas dos mais úmidos (p.ex. Serra Costeira do Oregon, nos EUA) e menores dos mais 

áridos (e.g. Deserto de Atacama, no Chile). Chesworth (2008) comprova esta correlação do 

tempo de desenvolvimento dos solos com aspectos mais húmicos (biológicos) a dias e anos 

(Tabela 3.1), enquanto que mineralógicos com décadas e milênios (Tabela 3.2), isto é, para 

alterações significativas nos processos de formação dos solos (textura, distribuição do tamanho 

de partículas e translocação-transformação) é preciso uma escala temporal maior. 
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Tabela 3. 4 – Características temporais diárias e anuais de alguns regimes 

Anos Regimes Parâmetros do solo 
< 10-1 Aeração 

Temperatura 
Composição do ar 
Composição de Nitratos 
Porosidade próximo à superfície e infiltração 

10-1 – 100 Microbiológico 
Manejo de nutrientes de 

plantas 

Atividade microbiológica em geral 
Capacidade da água 
pH 
Composição da solução 

10-1 – 100 Humidade 
Fertilidade natural 
Salinidade-alcalinidade 
Permafrost 

Capacidade de troca 
Acidez 
Troca catiônica 
Composição do extrato 

         Fonte: modificado de Chesworth (2008 p. 512). 
 

Há que se considerar que a pedogênese em locais de acumulação de sedimentos, incluindo 

materiais já pedogeneizados, tende a ser mais acelerada, tais como em rampas coluviais e segmentos de 

baixa vertente com transição abrupta de declividade. 

 

Tabela 3. 5 – Características temporais de décadas a milênios de alguns aspectos dos solos 

Anos Aspectos do solo 
101 – 102 Composição e elementos de matéria orgânica 

Associações de argilominerais 
Translocação de componentes solúveis minerais 

102 – 103 Transformação de minerais primários 
Composição química de componentes minerais 
Translocações adicionais de componentes transformados 

> 103 Componentes texturais 
Distribuição do tamanho das partículas 
Translocação e transformação de componentes minerais 

Fonte: modificado de Chesworth (2008 p. 512). 

 

Em 2006 a IUSS publicou um estudo intitulado “O futuro da ciência do solo”. Nele 55 

pesquisadores dos solos de diferentes regiões do planeta. Arnalds por exemplo prediz que há que 

se “cortar o cordão umbilical que liga a ciência do solo à agronomia”, sugerindo outros campos 

da ciência e maior interação dos cientistas. Amundson (sd) por sua vez enfatiza os processos em 

paisagens não agrícolas para a ciência do solo.  

Castro (1955 p. 43) aborda um conceito interessante que mescla o recurso biótico com o 

abiótico: 

Tendo-se em vista que o solo é um substrato no qual se operam as ações entre 

os reinos inorgânico e orgânico, torna-se evidente então que ele representa uma 

função desta grande reação, em intensidade e tempo. 
Como consequência do exposto conclui-se que o solo só pode existir quando 

ocorre a reação do orgânico com o inorgânico. Ele se mantém apenas como 

consequência desta reação, da qual é um membro. Como função desta reação 

ele acompanha toda a variação que ocorrer em virtude das modificações dos 

numerosos fatores que nela tomam parte essencial. Se a ação do mundo 

orgânico sobre o inorgânico se intensifica, paralisa, diminui ou é interrompida, 

a vida do solo, como função desta reação, também se intensifica, paralisa, 

diminui ou morre, quando há interrupção total da reação.   
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A interação entre sistemas pode considerar a Pedosfera de duas formas: origem e destino 

dos outros sitemas (Figura 3.23A); ou geocossistema integrador (Mattson 1938 apud Huggett 

1995 & Cassetti 2005) (Figura 3.23B). 

Para Bates & Jackson (1980) a pedosfera é “a casca ou camada da Terra na qual os 

processos de formação dos solos ocorrem”. Já para Lepsch (2011) a pedosfera ou “manto dos 

solos da Terra” é o “conjunto de solos de toda a Terra (...) onde atuam interações dinâmicas de 

minerais, desenvolvendo-se na interseção de quatro outras esferas: hidrosfera, atmosfera, biosfera 

e litosfera”. 

Quanto à importância dos organismos para o solo e deste para a vida Kellogg (1938) 

discorre: “essencialmente, toda vida depende dos solos... Não pode haver vida sem solo e solo 

sem vida: eles estão envolvidos por inteiro”.  

  
Figura 3. 23: A) Interação entre sistemas centralizado pela Pedosfera (modificado de Planeta Terra 2009); 

e B) Pedosfera na visão geoecossistêmica. Fonte: Cassetti (2005). 

 

Beaujeu-Garnier (1980 p. 70) discorre sobre fatores de distribuição da população, como 

a geologia e os solos.  A autora correlaciona assim geografia da população com características 

físicas, com um viés da natureza como recurso (“uso e ocupação do solo”). Já Chemnitz & Weilgel 

(2015) demonstram o solo como patrimônio (Figura 3.24). 

A etimologia da palavra solo é do latim sòlus ou solum. O histórico da preservação e 

conservação dos solos entretanto é recente, de acordo com os autores (idem p. 49) e em especial 

a partir dos anos 1970. 

 No entanto tal histórico não retrata com fidelidade o Oriente. No séc. III a.C. por exemplo 

o Imperador Ashoka, do antigo Império Máurio (hoje partes de Afeganistão, Bangladesh, Índia, 

Nepal e Paquistão) ergueu entre 40 e 50 colunas de rochas com 33 escritos sobre o Dhamma, que 

corresponderia à vida moral de uma sociedade complexa (Cunningham 1877). Dentre tais escritos 

alguns dizem respeito à forma de lidar com a terra, como o respeito à vida e construção de 

estradas.  
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Figura 3. 24: Espacialização na Europa de raízes e significados de palavras afins a solos (Chemnitz & 

Weigelt 2015). 

Não é desta época, no entanto que a relação da religião com os solos se dá antes mesmo 

da ciência. Quanto a essa Bacon (1627), através do método indutivo, relacionou a importância da 

terra com as plantas por meio da água, que nutria essas a partir da absorção daquelas. Schubler 

(1833) investigou propriedades físicas do solo (Schaefer et al. 1997) 

Trilhas e caminhos com cunho geológico, geomorfológico e pedológico vem sendo objeto 

de estudos ao longo do tempo, em especial trabalhos de campo de disciplinas de graduação e 

prospecção em Geologia (Nummer et al. 2005), Geografia (Dedavid 2002) e Agronomia (Coelho 

2005) por exemplo. Em 1992 Endo et al. elaboraram um Roteiro de excursão geológica no QFe 

e regiões adjacentes. No entanto, apesar da diversidade de sítios geológicos abordados 
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enriquecendo o patrimônio geológico da região, a ênfase não era a geoconservação e tampouco o 

geoturismo – embora este possa se servir deste artigo, a exemplo da proposta de Geoparque do 

QFe.  

O Projeto Caminhos Geológicos, desenvolvido pelo Serviço Geológico do Estado do Rio 

de Janeiro desenvolveu o primeiro pôster de pedossítio que se tem registro no Brasil, no município 

de Iguaba Grande com o tema Pedologia/Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 

denominado “Um solo que fez história: O PRJ-19” (Figura 3.25): 

 
Figura 3. 25: Painel de Lugar de Interesse Pedológico nos Caminhos Geológicos em –RJ (DRM-RJ 2012). 

 

Sociedades de pesquisa já se ocupavam, no início do século XIX, com a conservação 

da biodiversidade, sendo as voltadas à geodiversidade somente cerca de 150 anos depois, com a 

Black Country Geological Society. O movimento RIGS – Regionally Important Geodiversity 

(geological/geomorphological) Sites foram significativos para a junção de trilhas com temáticas 

da geodiversidade. Como a “Waling through the past: a geological trail around Chester” e  

“Steaming through the Past: a geological rail trail for the Llangollen Valley”, do RIGS do Reino 

Unido (Burek apud Burek & Prosser 2008 p. 75) e Nova Zelândia respectivamente (Green apud 

Burek & Prosser 2008 p. 99). 

Já a Universidade Técnica de Dresden vem desenvolvendo trilhas-solo como a  

“Tharandt Forest Soil Nature Trail” (Figura 3.26A) que “demonstram a diversidade e o valor 
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importante de solos típicos de regiões”, com “fins de ensino sobre educação ambiental geral”, 

com 9 painéis e 6 perfis escavados (Figura 3.26B). 

Burek et al. (2005) também publicaram um artigo despertando o interesse por uma trilha-

solo na Inglaterra. Vegas et al. (2017 p. 300) por sua vez caracterizaram uma rede de trilhas em 

Cuenca, na Espanha denominando-as como “geo-rotas” como “estratégia para divulgar e 

fomentar o uso público do patrimônio geológico”. Apesar da ênfase na geologia e geomorfologia 

abordam, em parte, o solo, como perfil de transecto com solo sobre litologia, bem como 

ortofotografias, com itinerários e paradas. 

  
Figura 3. 26: Trilha-Solo com A) painel e pedestres; e B) detalhe de painel em Saxônia, Alemanha 

(Bräutigan & Feger 2009). 

 

Muggler (2006), Diniz et al. (2005), Williams & Brown (2011) e Hartemink et al. (2014) 

destacam respectivamente a relevância da educação em solos, a relação solos e sócio-economia, 

a relação pedagogia-pedologia e a alegria de ensinar ciência dos solos, para uma sociedade mais 

sustentável.  

Rugendas (1835 p. 38) ressalta as raridades geológicas, geomorfológicas e mineiras da 

Ouro Preto no Séc. XIX: “os arredores de Vila Rica têm um caráter muito peculiar: não somente 

os rochedos, os vales, as cascatas lhe dão um aspecto selvagem, mas ainda as feridas que a 

exploração das minas abriu no solo por todos os lados”. Saint-Hilaire (1830) tem opinião parecida: 

“Vila Rica tem tão pouca regularidade que é extremamente difícil dar dela ideia suficientemente 

exata” E continua correlacionando os fatores de formação dos solos, em especial o relevo, o clima 

e os organismos (flora): 

 

É construída sobre uma longa série de morros que marginam o Rio de Ouro 

Preto e lhe desenham as sinuosidades. Uns avançam mais; outros, mais 

recolhidos, formam gargantas bastante profundas; alguns demasiado 

escarpados para receber habitações, não apresentam, em meio dos que os 

rodeiam, senão uma vegetação bastante enfezada, e grandes escavações. As 

casas se encontram assim dispostas por grupos desiguais, e cada uma é, por 

assim dizer, construída em plano diferente do das outras. A maioria tem um 

pequeno jardim longo e estreito, muito mal cuidado. Esses jardins são 

sustentados por uma muralha pouco elevada, quase sempre coberta por imensa 

A B 
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quantidade de fetos, gramíneas, musgos, e na mais das vezes formam uns por 

cima dos outros uma série de terraços cujo conjunto apresenta uma vez ou 

outra uma massa de verdura, tal como jamais se vê nos nossos climas 

temperados. Dessas casas, assim entremeada de cumes áridos e tufos 

condensados de vegetais, resultam pontos de vista tão variados como 

pitorescos; a cor enegrecida do solo, a dos tetos, que não é menos escuro, o 

verde carregado das laranjeiras e cafeeiros muito multiplicados nos jardins, um 

céu quase sempre nevoento, a esterilidade dos morros não edificados, dão, 

porém, ao panorama um aspecto sombrio e melancólico (Saint-Hilaire 1830 p. 

70). [grifo nosso] 
 

Aquele “solo enegrecido” coberto por vegetação se alterna com “um solo avermelhado e 

quase desprovido de vegetação” (idem p. 70), ressaltando as variações de cor e composição: 

matéria orgânica e óxidos de ferro.  

Outro aspecto, observado por Pohl (1832 p. 390) era o relacionamento da mineração com 

a agricultura: “quanto maior a produção de ouro, tanto mais caros eram todos os artigos de 

primeira necessidade, que tinham que ser trazidos de longe. Por isso tão lucrativo era dedicar-se 

a esse comércio quanto extrair o ouro. Os negociantes e agricultores viviam na abastança.”. Eis o 

viés economicista do patrimônio, seja ele mineral-mineiro, seja pedológico, pertencimento e 

propriedade como recurso e não raridade, diversidade e necessidade de proteção. 

Considerando-se os solos com parte da geodiversidade Chemnitz & Weigelt (2015) 

elaboraram um mapa de diversidade dos solos na Europa em risco (Figura 3.26). Para Uston (1994 

apud Ibáñez et al. 2013 p. 3) é preciso abordar o conceito de diversidade, que envolve o de 

pedodiversidade,  

The concept of diversity has two primary components, and two unavoidable 

value judgements. The primary components are statistical properties that are 

common to any mixture of different objects, whether the objects are balls of 

different colours, segments of DNA that code for different proteins, species or 

higher taxonomic levels, or soil types or habitat patches on a landscape. Each 

of these groups of items has two fundamental properties: 1. the number of 

different types of objects (e.g., species, soil types) in the mixture or sample; 

and 2. the relative number or amount of each different type of object. The value 

judgements are: 1. whether the selected classes are different enough to be 

considered separate types of objects; and 2. whether the objects in a particular 

class are similar enough to be considered the same type. On these distinctions 

hangs the quantification of biological diversity. [grifo nosso] 

Um exemplo da diversidade na qual a Pedologia se insere Hartemink (2012) distribuiu as 

principais temáticas das maiores referências de ciências do solo, em que se destaca “solo e meio 

ambiente”, conforme presente trabalho, que também trata do segundo maior tema, de “pedologia, 

classificação e mapeamento”. 

Magurran (1988 apud Ibáñez et al. 2013 p. 4) as categorias de análise da diversidade 

podem ser de 2 classes: índice de riqueza e abundância de objetos. Assim, se o foco for a 

metodologia, Ricotta (2005 apud Ibáñez et al. 2013 p. 24) afirma que biodiversity may be defined 
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simply as a set multivariate summary statistics for quantifying different characteristics of 

community structure. No entanto há mais relações. 

 
Figura 3. 27: Pedodiversidade na Europa (Chemitz & Weigelt 2015 p. 61). 

 

Richardson et al. (p. 36 apud Richardson & Vepraskas 2001) estabelecem que há quarto 

processos de formação dos solos relacionado à agua – como os NEOSSOLOS FLÚVICOS do 

PNSC (Figura 3.28). 

Vasconcelos et al. (2013) analisaram solos de sítios arqueológicos de cavernas do Parque 

Nacional Cavernas do Peruaçu /MG e descobriram Antropossolos40. Também denominados 

antrossolos são “solos profundamente modificados pela atividade humana com a incorporação de 

materiais orgânicos como estercos, urina, refugos domésticos, lama etc.” (idem p. 987). 

                                                 
40 Do grego anthropos (homem) + solos, isto é “solos produzidos pelo homem”. Enquanto que para Lepsch (2002) Anthrosols são 
“São solos que mostram muitas evidências de modificações provocadas por atividades humanas. Podem ser resultado da adição, por 

centenas de anos, de materiais orgânicos, aterros e nivelamentos do terreno, bem como sistemas longos e contínuos de irrigação. Na 

maior parte das vezes, essas modificações restringem-se à parte mais superficial do perfil (até 1 m). Esses solos podem ser encontrados 
onde pequenos povoados humanos permaneceram por muito tempo" 
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Figura 3. 28: Processos de formação do solo envolvendo a água (modificado de Richardson, Arndt & 

Montgomery 2001 p. 38). 

 

Curcio et al. (2004 p. 21) caracterizam como 

volume formado por várias ou apenas uma camada antrópica, desde que possua 

40cm ou mais de espessura, constituído por material orgânico e/ou inorgânico, 

em diferentes proporções, formado exclusivamente por intervenção humana, 

sobrejacente a qualquer horizonte pedogenético, ou saprolitos de rocha, ou 

rocha não intemperizada. 

 

Mas, se o patrimônio pedológico de uma trilha se constitui por pedossítios de significativa 

importância, ie, alta pedodiversidade, a representação aproximada de uma trilha na forma de 

catena (e respectivos perfis modais inseridos na paisagem) poderia ser uma solução, para melhor 

entendimento do meio e compreensão pelo visitante. Neste aspecto Jones (1959) asserta: “o 

conceito de perfil modal e posteriormente de pedon, e polipedon, aparecem como artifícios para 

contornar o problema da continuidade dos solos, isto é, para atribuir ao solo algo que, por 

natureza, não tem: unidades discretas como plantas e animais”. Percebe-se o olhar da 

biodiversidade relacionada aos solos, fator de formação biótico que faz a ponte com a 

geodiversidade e logo Geoconservação. 

Este perfil modal, que exibe as propriedades e características do solo, se complementa à 

catena 

Uma unidade conveniente de mapeamento (...), um agrupamento de solos que, 

embora se separem em um sistema natural de classificação por diferenças 

fundamentais e morfológicas, ainda estão ligados à sua ocorrência por 

condições de topografia e são repetidos nas mesmas relações entre si, sempre 

que se encontrem as mesmas condições (Milne 1935 p. 197). 

 

 Ou simplesmente, “sucessão lateral dos solos” é nela, na relação solo-relevo, que os solos 

se formam, logo as mudanças de paisagem significam mudanças na distribuição e arranjo dos 

solos (Milne 1936). 

Observa-se assim que os solos não são somente um patrimônio natural, como parte dos 

processos de formação da superfície terrestre, mas também cultural, pelos usos do solo  
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(paleossolos, agricultura, construção civil e afins). O turismo, neste sentido se apresenta como 

uma foram de contemplação e compreensão dos solos, pelo patrimônio natural (ecoturismo), 

cultural (turismo rural) e a ponte entre ambos como pedosfera: o pedoturismo. 

 

3.5 O USO DO PATRIMÔNIO NATURAL PELO TURISMO 

 

Visto que qualquer atividade humana produz impactos no ambiente, o turismo também 

contribui para tal. Fenômeno social de caráter complexo, que pode ser interpretado de formas 

variadas, de acordo com a função assumida pelas pessoas relacionadas a ele (Acerenza 2002), sob 

a perspectiva conceitual, o turismo não é nada mais do que o conjunto de relações e fenômenos 

produzidos pelos deslocamentos e a permanência de pessoas fora de seu lugar normal de 

domicílio, indivíduo ou grupo motivado fundamentalmente por uma atividade não lucrativa (Beni 

2007). 

O Ministério do Turismo (Brasil 2006) apud OMT41 (2001) utiliza conceito similar: “as 

atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno 

habitual, por um período inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras”. 

Lage & Milone (2001) por sua vez afirmam que os componentes fundamentais do turismo 

são quatro: transporte, alimentação, acomodação e entretenimento. Devido ao seu perfil 

multidisciplinar, envolvendo um grande número de atividades paralelas e indiretas, o turismo 

apresenta-se como uma atividade em que a detecção de impactos torna-se difícil, sejam estes 

impactos positivos ou negativos. Esta característica típica do turismo dificulta o processo de 

planejamento da atividade, sendo que a falta deste acarreta também a falta de informações 

confiáveis sobre o seu desenvolvimento, uma vez que são em geral subjetivas e difíceis de 

quantificar (Molina 2005, Petrocchi 2009). 

Turismo é ainda “um fenômeno social, cultural e econômico, que envolve o movimento 

de pessoas para lugares fora do seu local de residência habitual, geralmente por prazer” 

(ONU/OMT 2008). Já produto turístico “um conjunto de atividades, serviços e benefícios que 

constituem toda a experiência de turismo” (Medlik & Middleton 1973), incluindo sobremaneira 

facilidades e acesso. 

Independentemente do local de seu desenvolvimento, o turismo deve adotar um modelo 

que respeite o meio ambiente, ou seja, que procure minimizar os impactos causados aos 

ecossistemas, às populações locais e, consequentemente, à viabilidade financeira do 

empreendimento, buscando fomentar um desenvolvimento harmônico com todos os elementos 

                                                 
41 OMT (Organização Mundial do Turismo) 
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que o cercam na procura pela sua sustentabilidade (Ruschmann 1997, Honey 1999, Swarbrooke 

2000a, 2000b, 2000c, Cooper et al 2001, Senac 2001, Cândido 2003, Salvati 2003b, Beni 2007), 

como nos parques nacionais (Meneguel & Etchebehere 2011), nos quais se inclui o PNSC 

(Gontijo 2003, Braga 2011).  

A segmentação, processo de “definição da parcela de pessoas que compartilham as 

mesmas características, necessidades e expectativas” (MTur 2010), no turismo, assim como nos 

outros setores do mercado, vem atender à oferta e à demanda turísticas, oferecendo produtos e 

serviços de forma a atender as necessidades. Dentre os diversos segmentos de turismo temos o 

turismo: “social”, “cultural”, “de estudos e intercâmbio”, “de esportes”, “de pesca”, “náutico”, 

“de sol e praia”, “de negócios e eventos”, “rural”, “de saúde”, “de aventura”, “ecoturismo” (idem), 

dentre outros (Lage & Miloni 2000, Beni 2001, Cooper et al. 2001, Goeldner et al. 2002). Visto 

que as unidades de conservação tem como seu principal objetivo a conservação da biodiversidade 

há uma vocação para o turismo relacionado à natureza, em que se destaca o ecoturismo. 

O termo ecoturismo (“turismo ecológico”), apesar das suas origens se pautarem no 

“turismo responsável” (Hetzer 1965) foi concebido por Ceballos-Lascuráin (1988) como “viajar 

para áreas naturais conservadas e não perturbadas com o objetivo específico de estudar, admirar 

e desfrutar a paisagem e suas plantas e animais, assim como quaisquer outras manifestações 

culturais – passadas e presentes – nestas áreas encontradas”. 

Para Ceballos-Lascuráin (1996) ecoturismo são: 

visitas e excursões a lugares relativamente não transformados (intocados) com 

responsabilidade ambiental que possibilitam desfrutar e apreciar a natureza (e 

qualquer característica cultural passadas ou presentes) que promova 

conservação, tenha baixo impacto por parte do visitante e que propicie 

envolvimento sócio-econômico ativo e benéfico da população local. 

 

Semelhante ao autor citado, Boo (1990) continua: 

 

viagens a áreas naturais relativamente não transformadas (intocadas) e não 

poluídas, com o objetivo específico de estudar, admirar e apreciar a paisagem 

e suas plantas e animais selvagens, bem como qualquer manifestação cultural 

existente (passada ou presente) encontradas nestas áreas. 

 

Definições estas condizentes com a do Ministério do Turismo (2006) em que caracteriza 

o ecoturismo como “um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência 

ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações”. 

Esta visão ambiental divide espaço, numa teoria sistêmica com outras 3 esferas: a cultural, 

a política e a econômica (Beni 2007). Esta, diante das diversas segmentações do turismo (Brasil 

2005, Panosso Netto & Ansarah 2008, Abeta 2008), abordaria denominações como: ecoturismo, 
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turismo ecológico, turismo sustentável, turismo natural, turismo de aventura, turismo ambiental 

entre outros. Visto o objeto de estudo (qualidade do solo) ser relacionado às alterações ambientais 

se aterá à definição de turismo ambiental. 

O turismo ambiental pode ser definido como aquele que é desenvolvido e mantido em 

uma área (comunidade, ambiente) de maneira que, e em um escala que, se mantenha viável pelo 

maior tempo possível, não degradando ou alterando o meio ambiente de que usufrui (natural e 

cultural), não interferindo no desenvolvimento de outras atividades e processos, não degradando 

a qualidade de vida da população envolvida, mas pelo contrário servindo de base para uma 

diversificação da economia local (Swarbrooke 2000a, Lindberg & Hawkins 2002). 

Quando uma atividade é classificada como sustentável, essa afirmação se baseia na 

análise do seu desenvolvimento em um determinado momento. Não há uma garantia de 

sustentabilidade a longo prazo, porque os fatores que a condicionam são muitos. Portanto, o 

desenvolvimento sustentável do turismo não é um estado fixo de harmonia. É um processo de 

mudanças em que as alterações na utilização dos recursos, a gestão dos investimentos e a 

orientação do desenvolvimento em nível institucional são coerentes com as necessidades futuras 

e presentes e dependem de uma política ambiental e turística adequada (Andrade 1997, OMT 

2001, Trigo 2001, Moesch 2002, Petrocchi 2009). 

O desenvolvimento da ciência e da pesquisa técnica do turismo é recente, se apoiando 

nos pilares de clássicos de outras grandes ciências, como a Sociologia, Economia, História, 

Geografia e outras (Dencker 1998). Para tanto a linha de investigação em unidades de 

conservação, uso público e suas interações é lugar-comum no planejamento territorial, 

responsabilidade socioambiental e outros temas.  

Da mesma forma o pensamento internacional está presente em áreas diversas, mais 

consolidado e desenvolvido em países-sede de organizações representativas da área, como a 

Organização Mundial do Turismo, em Madri, e a Sociedade Internacional de Ecoturismo, em 

Washington (Rejowski 2000).  

O uso público em áreas naturais, protegidas ou não, têm influenciado nas alterações 

ambientais. O crescente desenvolvimento tecnológico, facilidade no acesso de aquisição de 

veículos motorizados e melhoria das condições de acesso contribuíram para o aumento da 

demanda recreativa às áreas naturais (IAP 2005, Paz et al. 2006, Santos Junior 2006). 

Em 2000 o Ministério do Meio Ambiente implantou o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (Snuc), onde a Unidade de Conservação (UC) seria o espaço territorial 

e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
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definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção” (Brasil 2000). 

Os Parques Nacionais (Parna) são da categoria de proteção integral, isto é, seu objetivo 

básico é o de preservar a natureza, sendo permitido somente o uso indireto de seus recursos 

naturais. Corresponde à categoria II, definida pela Comissão Mundial de Áreas Protegidas 

(WCPA – World Comission of Protected Areas), da União Internacional para Conservação da 

Natureza (IUCN – International Union for the Conservation Nature), braço da ONU 

(Organização das Nações Unidas).  

A gestão das UC federais no Brasil fica a cargo do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que tem ainda outras atribuições. Órgão do Ministério 

do Meio Ambiente, criado somente em 2007 não possui muitas publicações, principalmente 

voltadas ao turismo. Dos dados disponíveis existem atualmente 304 de uso público, sendo 131 de 

proteção integral e destas 64 Parna (idem), enquanto mundialmente é de cerca de 100 mil, sendo 

a categoria II cerca de quatro mil (IUCN 2003). 

O aumento significativo do número de visitantes nas áreas naturais é uma tendência 

mundial (Eagles 2002, IUCN 2003). Os visitantes anuais dos Parna aumentaram mais de 100% 

em 4 anos, de 1.799.312 em 2006 para 3.847.287 em 2009 (ICMBio 2009, 2010). Embora haja 

alguns levantamentos (Castro 2006, Gualtieri-Pinto et al. 2007a, UFOP 2008, Castro 2009, 

Borges 2011, Campos et al. 2011), o monitoramento do controle do número de visitantes no 

PNSC é precário, mas existem dados de que recebeu cerca de 12 mil em 2002 e cerca de 14 mil 

em 2008 (Brasil 2009). Isto é, um aumento de cerca de 15% na visitação. 

Reflexo do manejo do uso público e características dos atrativos e estrutura. Há no PNSC 

somente uma área aberta à visitação autoguiada, podendo ser feita à pé, de bicicleta e à cavalo: a 

baixada do Mascates. Os atrativos são a Cachoeira da Farofa e o Cânion das Bandeirinhas. As 

Cachoeiras da Taioba (também no Vale do Mascates), das Andorinhas, do Gavião, do Tombador, 

a trilha do Travessão (no Vale do Bocaina) e a Cachoeira da Farofa de Cima também estão abertos 

à visitação é somente guiada de acordos com procedimentos da UC e somente à pé. Os demais 

atrativos dentro da área do Parque estão fechados à visitação (Brasil 2009). 

Além do aumento do número de visitações, o contato com essas áreas nem sempre é 

harmonioso. Esse aumento, estimulado pelo turismo desordenado, e a falta de estrutura das UC 

são fatores que podem desencadear diferentes impactos na paisagem, tais como depredação de 

árvores e rochas, danos a flora e fauna, aumento na quantidade de lixo, compactação do solo 

ocasionado pelo pisoteio e erosão favorecida pelo solo exposto (Ruschmann 1997, Hornback & 

Eagles 1999). Estas e outras têm servido como pretexto para a terceirização de serviços como o 

uso público nas UC (Rocktaeschel 2006, Araújo e Fonseca Filho 2009). 
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O Plano de Manejo, como instrumento de gestão obrigatório das UC, conforme legislação 

do Snuc, quando existem, não são efetivamente implantados pelos órgãos gestores. Os 

Zoneamentos Ecológico-Econômicos (ZEE), estudos também mandatórios na gestão destas áreas 

naturais protegidas, idem. Ambos discorrem sobre aspectos diversos, inclusive o uso público, uma 

das formas mais identificadas de preservação das áreas naturais protegidas, bem como aproximam 

a comunidade (Drumond 2002). 

Alguns países são modelos de gestão de áreas naturais protegidas e sua visitação, como a 

Austrália, os EUA, a Alemanha e outros (Australia 2001a, 2001b, 2002a, 2002b, 2005, 2007, 

2008, 2010, Font et al. 2004, NSW 2008a, 2008b). O Estado de São Paulo tem se destacado na 

execução das políticas públicas voltadas à visitação em áreas naturais protegidas (São Paulo 

2003a, 2003b, 2008, 2009). O Instituto Estadual de Florestas de MG também está na vanguarda 

da criação de Parques, abertura à visitação e implantação de Planos de Manejo e ZEE, inclusive 

no entorno do PNSC, como o recente Parque Estadual do Intendente, contribuindo para o 

fortalecimento do Mosaico de Unidades de Conservação da área, de proteção especial da 

biodiversidade (Biodiversitas 2005).  

Entretanto, a maioria das áreas naturais protegidas tem estudos pontuais, não divulgados 

amplamente na mídia, e sem envolvimento da comunidade no planejamento e gestão (Kyostila et 

al. 2001, Drumond 2002, Costa 2002, Barros 2003, Takahashi 2004, Ladeira 2005, Chape et al. 

2008). Em que novas formas de turismo têm surgido, como o Geoturismo, imbricando uma nova 

perspectiva para a visitação e preservação do patrimônio (Silva 2007). 

Para Buckley et al. (2003) o chamado “nature-based tourism” ou, “turismo de natureza” 

agrega outros segmentos, como o ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo rural e o 

geoturismo.  

O Ecoturismo é “um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência 

ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações” 

(MTur 2010a p. 17). 

Já o Turismo de Aventura "compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática 

de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo" (MTur 2006). Assim, 

compreende atividades de turismo de aventura que, em geral, se dão em ambientes ao ar livre, em 

paisagens possíveis devido à geodiversidade, como tirolesa entre cumes e vales, canyoning em 

cachoeiras, rafting em corredeiras, corridas de aventura em trilhas em cânions e topos de morro, 

entre outros.  
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O Turismo Rural, por sua vez, "é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no 

meio rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 

resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade" (MTur 2003 p. 11). 

Há ainda outros segmentos que transpõe seu significado específico, como “de Sol e Praia” 

e “Religioso”, que podem se dar em áreas protegidas como Parques e Geoparques litorâneos e 

igrejas em grutas, sendo de interesse do Geoturismo. 

Burton (1868 p. 315) por exemplo demonstra a influência da geologia e geomorfologia 

na configuração das trilhas que dão acesso ao Pico do Itacolomi, no município de Mariana, cujo 

turismo cultural é, assim como em Ouro Preto, um dos chamarizes de visitantes, pelo seu 

patrimônio histórico tombado: 

Nossa manobra seguinte foi perder o caminho, em trilhos que se ramificam em 

todas as direções, e dirigimo-nos excessivamente para oeste (...) Afinal, depois 

de uma rude luta com rochedos e escorregadouros, fizemos uma volta pra o sul 

da “Pedra”, e depois de três horas de cavalgada, estávamos em cima dela. 

 

O turismo equestre como técnica do turismo de aventura e ecoturismo, era bastante 

utilizado pelos naturalistas com os fins de descrição das paisagens visitadas, envolvendo 

atividades de lazer a exemplo da Figura 3.29: 

 
Figura 3. 29: Cavalgada (turismo equestre) no Pico do Itacolomi em 1891. Fonte: Valerio Vieira, in 

Arquivo Público Mineiro (2016). 

 

Assim, os conceitos se confluem, para uma proposta de pedoturismo, conforme Capítulo 

4 a seguir. No entanto, todas se complementam com princípios de proteção da natureza (mais 

específicos como solos-pedoturismo, animais-equestre, agropecuária-rural, ou mais gerais, como 

paisagens-ecoturismo/geoturismo) e das comunidades tradicionais. 
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3.6 MANEJO DE TRILHAS (ECO-/GEO-/PEDO-)TURÍSTICAS 

O turismo ambiental, ecoturismo e outros conceitos como o geoturismo, têm seus 

impactos no meio ambiente. As trilhas, conforme mencionado anteriormente, são um dos 

principais locais impactados (Magro 1999, Lynn & Brown 2003, Salvati 2003a, Buckley 2004, 

Roovers 2005, Marion & Olive 2006, Olive & Marion 2009), visto suas diversas utilidades, seja 

para acesso a atrativo, combate à incêndios florestais ou mais negativamente, como coleta de flora 

e caça ilegais. Assim, o manejo de trilhas é uma das alternativas para minimizar estas alterações 

ambientais, em especial em áreas naturais protegidas como as unidades de conservação. 

Área que vem se desenvolvendo desde meados do século XX em países da Europa, nos 

EUA e na Austrália aborda diferentes metodologias (Figura 3.30), dentre elas: Limits of 

Acceptable Change - LAC (Stankey et al. 1985), Tourism Carrying Capacity - TCC (McCool & 

Lime 2001), Environmental Impact Assessment - EIA (Brown & Thérivel 2000), Recreation 

Opportunity Spectrum - ROS (Clark & Stankey 1979), Visitor Activity Management Process - 

VAMP (Doorne 1999), Visitor Experience and Resource Protection - VERP (Manning et al. 

1995), Visitor Impact Management - VIM (Kuss et al. 1990), Tourism Optimization Management 

Model - TOMM (Manidis 1997) e outras menos difundidas e de uso mais local, como a Recreation 

Ecology (Liddle 1997, Marion 2016).  

 
Figura 3. 30: Evolução histórica de metodologias de manejo em trilhas (adaptado de Driver & Tayler 

1997). 

 

Takahashi et al. (2005) definiram os indicadores macroporosidade, microporosidade, 

resistência do solo à penetração e densidade do solo como os melhores para o monitoramento, na 

análise de trilhas de uso público de um parque. Tal qual os indicadores voltados ao solo dos 

autores anteriores como em Vallim & Gama (2003), Almeida (2005), Freitas & Vieira (2005), 

Freitas et al. (2005), Almeida et al. (2006), Rodrigues & Vieira (2006) e Gualtieri-Pinto et al. 

(2007a, 2007b, 2008), Figueiredo et al. (2011) e Fonseca Filho (2012) que mostram que as trilhas 

do PNSC têm problemas relacionados a focos de erosão e que sugerem estudos mais específicos 

como de pisoteio (Figueiredo et al. 2012) aplicando a ecologia da recreação (Figura 3.31) na 

Trilha da Farofa, PNSC. Oliveira (2016) por sua vez classificou a relevância da queda d’água da 

 

103 

 

Fonseca Filho R. E. Patrimônio pedológico e fatores impactantes ambientais nas trilhas de uso público... 



 

 

 

Cachoeira da Farofa – e outras 19 cachoeiras – definindo sua classe de relevância como extrema. 

Ostanello (2012) e Ostanello et al. (2013) por sua vez observaram aspectos relacionados ao 

geoturismo – tal qual outros estudos em outras áreas42 – em trilhas no Peit. A respeito do PESRM 

não há estudos específicos.  

 

 
Figura 3. 31: diagrama de impactos na vegetação e no solo pelo pisoteio humano (adaptado de Marion et 

al. 2016). 

 

A importância da análise de processos morfogenéticos de erosão acelerada e reincidente, 

através dos geoindicadores e metodologias de manejo de trilhas, pode vir a demonstrar a dinâmica 

da paisagem em áreas de fragilidade, como por exemplo, as trilhas da Cachoeira da Farofa 

(PNSC), do Campo Ferruginoso (PESRM), do Pico do Itacolomi (Peit) e de outras UC ou áreas 

naturais protegidas.  Dinâmica da paisagem alterada seja pelos processos naturais ou pelos 

relacionados à pressão antrópica. Esta metodologia de manejo de trilhas seria resultante do 

somatório de metodologias já existentes e a aplicação de geoindicadores específicos, no caso o 

LAC e a “qualidade do solo”, respectivamente. 

Neste sentido, é importante se estudar as características dos solos, como a física e a 

química dos solos. Em que, embora a química dos solos seja essencial para a classificação e outras 

                                                 
42Neste sentido podemos citar sem intenção de esgotar os temas da: geoconservação, Folmann (2010) Guimarães & Mariano (2015); 

geoturismo, Letenski et al. (2009), Wrede & Mügge-Bartolovic (2012), Tavares & Pinto (2014); geodiversidade/geossítios, Conway 

(2010), Garavaglia & Pelfini (2011), Mochiutti et al. (2012), Bernardo et al. (2014); patrimônio geológico, Saddiqi et al. (2015), 
Reverte & Garcia (2016); e geoparques, Borges et al. (2013); entre outras. 
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características e propriedades dos solos, no presente trabalho, se optou somente pela física do 

solo, por questões de qualificação do pesquisador. 

 

3.6.1 Física do solo 

Conforme se assertou anteriormente, a física do solo também é crucial para se entender 

os solos como sistema complexo. Para Ferreira (apud van Lier 2010 p. 1) “a Física do Solo 

constitui-se no ramo da Ciência do Solo que tem por objetivo a caracterização dos atributos físicos 

de um solo, bem como a medição, predição e controle dos processos físicos que ocorrem dentro 

e através do solo”. Este sistema trifásicos é constituído por sólido (matriz do solo), líquido 

(solução do solo) e gasoso (atmosfera do solo). E pode ser dividido ainda em matéria orgânica e 

em mineral do solo (idem). 

Dentre as propriedades físicas do solo temos basicamente: textura e estrutura. Essas se 

subdividem noutras, como densidade, cor, humidade, capacidade de retenção da água, porosidade, 

dentre outras. A porosidade é diretamente relacionada à compactação e erosão dos solos. Essas, 

por sua vez, se relacionam à degradação dos solos. Este recurso natural não-renovável é 

degradado a uma proporção de 2 bilhões de ha – sendo 20 milhões por ano –, que corresponde a 

33% dos solos do mundo, sendo 50% na América Latina (FAO 2015). 

Os meios de acesso, de estradas a trilhas por exemplo, sofrem compactação e erosão, em 

que, no caso do presente estudo, convém adentrar nestes dois processos que envolvem os solos. 

Compactação 

A relação de solo como recurso e consequente impacto ambiental na forma de 

compactação pode ser observada no modelo a seguir, de seções de solos ao longo de cerca de 

5.000 anos Chemnitz & Weigelt (2015 p. 16) (Figura 3.32). 

 
Figura 3. 32: Seções de solos desde 3.000 antes de Cristo até os anos 1980, com presença de compactação, 

em especial da agropecuária (Chemnitz & Weigelt 2015). 
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Estima-se que 80% da compactação dos solos se deve a manejo inadequado, e 16% a 

pisoteio animal – pecuária (Oldeman 1992), sendo a compactação superficial – de trilhas por 

exemplo – de 10 a 20 anos (Dickerson 1976, Jakolbsen 1991), o que para uma trilha é um longo 

tempo, considerando-se o pouco tempo de existência dos parques no mundo (fim do séc. XIX) e 

no Brasil (início do séc. XX). 

Um dos primeiros estudos sobre compactação remonta ao Físico Boussinesq (1885), 

relacionado ao equilíbrio de sólidos elásticos. Já no século XX destaca-se como pioneiro Fröhlich 

(1934) com a obra “Druckverteilung im baugrunde”43. Já Casagrande (1936) foi um dos 

primeiros que associou estudos de compactação aos solos, embora relacionado à engenharia. 

Jamison & Kroth (1953) e Soehne (1958) por sua vez desenvolveram estudos relacionados à 

agricultura, a umidade e na textura e MO de solos e compactação do solo e maquinário – pneus 

de trator – respectivamente. 

De acordo com Dias Júnior (2000 p. 55) “o termo compactação do solo refere-se à 

compressão do solo não saturado a qual existe um aumento de sua densidade em consequência 

da redução de seu volume [apud Gupta & Allmaras 1987, Gupta et al. 1989] resultante da 

expulsão de ar dos poros do solo”. No entanto a ênfase do autor à aptidão agrícola não aponta o 

manejo do uso público de menor carga, e.g. recreação e turismo, como medida preventiva ao que 

considera “a melhor estratégia” para evitar a compactação, que desfazê-la “é de alto custo e 

consome muito tempo” (Dias Junior 2000 p. 62). 

Qualidade do Solo 

A qualidade do solo é um geoindicador. Antes de adentrarmos o conceito de 

geoindicadores é preciso entender o conceito do que vem a ser um indicador. A definição de 

indicadores varia pouco entre os autores. De acordo com Ferreira (2010) é o que indica, que dá a 

conhecer. Seu desenvolvimento sugere que o monitoramento depende do que se pode medir – 

apesar de também haver parâmetros qualitativos44 – e em geral simplificam fenômenos 

complexos. Deve ter as seguintes características a priori: relevância, gradação de intensidade, 

univocidade, padronização e rastreabilidade (Trzesniak 1998). São ainda, de acordo com IBGE 

(2008) ferramentas constituídas por uma ou mais variáveis que, associadas, através de diversas 

formas, revelam significados mais amplos sobre os fenômenos a que se referem. 

Os indicadores ambientais surgiram da necessidade de qualificar e quantificar as 

profundas alterações ambientais (Hamblin 1998). Nota-se entretanto uma vasta literatura a 

respeito de indicadores bióticos sendo o meio abiótico considerado por vezes como o meio (Maia 

et al. 2001). Dentro da perspectiva sistêmica do conhecimento as geociências, bem como ciências 

                                                 
43 “Distribuição de pressão em terrenos para construção”. 
44 Minayo (2009). 
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naturais, deram continuidade aos princípios de Bertalanffy (1968), que permitiu uma melhor 

definição dos limites do sistema, identificação dos elementos mais importantes e suas interações. 

Neste contexto surgem os geoindicadores como medidas de taxas, magnitude, frequência, 

tendências de processos e fenômenos geológicos que ocorrem próximos à superfície da Terra e 

que são significantes para avaliar mudanças ambientais num período de 100 anos ou menos 

(Berger 1996). Originalmente foram desenvolvidos como ferramentas para auxiliar em relatórios 

ambientais e monitoramento de ecossistemas (Berger 2002), mas aos poucos observou-se que tais 

mudanças poderiam ocorrer com ou sem a interferência antrópica (Simões 1997). 

O caráter de indicador está relacionado à descrição de características geológicas que 

apontam para ou suportam outros aspectos da estrutura, litologia ou história geológica (Berger 

2002), em escala de tempo menor. Os geoindicadores podem ainda estar relacionados a processos 

naturais ou atividades antrópicas tarefa fundamental para a gestão ambiental – de forma integrada 

– e tomada de decisões (Berger 1996, 1998, 2006).  

A questão-chave é definir se estas alterações são resultado das rápidas mudanças 

geológicas ou dos seres humanos. Uma vez que a área de estudo está em uma Unidade de 

Conservação, área natural protegida legalmente, a aplicação dos estudos relacionados aos 

geoindicadores é facilitada. O estudo dos geoindicadores para o estudo dos impactos ambientais 

em uso público – em especial em áreas naturais protegidas – é incipiente, porém diversos estudos 

tem sido voltados à temática como Coltrinari (1996), Guimarães (2004), Lollo & Rhöm (2006) e 

Diotato et al. (2010). 

Karlen et al. (1997) contribuíram sobremaneira para os aspectos da qualidade do solo. De 

acordo com os autores o conceito está em evolução e tem grande visibilidade pública. Para tanto 

é preciso que os cientistas do solo e de áreas afins identifiquem funções críticas do solo com seus 

ecossistemas relacionados. Neste contexto novos métodos de medir como diferentes e similares 

solos serão utilizados, como por exemplo a associação das alterações físicas no solo e a visitação 

pública. 

Alguns workshops (IUGS 1998, Liverman 2001) levantaram a dificuldade no 

reconhecimento da importância da geologia e a maneira como os geoindicadores são utilizados 

paralelamente aos programas de uso público dos parques nos Estados Unidos. Há apontamentos 

para a necessidade de formatar grupos de trabalho; parcerias com agências de geociências e 

universidades para desenvolver o monitoramento de geoindicadores; sugestão de que as áreas 

protegidas sejam pontos de controle em uma rede nacional de monitoramento – enfatizando sua 

importância em comparação com áreas mais vulneráveis a mudanças antropogênicas; estreita 

relação entre os geoindicadores e programas de interpretação de áreas naturais protegidas, sendo 

um dos subprodutos do monitoramento geológico. 
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Goudie (2004) por sua vez aborda a capacidade dos geoindicadores de incluirem 

interações entre ambientes abióticos e bióticos, assim como diferentes tamanhos e idades de áreas, 

seja pelos processos naturais ou antrópicos. 

Estudos como Guimarães (2004) e Conceição et al. (2010) apontam para a importância 

dos geoindicadores na análise da ecologia da paisagem e para o planejamento turístico, 

respectivamente, auxiliando na gestão de áreas protegidas. Dentre os 27 geoindicadores 

estruturados por um grupo de pesquisadores (IUGS 1998, Berger 1996), que constituem juntos 

um tipo de medida da paisagem “qualidade do solo” e “erosão do solo e sedimentos” se 

aproximam mais do objeto de estudo.  

O conceito de qualidade do solo surgiu na década de 90 e tem sido objeto de discussão 

devido às suas diferentes percepções (Karlen et al. 1997, 2003). Simplesmente “capacidade do 

solo de funcionar”, este conceito reflete o sistema de vida dinâmico que é o solo, onde as 

avaliações sobre a qualidade do solo são relativas, isto é, uma vez que são diferentes e têm funções 

específicas sua qualidade pode ser diferente, sem ser limitante. 

Karlen et al. (1997) definem indicadores de qualidade do solo, como: matéria orgânica, 

infiltração, agregação, pH, biomassa microbiana, formas de N, densidade, profundidade do 

horizonte A, condutividade ou salinidade e nutrientes. Satkunas et al. (2001) e Ridgway (2002) 

ressaltam a importância ecológica do geoindicador qualidade do solo. Já Ball et al. (2004) analisa 

a qualidade da estrutura do solo pelos impactos da agricultura, na forma de compactação do solo, 

bem como seu manejo. 

Carter et al. (1997 apud Gregorich & Carter 1997) fizeram uma revisão de exemplos de 

funções atribuídas ao solo que são utilizadas para avaliar sua qualidade. Em geral concluíram que 

a qualidade do solo corresponde às várias funções que o solo realiza nos ecossistemas. MacEwan 

et al. (1997 apud Gregorich & Carter 1997) por sua vez discorre sobre aspectos pedológicos como 

indicadores de qualidade do solo, tais como: raízes e poros, estabilidade dos agregados e cor do 

solo.  

Para Akker & Schjønning (2004) a compactação do solo é definida como o “aumento da 

densidade de solos não-saturados”. Ao contrário dos horizontes superficiais, que tendem a alterar 

a compactação, seja pelas condições do tempo seja pelo preparo do solo para a agricultura, os 

horizontes do subsolo45 tendem a aumentar sua densidade. Assim a compactação do subsolo é 

prejudicial a funções do solo, como a presença de flora e fauna. 

Johnson (2010) chama a atenção por sua vez para os indicadores considerados para a 

conceituação e aplicabilidade da “qualidade do solo”. Embora o foco considerado pelo autor nos 

                                                 
45 Solo abaixo da profundidade arada, em geral >25 cm (idem.). 
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estudos tenha sido a fixação e enriquecimento de Nitrogênio, e consequentemente a química e 

biologia do solo, um padrão de qualidade de solo não pode ser aplicado a todos os casos. 

Erosão do Solo e de Sedimentos 

A erosão do solo e de sedimentos é um problema econômico e social assim como um 

fator essencial para monitoramento dos ecossistemas. A Organização Mundial para a Agricultura 

e Alimentação (FAO) estima que cerca de 140 milhões de hectares de solo tenham sido 

degradados somente na África e Ásia devido às práticas de manejo (IUGS 2008). No Parque 

Nacional da Serra do Cipó não é diferente, conforme apontado por Gualtieri-Pinto et al. (2008). 

Coltrinari (2002) sugere a erosão do solo, erosão remontante das cabeceiras, erosão e 

sedimentação de encostas, entre outros para estudo das mudanças ambientais importantes nas 

zonas tropicais. O PNSC, onde as drenagens são fortemente condicionadas pelo relevo 

montanhoso, assim como planícies inundáveis, demonstram este processo (Schaefer et al. 2008). 

Confirmado por Berger (2007), quando, ao analisar a sustentabilidade, demonstra que os 

geoindicadores – denominados como componentes da paisagem –, entre outros, os solos mudam, 

por exemplo na forma de erosão, mesmo que o clima seja estável. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

 

4.1 ANÁLISE 

 

4.1.1 Protocolo de Inventário e Quantificação de Lugares de Interesse 

Pedológico (LIPe) 

Define-se Lugar de Interesse Pedológico (LIPe) como: 

Perfil de solo em trincheira, talude, ravina e catena com grau de raridade, 

diversidade e proteção cujos fatores e processos intrínsecos e extrínsecos são 

representativos para a pedogênese (ou morfogênese); e cuja conservação é 

necessária para a riqueza do patrimônio ambiental (geodiversidade e 

biodiversidade), pelo seu conteúdo e secundariamente forma e função como 

parte essencial da Terra. 

 

A quantificação dos LIPe inventariados na trilha do Pico do Itacolomi, no Parque Estadual 

do Itacolomi (Fig. 4.1A) teve uma média de 65 pontos de um total de 130 possíveis, logo de 50%. 

O LIPe com maior pontuação foi P3-Peit, com 80 pontos e o menor o LIPe 4, com 52 pontos. 

 

 
Figura 4. 1: A) Quantificação; e B) geotemas dos LIPe da trilha-solo Pico do Itacolomi, Peit, Mariana e 

Ouro Preto /MG. 

 

Os geotemas (Figura 4.1B) com maior frequência foram o Pedológico, Geomorfológico 

e Sedimentológico, com 6 cada; seguidos por Estrutural, Estratigráfico e Ambientes Fluviais, com 

1 cada. Os demais (Espeleológico, Petrológico, Mineiro, Arqueológico e Paleontológico) não se 

apresentaram nos pontos analisados na trilha. 
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Os LIPe da trilha do Campo Ferruginoso, no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça 

(Fig. 4.2A) por sua vez tiveram uma média na sua quantificação também de 65 pontos (50% de 

130 pontos). A maior pontuação foi do LIPe P9-PESRM e a menor o P7-PESRM, com 87 e 54 

pontos respectivamente. 

 
Figura 4. 2: A) Quantificação; e B) geotemas dos LIPe da trilha-solo Campo Ferruginoso, PESRM, Belo 

Horizonte e Brumadinho /MG. 

 

Quanto aos geotemas do PESRM (Figura 4.2B) Pedológico e Geomorfológico se 

apresentaram 9 vezes; seguidos por Sedimentológico, com 4, Mineiro com 3, Mineralógico com 

2 e Estrutural, Espeleológico e Estratigráfico com 1 vez cada. Os geotemas Petrológico, 

Arqueológico e Paleontológico não se apresentaram. 

A trilha da Cachoeira da Farofa, no Parque Nacional da Serra do Cipó apresentou a maior 

pontuação média das trilhas analisadas, com 77 pontos (60% de 130 pontos). A maior pontuação 

foi do LIPe P4-PNSC, com 81 pontos e a menor o P10-PNSC e P11-PNSC, com 72 pontos cada 

(Figura 4.3A). 

 
Figura 4. 3: A) Quantificação; e B) geotemas dos LIPe da trilha-solo Cachoeira da Farofa, PNSC, Santana 

do Riacho /MG. 

 

Os geotemas dos LIPe no PNSC (Figura 4.3B) com maior frequência, de 13 cada, foram: 

Pedológico, Geomorfológico e Sedimentológico. Em seguida Ambientes Fluviais, com 7; e 

Estrutural e Estratigráfico com 2 cada. Os geotemas Mineiro, Mineralógico, Espeleológico, 

Estratigráfico, Petrológico, Arqueológico e Paleontológico não foram identificados. 

A partir da quantificação (Figura 4.4) e temática (Figura 4.5) dos “atrativos” – LIPe foi 

possível sugerir um conceito de segmento turístico, possibilitando sua roteirização (Tavares 

2002). 

 

A B 

A B 
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Figura 4. 4: Quantificação e geotemas dos LIPe das trilha-solo do PNSC, PESRM e Peit. 

 

Comparando-se a quantificação dos LIPe nas trilhas dos três parques (Figura 4.4) 

percebe-se que o LIPe com maior valor é no Parque Estadual do Rola-Moça (P9-PESRM) e a 

menor no Parque Estadual do Itacolomi (P4-Peit). A maior quantidade de LIPe está na trilha da 

Cachoeira da Farofa – PNSC, com 13, enquanto que a menor é na trilha do Pico do Itacolomi – 

Peit. A frequência média de ocorrência de LIPe ao longo da trilha é: maior no PESRM (um a cada 

287 m), seguida do Peit (1 a cada 370 m) e menor no PNSC (um a cada 690 m). 

O maior número de geotemas (Figura 4.5) foi o Pedológico, Geomorfológico e 

Sedimentológico (28 cada), seguido pelo Ambientes Fluviais (8), Estrutural e Estratigráfico (4 

cada), Mineiro e Mineralógico (3 cada) e Espeleológico (1). Ou seja, cerca de 8 em cada 10 (85%) 

dos geotemas é relacionado à pedogênese (Pedológico) e morfogênese (Geomorfológico, 

Sedimentológico e Ambientes fluviais). 

 
Figura 4. 5: Geotemas dos LIPe das trilha-solo do PNSC, PESRM e Peit. 
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Haja vista a roteirização nos Parques amostrados por meio de trilhas cujo atrativo 

principal é o solo definiu-se o pedoturismo como 

um segmento turístico com ênfase nos processos e fatores de formação bióticos 

(organismos), abióticos (material de origem, relevo, clima e tempo), dos solos 

como se apresentam in situ (naturais) ou réplicas (artificiais) para apreciação, 

compreensão e aquisição de conhecimentos de um sítio pedológico por 

turistas.46 

 

Especificando-se as características principais dos LIPe temos (Figura 4.6) quanto a: 

 Segurança: maior LIPe P9-PESRM e P2-Peit e menor P4/P5/P6/P7-PESRM, com 

6 e 3 pontos respectivamente (Figura 4.6A); 

 Vulnerabilidade: maior P1/P2/P3/P4/P5/P6/P12/P13-PNSC e menor P2-PESRM 

e P2-Peit, com 7 e 2 pontos respectivamente (Figura 4.6B); 

 Características intrínsecas: maior P5-PESRM e menor P6-Peit, com 9 e 3 pontos 

respectivamente (Figura 4.6C); 

 Uso potencial: maior P9-PESRM e menor P4-Peit, com 10 e 3 pontos 

respectivamente (Figura 4.6D); e 

 Necessidade de proteção: maior P1/P2/P3/P4/P5/P6/P12/P13-PNSC e menor P6-

Peit, com 9 e 5 pontos respectivamente (Figura 4.6E).  

 

 

 

                                                 
46 Embora a raiz pedo signifique “criança, jovem, novo” podendo conotar o turismo com abuso infantil – parte do denominado “turismo 

sexual” – ou “turismo solo” – turismo alocêntrico (Plog 1972) – deve-se superar similaridades tais como eco (do grego oikos = casa) 
+ turismo e geo (Terra) + turismo, considerando-se sua conceituação proposta. 

A B 

C D 
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Figura 4. 6: Características principais dos LIPe das trilha-solo do PNSC, Peit e PESRM: A) Segurança; B) 

Vulnerabilidade; C) Características Intrínsecas; D) Uso potencial; e) Necessidade de Proteção. 

 

Quanto à “Pedodiversidade intrínseca” (Pi) é maior na trilha do Campo Ferruginoso – 

PESRM, com 3,48; seguida pela trilha Pico do Itacolomi – Peit, com 2,70 e por fim a trilha da 

Cachoeira da Farofa, com 1,45 (Tabela 4.1). A relação Pi/números de LIPe é de 0,38, 0,45 e 0,11; 

e de Pi/comprimento da trilha é de 1,21, 1,35 e de 0,16 respectivamente, o que demonstra uma 

relação diretamente proporcional para o PESRM e o PNSC e inversamente proporcional para o 

PNSC. 

Tabela 4. 1  – Pedodiversidade Intrínseca 

 
Pi = Pedodiversidade intrínseca; L = Quantidade de LIPe presentes na trilha; t = extensão da trilha. 

 

A “Frequência de interesse Pedológico” (FiP) por sua vez (Tabela 4.2) é de 2,18 para 

CAMBISSOLOS, 1,79 para NEOSSOLOS e de 1,01 para ESPODOSSOLOS. Na trilha do Pico 

do Itacolomi, o maior interesse é por CAMBISSOLOS e NEOSSOLOS, com 1,35 pontos, 

enquanto que para ESPODOSSOLOS é de 0,45. Já na trilha do Campo Ferruginoso o único 

interesse é de um CAMBISSOLO, descrito no início da trilha. E na trilha da Cachoeira da Farofa 

o maior interesse é de ESPODOSSOLO com 0,56, seguido por CAMBISSOLO e NEOSSOLO, 

com 0,45. 

Tabela 4. 2 – Frequência Interesse Pedológico 

 
Fi = Frequência de interesse; Ri = número de locais que o mesmo tipo de interesse se apresenta na trilha; t 

= extensão da trilha. 

 

O “Grau de fragmentação” (Gf) é maior para os CAMBISSOLOS, com 1,62 pontos; em 

seguida os NEOSSOLOS, com 1,23; e por fim os ESPODOSSOLOS, com 0,67 (Tabela 4.3). Na 

Trilha-solo / Parque Pi L t (km)

Pico Itacolomi/Peit 2,70 6 2,23

Campo Ferruginoso/PESRM 3,48 9 2,58

Cachoeira da Farofa/PNSC 1,45 13 8,97

Total 7,63 28 13,78

Classe de Solo t (km)

Trilha-solo / Parque FiP Ri FiP Ri FiP Ri t (km)

Pico Itacolomi/Peit 1,35 3 0,45 1 1,35 3 2,23

Campo Ferruginoso/PESRM 0,39 1 - 0 - 0 2,58

Cachoeira da Farofa/PNSC 0,45 4 0,56 5 0,45 4 8,97

Total 2,18 8 1,01 6 1,79 7 13,78

CAMBISSOLO ESPODOSSOLO NEOSSOLO

E 
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trilha do Pico do Itacolomi CAMBISSOLOS e NEOSSOLOS têm Gf 0,90 e Espodossolo 0,45. A 

trilha do Campo Ferruginoso por sua vez tem Gf de 0,39 para o único CAMBISSOLO descrito. 

E na trilha da Cachoeira da Farofa é de 0,33 para CAMBISSOLOS e NEOSSOLOS e de 0,22 

para os ESPODOSSOLOS. Nota-se que os CAMBISSOLOS tendem a ser mais isolados nas 

trilhas, enquanto que os ESPODOSSOLOS são mais próximos. 

 

Tabela 4. 3 – Grau de Fragmentação 

 
Gf = Grau de fragmentação; r = número de locais diferentes em que se apresenta o mesmo tipo de interesse 

se apresenta na trilha; t = extensão da trilha. 

 

Concluindo com o Potencial Pedoturístico (PPt) o maior é o da trilha do Campo 

Ferruginoso, com 0,225, com a trilha do Pico do Itacolomi em seguida, com 0,174 e trilha da 

Cachoeira da Farofa com 0,112 (Tabela 4.4). O que demonstra uma um PPt das três trilhas de 

cerca de 52% (0,511) do PPt ideal47 (0,992). Destaque para a trilha do PESRM que tem PPt acima 

da soma de todos, com 59% (0,112) do ideal (0,188). 

Tabela 4. 4 – Potencial Pedoturístico 

 
Ppt= Potencial pedoturístico; VLIPen = soma das variáveis de cada LIPe (Análise Quantitativa do Protocolo); 

NLIPea = número de LIPe na trilha. 

 

4.1.2 Trilhas-solo 

Trilha-solo pode ser entendida como 

Trilha com perfis de solo expostos para serem observados como atrativo 

(pedossítios) importante da estética da paisagem e compreendidos como 

patrimônio pelas funções ambientais (p.ex. redução da poluição, mudanças 

climáticas e produção de alimentos) e principalmente suporte à bio- e 

geodiversidade. O que implica numa transformação da conservação dos solos 

em pedoconservação, que incluem inventário, uso adequado, acesso e 

proteção.  
 

                                                 
47 Para o ideal tem-se total para todas as pontuações, ou seja, 130 por LIPe e 0,992 de PPt para as três trilhas. 

Classe de Solo t (km)

Trilha-solo / Parque Gf r Gf r Gf r t (km)

Pico Itacolomi/Peit 0,90 2 0,45 1 0,90 2 2,23

Campo Ferruginoso/PESRM 0,39 1 - 0 - 0 2,58

Cachoeira da Farofa/PNSC 0,33 3 0,22 2 0,33 3 8,97

Total 1,62 6 0,67 3 1,23 5 13,78

CAMBISSOLO ESPODOSSOLO NEOSSOLO

Trilha-solo / Parque PPt Vlipe1 Vlipe2 Vlipe3 Vlipe4 Vlipe5 Vlipe6 Vlipe7 Vlipe8 Vlipe9 Vlipe10 Vlipe11 Vlipe12 Vlipe13 t (m)

Pico Itacolomi/Peit 0,174 70 57 80 52 59 70 - - - - - - - 2.225

Campo Ferruginoso/PESRM 0,225 68 61 62 59 59 56 54 75 87 - - - - 2.583

Cachoeira da Farofa/PNSC 0,112 80 80 80 81 80 80 73 73 73 72 72 80 80 8.973

Total 0,511 - - - - - - - - - - - - - 13.781
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Trilha-solo Pico do Itacolomi 

A “Trilha-solo Pico do Itacolomi” é linear, tem 2.225 m de comprimento e variação 

altimétrica entre 1.592 m e 1.692 m, com seis LIPe (Figura 4.7) localizada entre Ouro Preto/MG 

e Mariana/MG (Figura 4.8). Seus geotemas possibilitam a observação da pedogênese com a 

morfogênese, havendo solos mais profundos em áreas mais planas e solos mais rasos e com menos 

horizontes em áreas mais íngremes ou topos de morro. Além do fator de formação relevo 

montanhoso do Quadrilátero Ferrífero (Dorr 1969, Alkmim & Marshak 1998) se observa também 

com o material de origem: filitos do Grupo Sabará com granulometria silto-argilosa e quartzitos 

do Grupo Itacolomi com arenosa (Minas Gerais 2007a). 

 
Figura 4. 7: LIPe, comprimento e altimetria da Trilha-solo do Pico do Itacolomi – Peit. 

 

Os Lugares de Interesse Pedológicos ao longo da trilha-solo são descritos a seguir: 

Quadro 4. 1 - LIPe nº 1: Neossolo regolítico sobre filitos-xistos em Mata Atlântica 

Latitude (Lat.): 20º25'51"S – Longitude (Long.): 43º29'45"W – Altitude (Alt.): 1.489 m 

Importância do sítio 

 

Apesar das características intrínsecas ruins e 

uso potencial regular o pedossítio de 

relevância regional do ponto de vista 

científico (Pedologia e Geomorfologia), 

educativo (Educação em Solos, Ensino de 

Geografia Física e Ensino em Geociências) e 

turístico (Pedoturismo, Geoturismo e Turismo 

Pedagógico). Único perfil de solo aberto em 

trincheira e descrito em área com cobertura de 

Mata Atlântica demonstra a relação do 

material de origem com a pedogênese. 
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Descrição do sítio 

 

Após 250 m do início da trilha sentido Pico do 

Itacolomi e 170 m após a medição de erosão 

E5, sob litologia de filitos, relevo suave-

ondulado e vegetação de mata atlântica, sem 

pedregosidade e rochosidade é 

moderadamente drenado e sem erosão 

aparente. Com dois horizontes (A e Cr) até 60 

cm, o solo amarelo (variações de cor bruno), 

com textura prioritariamente arenosa, 

estrutura granular, com poros muito pequenos 

e comuns, consistência solta, cerosidade fraca 

e pouca e raízes poucas e finas. 

Medidas de proteção A segurança ruim e a vulnerabilidade regular 

somadas à pouca conservação há uma 

necessidade de proteção regular, 

recomendando-se a restauração da vegetação 

da encosta à direita da trilha no sentido Pico 

do Itacolomi, controle da erosão no leito da 

trilha, capina da vegetação invadindo o leito 

da trilha para evitar vandalismo (Liddle 

1992). 

 
Quadro 4. 2- LIPe nº 2: Erosão e exposição de Cambissolo em trilha fechada 

Lat.: 20º25'59"S – Long.: 43º29'31"W – Alt.: 1.571m 

Importância do sítio 

 

Apesar do uso potencial ruim as 

características intrínsecas do pedossítio são 

boas, contribuindo para sua relevância 

regional do ponto de vista científico 

(Pedologia e Geomorfologia), educativo 

(Educação em Solos, Ensino de Geografia 

Física e Ensino em Geociências) e turístico 

(Pedoturismo, Geoturismo e Turismo 

Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

A 50 m de LIPe3-BV, 100 m da medição de 

compactação C13 e 125 m de erosão E4, sob 

litologia de quartzitos, relevo montanhoso, 

vegetação de cerrado, sem pedregosidade e 

rochosidade é moderadamente drenado e com 

erosão hídrica superficial aparente. Com três 

horizontes (A, Bi e Cr) até 200+ cm o solo 

amarelo (variações de cor bruno), com textura 

arenosa nos horizontes mais superficiais e 

silto-arenosa nos mais inferiores, estrutura 

granular com blocos angulares, sem poros 

visíveis, consistência solta, cerosidade fraca e 

pouca e raízes poucas e médias-finas.  

Medidas de proteção A segurança ruim e vulnerabilidade e 

conservação regulares somada às demais 

características do LIPe repercute em 

necessidade de proteção ótima, com 

manutenção do desvio da trilha contornando a 

Pedra do Rato, com guarda-corpo próximo ao 

perfil exposto, com monitoramento da erosão 

a montante (Pedra do Rato) e a jusante (trilha) 

 

118 

 

Contribuições às Ciências da Terra, Série D, vol. 76, 259p. 



 

 

 

 
Quadro 4. 3- LIPe nº 3: Catena da Pedra do Porco: evolução de um Neossolo para um Cambissolo 

 
Importância do sítio 

 

   
Alta Vertente      Média Vertente  Baixa Vertente 

Pedossítio com uso potencial e características 

intrínsecas regulares e de relevância regional 

do ponto de vista científico (Pedologia e 

Geomorfologia), educativo (Educação em 

Solos, Ensino de Geografia Física e Ensino em 

Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo e Turismo Pedagógico). A 

evolução de um Neossolo para um Cambissolo 

demonstra a relação do fator de formação 

relevo na pedogênese e desta no relevo 

(pedogeormorfologia por meio da erosão e 

transporte de sedimentos), constituindo-se não 

somente uma catena, mas uma cobertura 

pedológica (Ruellan et al. 1989). 

Descrição do sítio 

  
Alta Vertente                     Média Vertente 

 
Baixa Vertente 

 

 

Catena de 115 m de comprimento, a 50 m de 

LIPe2, 75 m da compactação C13 e 100m da 

erosão E4, são classificados como 

NEOSSOLO REGOLÍTICO (LIPe3-AV) e 

CAMBISSOLO HÁPLICO (LIPe3-MV e 

LIPe3-BV). Sob litologia de quartzitos, relevo 

plano a suave-ondulado e vegetação de 

cerrado, pedregoso, moderadamente rochoso, 

é moderadamente drenado e sem erosão 

aparente. Nota-se um aumento do número, 

diferenciação e profundidade de horizontes na 

topossequência, sendo: dois na alta vertente (A 

e Cr) até 27+ cm, dois na média vertente (A) 

até 35+ cm e cinco na baixa vertente (A, B e 

C) até 110+ cm. Os solos são amarelos 

(variações de cor bruno), sendo na alta e 

textura prioritariamente arenosa, estrutura 

granular com blocos angulares, sem poros 

visíveis, consistência ligeiramente dura, 

cerosidade fraca e pouca e raízes abundantes e 

grossas-finas. 

Medidas de proteção A segurança regular e vulnerabilidade e estado 

de conservação ruins sugere uma boa 

necessidade de proteção, a exemplo da erosão 

(E4-Peit), na trilha a montante perfil na baixa 

vertente, que apresenta trilhas paralelas. A 

proximidade do LIG da Pedra do Rato 

(Ostanello 2012) também sugere maior 

proteção, em especial nos perfis na média e 

alta vertente, cujo acesso necessita da 

construção e manutenção de uma trilha. 

 
Quadro 4. 4- LIPe nº 4: Neossolo exposto por erosão no leito da trilha 

Lat.: 20º25'55"S – Long.: 43º29'17"W – Alt.: 1.608 m 

Alta Vertente Média Vertente Baixa Vertente

Latitude 20º25'56"S 20º25'58"S 20º25'60"S

Longitude 43º29'31"W 43º29'30"W 43º29'30"W

Altitude 1.604 m 1.600 m 1.587 m
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Importância do sítio 

 

 

Pedossítio de relevância regional do ponto de 

vista científico (Pedologia e Geomorfologia), 

educativo (Educação em Solos, Ensino de 

Geografia Física e Ensino em Geociências) e 

turístico (Pedoturismo, Geoturismo e Turismo 

Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

 

A 45 m da compactação C11 a montante e 

também 45 m da erosão E3, sob litologia de 

quartzitos, relevo plano-suave ondulado, 

vegetação de cerrado, sem pedregosidade e 

rochosidade é moderadamente drenado e com 

erosão hídrica superficial em sulcos. Com dois 

horizontes (A e Cr) até 72+ cm o solo amarelo 

(variações de cor bruno), com textura arenosa, 

estrutura granular com blocos angulares, sem 

poros visíveis, consistência solta, cerosidade 

fraca e pouca e sem raízes. 

Medidas de proteção A segurança regular, estado de conservação 

ruim e péssima vulnerabilidade sugerem uma 

necessidade de proteção regular. Sua 

localização concomitante à área de erosão 

(E3-Peit), que aumentou consideravelmente 

desde o início do monitoramento determina a 

necessidade de desvio da trilha principal, que 

é transversal à curva de nível, com construção 

e manutenção de trilha em ziguezague, 

acompanhando a curva de nível com mudança 

de direção próxima o perfil de solo exposto e 

em desenvolvimento pelo processo erosivo. 

Evitando-se o alargamento da trilha e perda de 

solo do perfil exposto com o transporte de 

sedimentos a jusante. 

 
Quadro 4. 5- LIPe nº 5: Espodossolos da Lagoa Seca 

 
Importância do sítio 

 

  
Margem                        Leito 

Estudos a respeito da fauna e da flora da 

Lagoa Seca identificaram que há espécies 

endêmicas e ameaçadas que dependem da 

manutenção do habitat, isto é, regime de 

cheias e secas da lagoa, sem pisoteamento da 

área fora da trilha. Em especial por ser uma 

trilha linear, isto é, os visitantes passam por 

este trecho duas vezes, na ida e no retorno, 

duplicando o impacto. Pedossítio com ótimo 

uso potencial e características intrínsecas, de 

relevância nacional do ponto de vista 

científico (Pedologia e Geomorfologia), 

Média Vertente Baixa Vertente

Latitude 20º25'53"S 20º25'52"S 

Longitude 43º29'11"W 43º29'11"W 

Altitude 1.607 m 1.606 m
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educativo (Educação em Solos, Ensino de 

Geografia Física e Ensino em Geociências), 

estético (Geomorfologia Fluvial, Ecologia de 

Paisagem) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo e Turismo Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

  
Margem                        Leito 

Lagoa temporária de altitude com superfície 

de cerca de 500 m2 herbáceo-arbustiva com 

ocorrência de espécies de flora e fauna 

contornada por campos rupestres. A 40 m da 

compactação C10 e 140 m de C9, sob litologia 

de quartzitos/metapelitos, relevo plano, 

vegetação de cerrado, não pedregoso, 

moderadamente rochoso, excessivamente 

drenado e com erosão hídrica não aparente. 

Com três horizontes (A, E Be) até 142+ cm no 

leito e 155+ cm na margem. Os solos amarelos 

(variações de cor bruno), tem textura 

prioritariamente arenosa em A e Be e franco-

arenosa em E, estrutura granular com blocos 

angulares, porosidade média (leito) e muito 

pequena (margem), consistência solta (A e 

Be) e ligeiramente dura (E), cerosidade fraca 

e pouca e raízes abundantes e finas nos 

horizontes mais superiores e comuns e médias 

nos mais inferiores. 

Medidas de proteção O estado de conservação, segurança e 

vulnerabilidade regulares sugerem uma 

necessidade de proteção ótima, com 

construção de infraestrutura como passarela 

para o trânsito de pedestres no trecho próximo 

à Lagoa Seca. Runkowski (2016) estudou os 

impactos da infraestrutura de trilhas 

recreacionais em comunidades de plantas 

ameaçadas. 

 
Quadro 4. 6- LIPe nº 6: Neossolo regolítico altimontano do Itacolomi 

Lat.: 20º25'45"S – Long.: 43º28'37"W –Alt.: 1.682 m 

Importância do sítio 

 

As características intrínsecas são regulares, e 

seu uso potencial é ruim, que não contribui 

para o pedossítio mais próximo do Pico do 

Itacolomi, sendo considerado de relevância 

internacional do ponto de vista científico 

(Pedologia e Geomorfologia), educativo 

(Educação em Solos, Ensino de Geografia 

Física e Ensino em Geociências) e turístico 

(Pedoturismo, Ecoturismo, Turismo de 

Aventura, Geoturismo e Turismo 

Pedagógico). 
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Descrição do sítio 

 

A 115 m da compactação C4 e 80 m de C3 e a 

215 m da erosão E1, o perfil pedológico foi 

classificado como NEOSSOLO 

REGOLÍTICO, sob litologia de metapelitos, 

relevo montanhoso, vegetação de cerrado, não 

pedregoso, não rochoso é moderadamente 

drenado e com erosão hídrica superficial 

muito forte. Com dois horizontes (A e Cr) até 

60+ cm o solo amarelo (variações de cor 

bruno), com textura franco-arenosa, estrutura 

de blocos angulares (A) e laminar (Cr), poros 

muito pequenos, consistência macia (A) e 

extremamente dura (Cr), cerosidade fraca (A() 

e forte e abundante (Cr) e raízes abundantes e 

muito finas (A) e poucas e finas-médias (Cr). 

Medidas de proteção O uso público atual e estado de conservação 

são péssimos, por ser próximo ao Pico do 

Itacolomi e não haver controle de visitantes 

pela trilha do Calaes. Vulnerabilidade e 

segurança regulares que sugerem boa 

necessidade de proteção. 
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Figura 4. 8: Mapa temático da Trilha-Solo Pico do Itacolomi, Peit, Mariana e Ouro Preto /MG. 
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Trilha-solo Campo Ferruginoso 

A “Trilha-solo Campo Ferruginoso” também é linear, com 2.583 m de comprimento e 

altimetria entre 1.396 m e 1.497 m, com nove LIPe (Figura 4.9), localizada em Brumadinho /MG 

(Figura 4.10). Os geotemas observados possibilitam a compreensão dos processos de formação 

dos solos e relevo durante o Cenozóico, influenciados pela presença de alto teor de Ferro. O fator 

de formação material de origem canga (Dorr 1969, Alkmim & Marshak 1998) exerce uma grande 

influência na morfogênese do platô onde a trilha se localiza, resistente à erosão, restringindo a 

pedogênese, de solos férricos – PLINTOSSOLOS (Carvalho Filho 2008, Minas Gerais 2007b). 

 
Figura 4. 9: LIPe, comprimento e altimetria da Trilha-solo do Campo Ferruginoso - PESRM. 

 

Os Lugares de Interesse Pedológicos ao longo da trilha-solo do PESRM são descritos a 

seguir: 

Quadro 4. 7- LIPe nº 1: Cambissolo Háplico com caráter Plíntico distrofférrico do Centro de 

Visitantes 

Lat.: 20º03'07"S – Long.: 44º00'03"W – Alt.: 1.398 m 

Importância do sítio 

 

Pedossítio com uso potencial bom e 

características intrínsecas regulares tem 

relevância nacional do ponto de vista 

científico (Pedologia, Geomorfologia e 

Mineralogia), educativo (Educação em Solos, 

Ensino de Geografia Física e Ensino em 

Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo e Turismo Pedagógico). 
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Descrição do sítio 

  

No início da vertente de 800 m em linha reta 

transversal às curvas de nível, se encontra o 

único perfil pedológico descrito na trilha do 

Campo Ferruginoso. Localizado em talude na 

estrada entre o Centro de Visitantes antigo e o 

novo, tem 129 cm de profundidade com 

presença de 2 perfis sobrepostos, 

geneticamente discordantes. O perfil superior 

1, apresenta no topo um HA fraco de ~10 cm 

de espessura, que foi quase totalmente 

decapitado quando da abertura do talude. Este 

HA sobrepõe um HB cascalhoso de espessura 

~ 50 cm, formado por fragmentos angulosos, 

subangulosos a subarredonados de itabirito, 

hematita compacta e couraça. O perfil inferior 

2, apresenta na base um HBi, argiloso, com 

agregação incipiente que torna-se 

gradualmente moderada em direção ao topo. 

O contato com o perfil superior 1 é brusco e 

irregular. Segundo a Classificação Brasileira 

de Ciência do Solo, o conjunto dos 2 perfis 

seria representado do topo para base como 

HA, HBi1, 2HBi2, caracterizando um 

Cambissolo Háplico Latossólico, pela elevada 

presença de 86% Gibbsita (Apêndice IV). 

Medidas de proteção O estado de conservação é péssimo, pois está 

próximo às obras do novo Centro de 

Visitantes, cujo projeto paisagístico não 

considera a geodiversidade. Assim, a 

segurança ruim e vulnerabilidade péssima 

sugerem boa necessidade de proteção, como 

não plantio de vegetação no barranco, 

preservando o perfil de solo exposto, bem 

como construção de contenção de erosão a 

montante. 

 
Quadro 4. 8- LIPe nº 2: Agregado de Nódulos de Hematita 

Lat.: 20º03'20"S – Long.:  44º00'07"W – Alt.: 1.453 m 

Importância do sítio 

 

 

Características intrínsecas boas e uso 

potencial regular contribuem para o pedossítio 

ser de relevância nacional do ponto de vista 

científico (Pedologia, Geomorfologia e 

Mineralogia), educativo (Educação em Solos, 

Ensino de Geografia Física e Ensino em 

Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo e Turismo Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

  

Seguindo-se cumeeira acima, 450 m após 

LIPe1  nota-se na média vertente uma 

tendência à degradação da couraça laterítica 

sentido baixa-alta vertente. 
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Medidas de proteção Estado de preservação e vulnerabilidade 

péssimos, segurança ruim e necessidade de 

proteção boa. O trecho da trilha apresenta 

característica de estrada (ABNT 2008), o que 

acelera a desagregação dos nódulos de 

hematita, dificultando o deslocamento de 

pedestres. Sugere-se o cumprimento do 

zoneamento do PM da UC, com proibição de 

trânsito de veículos que não autorizados para 

fins de fiscalização (proibindo até mesmo de 

pesquisas e manutenção de torres de energia 

elétrica) e recuperação da trilha, isolando-se o 

afloramento, para melhor visualização e maior 

conservação do LIPe. 

 
Quadro 4. 9- LIPe nº 3: Bloco de Fragmentos Cimentados com Estrutura Bandada Itabirítica 

Lat.: 20º03'24"S – Long.: 44º00'06"W – Alt.: 1.473 m 

Importância do sítio 

 

  

Pedossítio com características intrínsecas 

boas e uso potencial regular, tem relevância 

nacional do ponto de vista científico 

(Pedologia e Geomorfologia), educativo 

(Educação em Solos, Ensino de Geografia 

Física e Ensino em Geociências) e turístico 

(Pedoturismo, Geoturismo e Turismo 

Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

 

115 m após LIPe2 e a 150 m de C1 (onde se 

termina a catena e se inicia o platô) se 

encontra pavimentação cascalhosa da vertente 

associada a presença de blocos de canga com 

fragmentos cimentados de Itabirito, hematita 

compacta e a de fragmentos de itabirito 

alterados, mas com estrutura bandada 

preservada. 

Medidas de proteção Segurança, vulnerabilidade e uso público 

ruins somados ao péssimo estado de 

conservação acarretam em necessidade de 

proteção regular, a exemplo do LIPe anterior: 

proibição de tráfego de veículos, recuperação 

da trilha e isolamento do blocos de itabiritos e 

canga. 

 
Quadro 4. 20 - LIPe nº4: Cangueiro 

Lat.: 20º03'27"S – Long.: 44º00'09"W – Alt.: 1.494 m 

Importância do sítio 

 

Pedossítio com características intrínsecas e 

uso potencial bons, de relevância regional do 

ponto de vista científico (Pedologia, 

Geomorfologia, Mineiro e Metalogenia), 

educativo (Educação em Solos, Ensino de 

Geografia Física e Ensino em Geociências), 

histórico (História da Mineração) e turístico 

(Pedoturismo, Geoturismo, Ecoturismo, 

Turismo de Aventura, Turismo Mineiro e 

Turismo Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

150 m após a compactação C1, 65 m antes de 

C2 e 300 m após LIPe2 se inicia o Cangueiro. 
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Leito da trilha           Margem da trilha 

 

Conforme Varajão et al. (2009) o ferro 

originado da dissolução dos óxidos primários 

do itabirito (magnetita, hematita) passa por 

inúmeras etapas de dissolução/reprecipitação, 

que progressivamente tendem a apagar 

parcialmente a estrutura bandada do itabirito, 

porções da rocha-mãe gerando a formação de 

uma canga Como a estrutura da rocha é 

macroscopicamente reconhecível, usa-se a 

denominação de canga estruturada, tratando-

se, portanto, de um horizonte C. De acordo 

com o Plano de Manejo do Parque (Minas 

Gerais 2007a p. 37) “diversas terminologias 

são aplicadas à vegetação encontrada sobre a 

canga. Ela pode ser denominada 

simplesmente Campo Rupestre (Eiten, 1983) 

ou como um subtipo de Campo Limpo 

(Rizzini, 1979). Também pode ser chamada 

de vegetação metalófila (Porto & Silva, 1989), 

caracterizada pela presença de espécies 

vegetais que, muitas vezes, apresentam 

nanismo ou gigantismo e, ao mesmo tempo, 

altas concentrações de metais em seus 

tecidos”. 

Medidas de proteção Estado de conservação, segurança, 

vulnerabilidade e uso público atual ruins, com 

boa necessidade de proteção. Recomenda-se o 

controle da entrada via condomínio Retiro das 

Pedras: ciclistas (foto), veículos fora de 

estrada, animais domésticos (cães, gado e 

cavalos) e pedestres que não passam pela 

portaria do parque. De acordo Jacobi (2007), 

Jacobi & Carmo (2008), Jacobi et al. (2008) 

espécies endêmicas se desenvolvem sobre os 

campos rupestres ferruginosos. 

 
Quadro 4. 31 - LIPe nº5: Campo Rupestre Hematítico com Cupinzeiros 

Lat.: 20º03'29"S – Long.:  44º00'22"W – Alt.: 1.482 m 

Importância do sítio 

 

 

Características intrínsecas ótimas e uso 

potencial bom direcionam para um pedossítio 

de relevância nacional do ponto de vista 

científico (Pedologia, Geomorfologia e 

Mineralogia), educativo (Educação em Solos, 

Ensino de Geografia Física, Ensino em 

Geociências e Ensino de Ecologia) e turístico 

(Pedoturismo, Geoturismo e Turismo 

Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

 

A 165 m de C3 e 25 m de C4 se encontra o 

Campo de Cupinzeiros. As formações de 

mesofauna tem aspecto similar ao solo, com 

cor férrica e estrutura preservada, isto é, sem 

tocas de animais como tatus e serpentes, ou 

mesmo depredações. Os primeiros estudos 

que se tem registro sobre a relação da 

mesofauna com os solos (térmitas e 
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formigueiros) remontam a 1549 (Blanchart et 

al. 2010). Simões (2012) citando Wood 

(1988), Van Wambeke (1992), Holt & Lepage 

(2000) e Correia & Oliveira (2005) aponta que 

as térmitas têm papel essencial na pedogênese, 

em relação à estrutura e à classe textural do 

solo. Ruivo et al. (2002) comprovaram que a 

pedobioturbação é responsável pela 

heterogeneidade mineralógica estrutural dos 

solos alterados, com mistura de nódulos 

gibbsíticos e ferruginosos, agregados 

cauliníticos e plasma dominado por 

argilominerais 1:1, o que pode justificar, em 

parte a variação de argilominerais nos solos da 

trilha, após análise de DRX (Apêndice IV). 

Medidas de proteção A segurança do pedossítio é péssima e a 

vulnerabilidade é ruim acarretando numa boa 

necessidade de proteção afim aos pedossítios 

anteriores (fiscalização tráfego visitantes, 

veículos e animais domésticos), bem como 

proteção das térmitas devido à relevância nos 

processos de biopedoturbação (Wood 1988, 

Vn Wambeke 1992, Holt & Lepage 2000, 

Correia & Oliveira 2005). 

 
Quadro 4. 42 - LIPe nº6: Mirante Feição Erosiva da Superfície 

Lat.: 20º03'30"S – Long.:  44º00'38"W – Alt.: 1.457 m 

Importância do sítio 

 

 

Pedossítio com características intrínsecas e 

uso potencial regulares, tem relevância 

regional do ponto de vista científico 

(Pedologia, Geomorfologia, Mineiro e 

Sedimentologia), educativo (Educação em 

Solos, Ensino de Geografia Física e Ensino 

em Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo, Turismo Mineiro e Turismo 

Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

 

A 80 m de C6, 115 m de C7 e 150 m da erosão 

E2 tem-se o mirante que dá visada para a 

feição erosiva de superfície do tipo ravina, na 

estrada para Casa Branca. Esta feição 

geomorfológica tem papel importante na 

compreensão do ambiente das crostas 

lateríticas. Para Guerra (1997). De acordo 

com o Projeto APA Sul RMBH – Estudos do 

Meio Físico CPRM (2005 p. 47) o 

comportamento da canga os materiais 

constituintes da unidade geotécnica canga 

“Apresentam elevada suscetibilidade a 

movimentos de massa, principalmente em 

cristas e áreas de alta declividade. As rupturas 

das coberturas de cangas, com quedas de 

blocos e lascas” 

Medidas de proteção A segurança é ruim, a vulnerabilidade regular 

e a necessidade de proteção é boa. 

Recomenda-se a construção de um atalho que 
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conecte até próximo da quebra de declive, 

constituindo um mirante mais planejado, 

evitando trilhas paralelas aleatórias 

impactando o campo rupestre ferruginoso. 

 
Quadro 4. 53 - LIPe nº7: Mirante Estratigrafia Formação Cauê-Moeda 

Lat.: 20º 03'29"S – Long.: 44º00'20"W – Alt.: 1.482 m 

Importância do sítio 

 

 

As características intrínsecas e o uso potencial 

regulares caracterizam o pedossítio de 

relevância regional do ponto de vista 

científico (Pedologia, Geomorfologia, 

Estrutural e Sedimentologia), educativo 

(Ensino de Geografia Física e Ensino em 

Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo e Turismo Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

A 85 m de LIPe5, 105 m de C4 e 75 m de C3 

está o mirante para a estratigrafia da Formação 

Cauê-Moeda (Dorr 1969, Alkmim & Marshak 

1998, CPRM 2005) 

(Thomas 1994) 

Medidas de proteção Segurança e vulnerabilidade ruim o pedo-

geomorfossítio tem necessidade de proteção 

boa, por estar próximo à quebra de declive, 

onde se é possível ter a visada da denudação 

da paisagem, sem necessidade de construção 

de trilhas paralelas. 

 
Quadro 4. 64 - LIPe nº 8: Ravina de corte de talude de Estrada/de cava de mineração (?) 

Lat.: 20º03'03"S – Long.: 44º00'44"W – Alt.: 1.360 m 

Importância do sítio 

 

Pedossítio com características intrínsecas e 

uso potencial bons, de relevância regional do 

ponto de vista científico (Pedologia, 

Geomorfologia, Mineiro e Sedimentologia), 

educativo (Educação em Solos, Ensino de 

Geografia Física e Ensino em Geociências) e 

turístico (Pedoturismo, Geoturismo, Turismo 

Mineiro e Turismo Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

  
Visada Estrada  Visada-Trilha Campo 

Ferruginoso 

A cerca de 3,2 Km de LIPe1, pela estrada para 

Casa Branca, distrito de Brumadinho, chega-

se à ravina.  Nota-se que há um princípio de 

erosão com alargamento na base ligando a 

estrada ao afloramento, o que se pode associar 

ao desmonte do itabirito com a perda da 

cobertura protetora da canga, cujo 

intemperismo físico e drenagem (já que em 

declividade na curva) pode ter evoluído de 

uma antiga estrada que foi desviada para a 

atual. Pereira et al. (2012) encontraram alto 

índice de cavidades, similar a áreas cársticas 

na Serra do Rola Moça, QFe. Tal formação de 

depressões em minério de ferro se deve à 

presença de itabirito em dissolução sob canga. 

Medidas de proteção Segurança e vulnerabilidade ruins o pedossítio 

e sítio minerário tem uma necessidade de 
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proteção boa. Recomenda-se a construção de 

duas trilhas: uma conectando a estrada e a 

base do perfil de solo/cava de mina 

abandonada (foto à esquerda) e outra 

conectando a estrada com a lateral superior do 

perfil (foto à direita). 

 
Quadro 4. 75 - LIPe nº 9: Canga sob itabirito intemperizado do Mirante Morro dos Veados 

Lat.: 20º03'33"S – Long.: 44º01'60"W – Alt.: 1.497 m 

Importância do sítio 

 

  

Pedossítio com características intrínsecas 

boas e uso potencial ótimo. Sua relevância é 

internacional do ponto de vista científico 

(Pedologia, Geomorfologia), educativo 

(Educação em Solos, Ensino de Geografia 

Física e Ensino em Geociências) e turístico 

(Pedoturismo, Geoturismo e Turismo 

Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

Cerca de 3,9 Km após LIPe8 se encontra o 

atrativo turístico mais visitado do Parque 

(Minas Gerais 2007) é um platô de canga e 

fragmentos itabiríticos (Ruchkys 2007) é 

denominado Mirante do Morro dos Veados, 

cuja visada permite a observação da paisagem 

de Belo Horizonte e de Ibirité. Próximo ao 

painel geoturístico do Geoparque 

Quadrilátero (foto à esquerda) é possível ver o 

processo de resistência ao intemperismo 

(superior) e degradação do solo (inferior) que 

domina as áreas mais altas do Parque (foto à 

direita). Para Schaefer et al. (2008) "as crostas 

de canga laterítica, ou couraças ferruginosas, 

compreendem as formações superficiais 

resultantes de processos ligados a evolução da 

paisagem e do relevo, ou seja, diretamente 

ligadas ao intemperismo e pedogênese 

policíclicos. As formações superficiais de 

canga, na maioria dos casos, podem ser 

classificadas como solos originados através de 

modificações subaéreas nas formações 

ferríferas, e que exercem controle na 

distribuição da cobertura vegetal" 

Medidas de proteção Com segurança ruim, vulnerabilidade regular 

e necessidade de proteção boa, recomenda-se 

a construção de guarda-corpo no perímetro de 

toda a área, redutor de velocidade próximo à 

chegada ao atrativo, para manobra para o 

estacionamento que também precisa de 

ampliação e melhoria (faixas e descida); 

presença de fiscalização para capacidade de 

carga de veículo automotores no 

estacionamento, de visitantes no atrativo e 

proibição de motocicletas no atrativo.  
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Figura 4. 10: Mapa temático da Trilha-Solo Campo Ferruginoso, PESRM, Belo Horizonte e Brumadinho /MG.
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Trilha-solo Cachoeira da Farofa 

A “Trilha-solo Cachoeira da Farofa” é de forma linear (com alguns trechos com atalhos 

também lineares), num total de 8.973 m de comprimento e pequena variação altimétrica, de 796 

m a 826 m, com treze LIPe (Figura 4.11). Localizada em Santana do Riacho/MG margeia o 

Córrego Farofa (Figura 4.12), afluente do Rio Cipó, tributário do Rio São Francisco. Seus 

geotemas possibilitam a observação da pedogênese de solos arenosos, jovens e rasos – 

NEOSSOLOS, CAMBISSOLOS e ESPODOSSOLOS (ICMBio 2008, Fonseca Filho 2012) com 

a morfogênese (planície aluvial) cujo material de origem quartzitos e metadiamictitos (Almeida 

Abreu 1995, Silva et al. 2007), sedimentologia acarreta em solos em geral arenosos. 

 

 
Figura 4. 11: LIPe, comprimento e altimetria da Trilha-solo da Cachoeira da Farofa – PNSC. 

 

Os Lugares de Interesse Pedológicos ao longo da trilha-solo são descritos a seguir: 

Quadro 4. 86 - LIPe nº 1: Cambissolo Háplico do Circuito das Lagoas 

Lat.: 19º20'58"S – Long.:  43º36'49"W– Alt.: 801 m 

Importância do sítio 

 

 

Características intrínsecas regulares e uso 

potencial bom caracterizam o pedossítio de 

relevância regional do ponto de vista 

científico (Pedologia, Geomorfologia e 

Sedimentologia), educativo (Educação em 

Solos, Ensino de Geografia Física e Ensino 

em Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo, Ecoturismo, Turismo de 

Aventura e Turismo Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

A 550 m do início da trilha a partir da Portaria 

Areias, entre as medições de resistência do 

solo C35 e C36 está um dos perfis de solo mais 

compactados. Sob litologia de quartzitos, 

relevo suave-ondulado e vegetação de 

cerrado, sem pedregosidade e rochosidade é 

moderadamente drenado e sem erosão 

aparente. Com quatro horizontes (A e B) até 

atingir a zona vadosa em B (110+ cm) o solo 

amarelo (variações de cor bruno), com textura 

prioritariamente arenosa, estrutura granular 
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com blocos angulares, sem poros visíveis, 

consistência ligeiramente dura, cerosidade 

fraca e pouca e raízes abundantes e grossas-

finas. 

Medidas de proteção Segurança ruim, boa vulnerabilidade e 

necessidade de proteção ótima levam a crer 

nas medidas de proteção evitar calçamento 

total da estrada, deixando um trecho da trilha 

preservada, para recuperação do solo e 

observação de painel construído acima do 

perfil de solo. 

Crédito fotografias: Fonseca Filho (2012). 

 

Quadro 4. 97 - LIPe nº 2: Neossolo Flúvico do Córrego Mascates 

Lat.: 19º21'32"S – Long.:  43º36'14"W – Alt.: 800 m 

Importância do sítio 

 

 

Características intrínsecas regulares e uso 

potencial bom pedossítio de relevância 

regional do ponto de vista científico 

(Pedologia, Geomorfologia e 

Sedimentologia), educativo (Educação em 

Solos, Ensino de Geografia Física e Ensino 

em Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo, Ecoturismo, Turismo de 

Aventura e Turismo Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

 

Cerca de 1.500 m depois de LIPe1, entre C27 

e C28 se encontra o pedossítio. Sob litologia 

de quartzitos, relevo suave ondulado, 

vegetação de Mata Atlântica, não pedregoso, 

rochoso (calhaus e matacões), 

acentuadamente drenado, erosão não 

aparente. Com cinco horizontes (A e C) até 

134+ cm, o solo amarelo (variações de cor 

bruno), com textura areno-argilosa, estrutura 

granular e blocos subangulares e sem poros 

visíveis nos horizontes mais superficiais e 

granular e muito pequenos nos mais 

inferiores. A consistência varia de 

ligeiramente dura para macia e solta do topo 

para a base do perfil. A cerosidade é fraca e 

com raízes poucas e grossas-muito finas. 

Medidas de proteção Uso público atual regular, segurança ruim, 

vulnerabilidade boa e necessidade de proteção 

ótima, recomenda-se a recuperação da estrada 

com preservação de parte da trilha e painel 

explicativo sobre o perfil em trincheira. 
Crédito fotografias, fotomicrografias e gráficos de porosidade textural: Fonseca Filho (2012). 

 
Quadro 4. 108 - LIPe nº 3: Cambissolo do Córrego de Pedras 

Lat.: 19º 22'08"S – Long.: 43º36'05"W – Alt.: 806 m 
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Importância do sítio 

 

 

Pedossítio com características intrínsecas 

regulares e uso potencial bom, de relevância 

regional do ponto de vista científico 

(Pedologia, Geomorfologia e 

Sedimentologia), educativo (Educação em 

Solos, Ensino de Geografia Física e Ensino 

em Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo, Ecoturismo, Turismo de 

Aventura e Turismo Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

 

Após 1.565 m, entre C21 e C22 está o 

pedossítio está sob quartzitos e sedimentos do 

Quaternário de aluvião, relevo plano e 

vegetação de cerrado, não é pedregoso nem 

rochoso, bem drenado e sem erosão aparente. 

Com três horizontes (A e B) até 138+ cm, o 

solo amarelo (variações de cor bruno), com 

textura arenosa, estrutura granular, poros muito 

pequenos, consistência solta, cerosidade fraca 

e pouca e raízes grossas-muito finas. 

Medidas de proteção Uso público atual regular, segurança ruim, 

vulnerabilidade boa e necessidade de proteção 

ótima sugere-se a preservação da vegetação 

do entorno da trilha, onde se localiza o tipo de 

solo com painel explicativo do pedossítio 

paralelo à trilha. 
Crédito fotografias e fotomicrografias: Fonseca Filho (2012). 

 
Quadro 4. 19- LIPe nº 4: Cores, texturas e tamanhos dos Cambissolos de Barranco do Córrego de 

Pedras 

 
Importância do sítio 

 

  

Pedossítio com características intrínsecas e uso 

potencial bons de relevância regional do ponto 

de vista científico (Pedologia, Geomorfologia 

e Sedimentologia), educativo (Educação em 

Solos, Ensino de Geografia Física e Ensino em 

Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo, Ecoturismo, Turismo de Aventura 

e Turismo Pedagógico). 

Antes córrego Após córrego

Latitude 19º 22'14"S 19º22'16"S 

Longitude 43º36'02"W 43º35'59"W

Altitude 803 m 803 m

 

134 

 

Contribuições às Ciências da Terra, Série D, vol. 76, 259p. 



 

 

 

Descrição do sítio 

 

 

 
 

200 m após LIPe3, 70 m antes do Córrego de 

Pedras se encontra o primeiro perfil de 

barranco do LIPe4, entre C21 e C20, este 

coincidindo com o segundo perfil desse 

pedossítio, 125 m adiante do primeiro perfil e 

55 m do Córrego de Pedras sentido a 

Cachoeira da Farofa. Sob quartzitos e 

sedimentos do Quaternário de aluvião do 

Córrego de Pedras, relevo plano e vegetação 

de transição de cerrado para mata atlântica 

(mata ciliar), não é pedregoso e nem rochoso, 

bem drenado e com ligeira erosão. Com dois 

horizontes (A e B) com cerca de 150 cm, os 

solos vermelhos (variações de cor bruno), com 

textura arenosa, estrutura granular, poros não 

visíveis, consistência solta, cerosidade fraca e 

pouca e raízes grossas-muito finas. 

Medidas de proteção Uso público atual regular, segurança ruim, 

vulnerabilidade boa e necessidade de proteção 

ótima, sugere-se a preservação de ambas 

encostas com painel explicativo em frente de 

cada perfil cujo visitante observe o barranco e 

observe o perfil como um monólito em 

desenvolvimento.  

 
Quadro 4. 110 - LIPe nº 5: Evolução de perfis de margem e leito de trilha 

Lat.: 19º22'22"S – Long.: 43º35'55" – Alt.: 803 m 

Importância do sítio 

 

 

Pedossítio com características intrínsecas 

regulares e uso potencial bom de relevância 

regional do ponto de vista científico 

(Pedologia, Geomorfologia e 

Sedimentologia), educativo (Educação em 

Solos, Ensino de Geografia Física e Ensino 

em Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo, Ecoturismo, Turismo de 

Aventura e Turismo Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

 

180 m de LIPe4 e 10 m de C19 se localiza o 

LIPe5A, na trilha, sendo o LIPe5B, cerca de 

10 m na margem direita sentido Cachoeira da 

Farofa. Sob quartzitos e sedimentos do 

Quaternário de aluvião, relevo plano e 

vegetação de cerrado, não é pedregoso nem 

rochoso, imperfeitamente a mal drenado e sem 

erosão aparente. Com dois horizontes (A e C) 

até 70+ cm, o solo amarelo (variações de cor 

bruno), com textura arenosa, estrutura 

granular propriamente dita, sem poros 

visíveis, consistência solta e macia, 

cerosidade fraca e pouca e raízes finas e raras. 

Medidas de proteção Uso público atual regular, segurança ruim, 

vulnerabilidade boa e necessidade de proteção 

ótima, recomenda-se a preservação de parte da 
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estrada (com projeto de calçamento) na forma 

de trilha, controlando-se trilhas paralelas e 

construindo-se painel interpretativo do 

pedossítio acima do perfil de trincheira 

encoberto. 
Crédito fotografias e fotomicrografias: Fonseca Filho (2012). 

 
Quadro 4. 121 - LIPe nº 6: Perfil de Neossolo em barranco da Lagoa Comprida 

Lat.: 19º22'33"S – Long.: 43º35'47"W – Alt.: 803 m 

Importância do sítio 

 

 

Pedossítio com características intrínsecas 

regulares e uso potencial bom, de relevância 

regional do ponto de vista científico 

(Pedologia, Geomorfologia e 

Sedimentologia), educativo (Educação em 

Solos, Ensino de Geografia Física e Ensino 

em Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo, Ecoturismo, Turismo de 

Aventura e Turismo Pedagógico). 

Descrição do sítio 
 

 

350 m depois de LIPe5, 20 m após C17 e 125 

m antes da Lagoa Comprida e C16 se localiza 

o pedossítio. Sob quartzitos, sedimentos do 

Quaternário, relevo plano e vegetação de 

cerrado, ligeiramente pedregoso, não 

rochoso, excessivamente drenado, erosão 

hídrica não aparente. Com três horizontes (A 

húmico, E e B espódico) até 129+ cm, o solo 

amarelo (variações de cor bruno), com textura 

arenosa nos horizontes mais superiores e 

areno-siltosa nos mais inferiores, estrutura 

granular, poros muito pequenos, consistência 

solta, cerosidade fraca e pouca e raízes muito 

grossas-muito finas. 

Medidas de proteção Uso público atual regular, segurança ruim, 

vulnerabilidade boa e necessidade de proteção 

ótima, sugere-se a preservação do entorno da 

trilha onde se localiza o perfil de trincheira 

encoberto, com construção de painel 

interpretativo do pedossítio acima. 
Crédito fotografias e fotomicrografias: Fonseca Filho (2012). 

 
Quadro 4. 132 - LIPe nº 7 e 8: Espodossolos da Lagoa Comprida 

LIPe 7: Lat.: 19º22'45"S – Long.: 43º35'31"W  – Alt.: 801 m 

LIPe 8: Lat.: 19º22'58"S – Long.: 43º35'28"W – Alt.: 800 m 

Importância do sítio 

 

Pedossítios (LIPe 8 e 9) com características 

intrínsecas regulares e uso potencial bons, de 

relevância regional do ponto de vista 

científico (Pedologia, Geomorfologia e 

Sedimentologia), educativo (Educação em 

Solos, Ensino de Geografia Física e Ensino 
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LIPe7                LIPe8 

em Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo, Ecoturismo, Turismo de 

Aventura e Turismo Pedagógico). Em LIPe7 é 

possível observar a eluviação de matéria 

orgânica do horizonte mais superficial para o 

mais inferior, o que demonstra o 

condicionamento dos fatores de formação 

clima (presença de água), do relevo (planície 

de inundação) e material de origem (quartzito) 

na constituição do perfil.  

Descrição do sítio 

 

 
LIPe7 

 

  
LIPe8 

 

560 m após LIPe6 e 50 m após C14 se localiza 

o pedossítio LIPe7. Já o segundo LIPe da 

Lagoa Comprida (LIPe8), 385 m após o LIPe 

anterior sentido Cachoeira da Farofa, na 

margem da trilha onde também se encontra no 

leito da trilha a erosão E1, a 60 m de C12 e 90 

m de C12. Ambos LIPe estão sob quartzitos, 

sedimentos do Quaternário, têm relevo plano 

e vegetação de cerrado, não pedregoso, não 

rochoso. O LIPe7 é bem drenado e tem erosão 

hídrica não aparente. Com três horizontes (A, 

E e B espódico) até 130+ cm, o solo amarelo 

(variações de cor bruno), com textura arenosa 

e siltosa no intermediário (B), estrutura 

granular com blocos subangulares, poros 

muito pequenos, consistência ligeiramente 

dura (A e Be) e macia (Be), cerosidade fraca e 

pouca e raízes comuns médias-finas. Já LIPe 

8 é ligeiramente rochoso, imperfeitamente 

drenado e erosão hídrica aparente e não linear. 

Tem dois horizontes A até 158+ cm, o solo 

amarelo (variações de cor bruno), com textura 

siltosa-arenosa, estrutura granular média e 

com blocos subangulares, sem poros visíveis, 

consistência macia no horizonte superior a 

ligeiramente dura no inferior, cerosidade fraca 

e poucas raízes muito grossas-finas. Nesse 

observa-se a presença de pedotúbulos de 

minhocas e cupins.  

Medidas de proteção Uso público atual regular, segurança ruim, 

vulnerabilidade regular e necessidade de 

proteção boas. Recomenda-se a recuperação 

da trilha, restaurando a vegetação das trilhas 

paralelas mantendo leito da trilha principal e 

guarda-corpo no acesso à Lagoa Comprida. A 

construção de painéis com a descrição dos 

dois perfis pedológicos sobre as trincheiras 

foram abertas e descritas e atualmente 

encobertas por questão de segurança, vem 

elucidar as propriedades, estrutura, fatores de 

formação e características dos solos como 

produto turístico. 
Crédito fotografias e fotomicrografias: Fonseca Filho (2012). 
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Quadro 4. 143 - LIPe nº 9: Espodossolo da Trilha da Cachoeira da Farofa 

Lat.: 19º23'06"S –Long.:  43º35'00"W –Alt.: 797 m 

Importância do sítio 

 

 

Pedossítio com características intrínsecas 

regulares e uso potencial bom, de relevância 

regional do ponto de vista científico 

(Pedologia, Geomorfologia e 

Sedimentologia), educativo (Educação em 

Solos, Ensino de Geografia Física e Ensino 

em Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo, Ecoturismo, Turismo de 

Aventura e Turismo Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

 

1.325 m após LIPe8 e 40 m após C7, 40 m 

antes de E2 e 150 m antes de C6 sentido 

Cachoeira da Farofa o pedossítio. Sob 

quartzitos e sedimentos de aluvião do 

Quaternário, relevo suave ondulado e 

vegetação de cerrado, não pedregoso, 

ligeiramente rochoso, imperfeitamente 

drenado, erosão hídrica não aparente. Com 

três horizontes (A húmico, E e B espódico) até 

151+ cm, o solo amarelo (variações de cor 

bruno), com textura arenosa (A e Be) e siltosa-

argilosa (E), estrutura granular (A e Be) e 

blocos angulares (E), poros muito pequenos, 

consistência ligeiramente dura (A e Be) e 

macia (E), cerosidade fraca e poucas raízes 

finas nos horizontes mais superficiais e muito 

finas nos mais inferiores. 

Medidas de proteção Uso público atual e vulnerabilidade regulares, 

segurança ruim e necessidade de proteção boa. 

Recomenda-se a preservação do entorno do 

local onde foi aberta e descrita a trincheira, 

com construção de painel explicativo do 

pedossítio no ponto. 
Crédito fotografias e fotomicrografias: Fonseca Filho (2012). 

 
Quadro 4. 154 - LIPe nº 10: Espodossolo em campo do Córrego da Farofa 

Lat.: 19º23'03"S –Long.: 43º34'45"W –Alt.: 802 m 

Importância do sítio 

 

 

Pedossítio com características intrínsecas 

regulares e uso potencial bom, de relevância 

regional do ponto de vista científico 

(Pedologia, Geomorfologia e 

Sedimentologia), educativo (Educação em 

Solos, Ensino de Geografia Física e Ensino 

em Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo, Ecoturismo, Turismo de 

Aventura e Turismo Pedagógico). 
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Descrição do sítio 

 

 

O pedossítio se localiza 600 m após o LIPe 

anterior, 80 m adiante C5 e 120 m anterior a 

C4 sentido Cachoeira da Farofa, próximo à 

bifurcação que correspondia à trilha antiga 

para o atrativo, cujo trecho foi fechado devido 

aos processos erosivos. Sob metadiamictitos, 

relevo suave ondulado e vegetação de cerrado, 

não pedregoso, ligeiramente rochoso, 

moderadamente drenado, erosão hídrica não 

aparente. Com cinco horizontes (A, E e B 

espódico) até 145+ cm, o solo amarelo 

(variações de cor bruno), com textura arenosa 

nos horizontes mais superiores e silto-arenosa 

nos mais inferiores, estrutura com blocos 

subangulares, poros muito pequenos, 

consistência solta, cerosidade fraca e pouca e 

raízes poucas axial no horizontes mais 

superficiais e finas-médias nos mais 

inferiores. Observa-se uma zona pálida 

(vadosa) com rebaixamento rápido do nível 

freático. 

Medidas de proteção Uso público atual regular, segurança e 

vulnerabilidade ruins e necessidade de 

proteção boa, recomenda-se a preservação da 

trilha, para evitar processos erosivos em ponto 

próximo e que houve fechamento da trilha 

antiga (bem como retirada do arame farpado 

no trecho com proibição, para evitar perigo). 
Crédito fotografias e fotomicrografias: Fonseca Filho (2012). 

 
Quadro 4. 165 - LIPe nº 11: Espodossolo 2 da Trilha da Cachoeira da Farofa 

Lat.: 19º22'54"S –Long.: 43º34'46"W –Alt.: 805 m 

Importância do sítio 

 

 
 

 

Pedossítio com características intrínsecas 

regulares e uso potencial bom, com relevância 

regional do ponto de vista científico 

(Pedologia, Geomorfologia e 

Sedimentologia), educativo (Educação em 

Solos, Ensino de Geografia Física e Ensino 

em Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo, Ecoturismo, Turismo de 

Aventura e Turismo Pedagógico). 

Descrição do sítio 

 

O pedossítio está a 380 m após LIPe10 e 30 m 

após C3. Sob quartzitos e metadiamictitos, 

relevo plano-suave ondulado e vegetação de 

cerrado, não pedregoso, não rochoso, 

moderadamente drenado, erosão hídrica não 

aparente. Com cinco horizontes (A e C) até 

115+ cm, o solo amarelo a vermelho-amarelo 

(variações de cor bruno), com textura arenosa 

(A) e silto-arenosa (C), estrutura granular (A) 

e blocos subangulares (C), poros muito 

pequenos, consistência solta (A), macia (C1) 

e ligeiramente dura (C2, C3 e Cr), cerosidade 
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fraca e raízes abundantes a poucas e médias a 

finas do topo para a base, exceto em Cr. 

Medidas de proteção Pelo uso público atual regular, segurança e 

vulnerabilidade ruins e necessidade de 

proteção boa requer as seguintes medidas de 

proteção: preservação do leito da trilha para 

evitar maior compactação (com estudos de 

penetrometria), coleta de resíduos sólidos 

devido à proximidade do atrativo principal da 

trilha, a Cachoeira da Farofa; e construção de 

painel interpretativo sobre a trincheira 

encoberta onde foi realizada a descrição de 

perfil pedológico para maior conscientização 

dos visitantes quanto à educação ambiental, 

educação em solos e em geociências. 
Crédito fotografias e fotomicrografias: Fonseca Filho (2012). 

 
Quadro 4. 176 - LIPe nº 12: Cambissolo da Cachoeira da Farofa 

Lat.: 19º22'46"S –Long.: 43º34'37"W –Alt.: 806 m 

Importância do sítio 

 

 

Pedossítio com características intrínsecas 

regulares e uso potencial bom, com relevância 

regional do ponto de vista científico 

(Pedologia, Geomorfologia e 

Sedimentologia), educativo (Educação em 

Solos, Ensino de Geografia Física e Ensino 

em Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo, Ecoturismo, Turismo de 

Aventura e Turismo Pedagógico). 
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Descrição do sítio 

 

 

A 470 m de LIPe11 e coincidindo com C2 está 

o LIPe mais próximo da Cachoeira da Farofa, 

a 650 m em linha reta e a 10 m de curso do 

Córrego da Farofa, sob litologia é de quartzito 

compacto, micáceo e mal selecionado (Silva 

et al. 2007), relevo suave ondulado e 

vegetação de cerrado, não pedregoso, 

ligeiramente rochoso, imperfeitamente 

drenado, erosão hídrica não aparente 

ocasionalmente superficial. Com cinco 

horizontes (A, E, B e B espódico) até 130+ 

cm, o solo entre amarelo e vermelho 

(variações de cor bruno), com textura arenosa 

(A, AB, B1 e E) e silto-arenosa (Be), estrutura 

granular propriamente dita, sem poros visíveis 

e consistência solta nos horizontes mais 

superficiais e muito pequenos e ligeiramente 

dura em Be, cerosidade fraca e pouca e raízes 

poucas e médias (A) e finas nos horizontes 

mais superficiais. 

Medidas de proteção Pelo uso público atual regular, segurança 

ruim, vulnerabilidade boa e necessidade de 

proteção ótima recomenda-se: preservação do 

leito da trilha para evitar maior compactação 

(com estudos de penetrometria), coleta de 

resíduos sólidos por ser o pedossítio mais 

próximo da Cachoeira da Farofa; e construção 

de painel interpretativo sobre a trincheira 

encoberta onde foi realizada a descrição de 

perfil pedológico para maior conscientização 

dos visitantes quanto à educação ambiental, 

educação em solos e em geociências. 
Crédito fotografias e fotomicrografias: Fonseca Filho (2012). 

 
Quadro 4. 187 - LIPe nº13: Neossolo Quartzarênico da Serra do Espinhaço 

Lat.: 19º22'57"S –Long.:  43º34'37"W – Alt.: 811 m 

Importância do sítio 

 

 

Pedossítio com características intrínsecas 

regulares e uso potencial bom, de relevância 

regional do ponto de vista científico 

(Pedologia, Geomorfologia e 

Sedimentologia), educativo (Educação em 

Solos, Ensino de Geografia Física e Ensino 

em Geociências) e turístico (Pedoturismo, 

Geoturismo, Ecoturismo, Turismo de 

Aventura e Turismo Pedagógico). 
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Descrição do sítio 

 

 

O último LIPe inventariado na trilha está a 

cerca de 250 m de LIPe10 e a cerca de 250 m 

de C2, no atalho que dava acesso à Cachoeira 

da Farofa e foi interditado devido aos 

processos erosivos. Sob quartzitos finos com 

intercalações de material pelítico (Silva et al. 

2007), relevo suave ondulado e vegetação de 

cerrado, pedregoso, moderadamente rochoso, 

excessivamente drenado, erosão hídrica em 

sulcos ocasionais e superficiais. Com cinco 

horizontes (A e C) até 141+ cm, o solo 

amarelo (variações de cor bruno), com textura 

areia franca, estrutura granular propriamente 

dita, poros muito pequenos, consistência solta 

(A) e ligeiramente dura (Cr), cerosidade fraca 

e pouca e raízes comuns médias-finas. 

Medidas de proteção Uso público atual regular, segurança ruim, 

vulnerabilidade boa e necessidade de proteção 

ótima, demanda: construção de trilha de 

acesso ao pedossítio, entre a trilha principal e 

a Serra do Espinhaço; construção de painel 

interpretativo com descrição do perfil 

pedológico e fatores de formação, em especial 

o relevo e o material de origem (SdEM e 

quartzitos), para maior relação da Educação 

em Solos com a Educação em Geociências. 
Crédito fotografias: Fonseca Filho (2012). 
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Figura 4. 12: Mapa temático da Trilha-Solo Cachoeira da Farofa, PNSC, Santana do Riacho /MG.
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4.1.3 Compactação do Solo 

Os 61 pontos analisados se dividiram em: 13 na trilha PI (Figura 4.13), 10 na trilha CFe 

(Figura 4.14) e 38 na trilha CFa (Figura 4.15). Ao longo das trilhas amostradas é possível sentir 

uma certa “dureza” ao se pisar o solo exposto, que varia em trechos, como de sedimentos e 

nódulos/fragmentos ferruginosos nas trilhas CFa e CFe, respectivamente. Apesar da percepção o 

teste de resistência do solo ao impacto de um cone com ponta e anel dinamométrico permite uma 

leitura das diferentes resistências, ao longo do leito e das respectivas bordas da Trilha. 

Em geral as trilhas têm os pontos com maior resistência à penetração no leito, com 

variação entre as bordas (Tabela 4.5). O ponto que apresenta maior compactação superficial do 

solo na trilha PI foi o leito de C148, com 3.302 kPa49 e o com menor a margem esquerda de C7, 

com 1.255 kPa (Figura 4.16). O ponto 1 se localiza próximo ao Pico do Itacolomi (Figura 4.19A) 

e C7 próximo à Lagoa Seca (Figura 4.19B), locais em que foram encontrados perfis de solo dos 

tipos Cambissolo e Espodossolo respectivamente. 

 

Tabela 4. 5 –  Localização dos pontos na trilha (leito e margens) de maior resistência à penetração 

Trilha/Pontos Margem esquerda Leito Margem direita Total (Parque) 

CFa 9 25 4 38 

CFe 2 4 4 10 

PI 3 8 2 13 

Total (localização trilha) 14 37 10 61 

Legenda: CFa (Cachoeira Farofa); CFe (Campo Ferruginoso); PI (Pico do Itacolomi). 

 

 

O ponto que apresenta maior compactação superficial do solo na trilha CFe foi a margem 

direita de C1, com 4.998 kPa e o com menor a margem esquerda de C2, com 551 kPa (Figura 

4.17). O ponto C1 se localiza no início da trilha, no topo da trilha (Figura 4.19C), sendo o ponto 

de menor resistência no leito da trilha C7, com 1.483 kPa, localizado no início da descida da trilha 

(Figura 4.19D), local em que também foi realizada medição da erosão (E250). 

Na trilha CFa o ponto cuja medição apresentou maior resistência à penetração (Figura 

4.18) foi a margem direita de C21, com 5.820 kPa e o com menor a margem direita de C9, com 

878 kPa, localizado próximo ao Córrego Mascates e bifurcação para a trilha Cânion Bandeirinhas, 

setor com maior largura da trilha e presença de sedimentos (Figura 4.19E). No entanto, os pontos 

com maior e menor compactação aparente no leito da trilha foram os pontos C30 e C32 

respectivamente com 5.386 kPa e 1.227 kPa. Nota-se a influência das trilhas paralelas em C30  

                                                 
48 CX (ponto de Compactação número). 
49 1 kPa (quiloPascal) equivale a 1 kgf/cm2 ou 1 bar. 
50 EX (ponto de Erosão número). 
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(Figura 4.19F), logo no início da trilha (próximo ao Heliponto e bifurcação para o Rio Cipó) com 

visitantes andando sobre área com solo exposto e com vegetação.   
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Figura 4. 13: mapa de localização e declividade dos pontos de monitoramento da compactação e da erosão da Trilha do Pico do Itacolomi, Parque Estadual do Itacolomi, 

Mariana e Ouro Preto /MG. 
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Figura 4. 14: mapa de localização e declividade dos pontos de monitoramento da compactação e da erosão da Trilha do Campo Ferruginoso, Parque Estadual da Serra do Rola-

Moça, Belo Horizonte e Brumadinho /MG.  
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Figura 4. 15: mapa de localização e declividade dos pontos de monitoramento da compactação e da erosão da Trilha da Cachoeira da Farofa, Parque Nacional da Serra do 

Cipó, Santana do Riacho /MG. 
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Figura 4. 16: Gráfico de resistência à penetração no solo (compactação) dos 13 pontos amostrados na 

Trilha do Pico do Itacolomi, Parque Estadual do Itacolomi, Mariana e Ouro Preto /MG. 

 

  
Figura 4. 17: Gráfico de resistência à penetração no solo (compactação) dos 10 pontos amostrados na 

Trilha do Campo Ferruginoso, Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, Belo Horizonte e Brumadinho 

/MG .  
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Figura 4. 18: Gráfico de resistência à penetração no solo (compactação) dos 38 pontos amostrados na 

Trilha da Cachoeira da Farofa, Parque Nacional da Serra do Cipó, Brumadinho /MG. 

 
Figura 4. 19: Pontos de teste de resistência do solo à penetração (compactação) na Trilha do Pico do 

Itacolomi, Parque Estadual do Itacolomi, Mariana e Ouro Preto /MG: A) de maior resistência no leito da 

trilha, C1 (Pico do Itacolomi); e B) de menor resistência, no leito da trilha, C9 (Lagoa Seca). Fotos: Gabriela 

Ribeiro (2014); na Trilha do Campo Ferruginoso, Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, Belo Horizonte 

e Brumadinho /MG: A) de maior resistência no leito da trilha, C1 (Topo morro e início trilha). Foto: 

Douglas Calazanz (2015); e B) de menor resistência, no leito da trilha, C7 (vertente e meio-fim trilha). 

Foto: Gabriela Ribeiro (2015); na Trilha da Cachoeira da Farofa, Parque Nacional da Serra do Cipó, Santana 

do Riacho /MG: A) de menor resistência, na margem direita da trilha, C9 (transição Cerrado-Mata 

Atlântica). Foto: turista anônimo (2015); e B) um dos de maior resistência na margem esquerda e leito da 

trilha, C30 (Cerrado). Foto: Thilla Ribeiro (2014). 

 

4.1.4 Erosão do Solo 

Todas as medições de erosão do leito principal das trilhas apresentaram perda de solo  

(maior), e também ganho (menor), num balanço de matéria dentro do próprio leito. Dos nove 

A B C 

D E F 
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pontos monitorados de 2013 a 2016, sendo uma medição ao ano variando em períodos seco e 

úmido, cinco foram na trilha PI, e dois na CFa e CFe. Esta relação desproporcional entre 

comprimento da trilha e número de medições se deve à maior distância do PNSC para a 

amostragem, além da trilha ter sido exaustivamente monitorada em estudos similares (Figueiredo, 

Fonseca Filho & Varajão 2012). A escolha dos pontos em campo considerou a observação da 

erosão, identificada em trechos com maior declividade, empoçamentos e exposição de raízes. 

A declividade na trilha do Pico do Itacolomi (Figura 4.13) é de 9º-20º em E1, E2, E4 e 

E5 e de 21-25º em E3, com mínimo de 4º-8º a 26º-30º ao longo de toda a trilha. Já na trilha do 

Campo Ferruginoso (Figura 4.14) é de 4º-8º em E1 e E2, chegando no máximo a 20º ao longo de 

toda a trilha. E na trilha da Cachoeira da Farofa (Figura 4.15) é de 4º-8º em E1 e de 0º-3º em E2, 

com declividade mínima de 0º-3º e máxima de 4º-8º. 

Os trechos com maior largura do leito da trilha principal com medição da erosão foram: 

 PNSC: E1 (310 cm) e E2 (260 cm); 

 PESRM: E1 (250 cm) e E2 (220 cm); e  

 Peit: E3 (220 cm) e E2 (150 cm) 

Nota-se, como exposto anteriormente, que, sendo a trilha uma estrada (com acesso a 

veículo motorizado), como é o caso da trilha CFa e CFe, as larguras das trilhas são 

correspondentes às larguras médias de veículos, entre 180 cm e 210 cm. 

Na trilha PI-Peit a erosão que mais evoluiu foi E3 (Figura 4.20, Tabela 4.6), com perda 

de solo de 3.492 cm2 e exposição de perfil de solo arenoso, Neossolo. Destacou-se também E2, 

cuja declividade maior favoreceu o escoamento superficial retirando o solo e carreando na forma 

de sedimento. Embora também houve erosão em E1, E4 e E5 se mostraram mais estáveis, em 

especial E5, única amostragem localizada sob xistos e filitos do Grupo Sabará, enquanto as 

demais (E1, E2, E3 e E4) sob quartzitos do Grupo Itacolomi. 

 

 

151 

 

Fonseca Filho R. E. Patrimônio pedológico e fatores impactantes ambientais nas trilhas de uso público... 



 

 

 

 

 

 
Figura 4. 20: Gráficos das medições (esquerda) e fotografias dos pontos e entorno (direita) das erosões 

monitoradas na trilha do Pico do Itacolomi- Peit. 

 

Na trilha do PESRM praticamente não houve erosão (Figura 4.21, Tabela 4.6), com perda 

de solo de 65 e 73 cm2 em E1 e E2 respectivamente. O que corresponde a cerca de 50 vezes menos 

perda de solo (em ambos os pontos) que o maior ponto de monitoramento da erosão na trilha PI-

Peit.  
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Figura 4. 21: Gráficos das medições (esquerda) e fotografias dos pontos e entorno (direita) das erosões 

monitoradas na trilha do Campo Ferruginoso-PESRM. 

 

Já na trilha CFa-PNSC, o ponto com maior erosão foi E1, com 1.803 cm2 de perda de solo 

(Figura 4.22, Tabela 4.6). Em E2 por sua vez foi de cerca de três vezes menor, com 577 cm2. 

 

 
Figura 4. 22: Gráficos das medições (esquerda) e fotografias dos pontos e entorno (direita) das erosões 

monitoradas na trilha da Cachoeira da Farofa-PNSC. 

 

As menores perdas de solo foram na trilha CFe, com 65 cm2 (E1) e 73 cm2 (E2). 
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Tabela 4. 6 - Perda de solo dos pontos de erosão monitorados das trilhas 
Ano/Área 

(cm2)/Ponto 

E1-

Peit 

E2-

Peit 

E3-

Peit 

E4-

Peit 

E5-

Peit 

E1-

PESRM 

E2-

PESRM 

E1-

PNSC 

E2-

PNSC 

2013 6.955 7.465 12.247 6.332 6.730 6.755 7.470 7.452 6.909 

2014 7.255 7.828 13.990 6.515 6.875 6.765 7.480 7.829 6.982 

2015 7.357 8.197 15.191 6.596 7.037 6.798 7.533 8.413 7.177 

2016 7.490 8.446 15.739 6.849 7.217 6.820 7.543 9.255 7.486 

AT (cm2) 535 981 3.492 517 487 65 73 1.803 577 

Legenda: E1 (Erosão 1); Peit (Parque Estadual do Itacolomi); PESRM (Parque Estadual Serra do Rola-

Moça); PNSC (Parque Nacional Serra do Cipó); AT (Área Total) = área medida em 2016 – área medida 

2013 = perda total de solo no período (cm2). 

 

4.2 DISCUSSÃO 

 

4.2.1 Protocolo de Inventário e Quantificação de Lugares de Interesse 

Pedológico (LIPe) 

A Pedodiversidade intrínseca (Pi) é importante para se identificar quantos LIPe há em 

uma área. Esta informação, assim como as distâncias dos atrativos dos centros de visitantes e 

entre aqueles, serve à classificação de percursos de atividades como caminhada, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 2008): severidade do meio, orientação no percurso, 

condições do terreno e intensidade de esforço físico. 

As paradas para observação dos LIPe, ou mesmo o deslocamento entre os mesmos, pode 

facilitar ou dificultar em tempo e distância a visitação. Por exemplo, se a Pi é alta há endemismo, 

que é um fator para priorização da conservação da biodiversidade e geodiversidade. Por sua vez, 

se Pi é baixo, há também necessidade da bio- e geoconservação, pois o “pouco” que há, é 

importante, por ser raro. Com exemplo, Silva et al. (2015) constataram hotspot de geodiversidade 

na “Volta Grande do [rio] Xingu” (AM) e Machado (2016 p. 15), paralelamente observou “caráter 

de forte endemismo pedológico” nos solos insulares da llha de Trindade (RJ), influenciados pelo 

material de origem, rochas vulcânicas mais jovens do território brasileiro. 

A Frequência de interesse (Fi) por sua vez repercutirá na motivação do visitante para a 

continuidade do percurso, bem como tempo de parada e interesse no deslocamento numa dada 

área, como uma trilha. Isto é, caso a Fi seja baixa, a trilha tende a ser mais monótona e a apreensão 

do conhecimento se torna mais difícil, levando à necessidade de melhorias no marketing turístico, 

ora sejam, estratégias de apresentação mais incrementadas do LIPe (painel, monólito, folheto, 

vídeo documentário, dentre outros). Caso a Fi seja alta, a motivação se potencializa, facilitando a 

apreensão do conhecimento pelo visitante, mas, ao mesmo tempo, pode levar a um excesso, cuja 

forma de apresentação dos conteúdos, deve ser repensada, com vistas a minimizar este excesso.  
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Complementarmente à Pedodiversidade e à Frequência, quanto maior o Grau de 

fragmentação (Gf) maior o grau de heterogeneidade de interesses de distribuição. Isto implica que 

se, por um lado, os LIPe estiverem equidistantes ao longo da trilha o interesse é maior para o 

praticante com melhor condicionamento físico e/ou com maior disponibilidade de tempo 

(pernoite, trekking etc.), enquanto que se concentrados no início da trilha, pode implicar num 

público-alvo infantil e idoso, bem como visitantes com pouco tempo de visitação (excursionista, 

hiking etc.). 

Assim, se o Ppt for alto, há menor sazonalidade, logo, maior visitação. Se por um lado 

impacta economicamente para a UC e comunidades do entorno, por outro aumenta o impacto 

(compactação, erosão e outros), levando à restrição da visitação pela capacidade de carga. Caso 

o Ppt seja baixo, pode haver tendência à visitação por turistas alocêntricos e trabalhos de campo 

de instituições de ensino e pesquisa, que são os tipicamente geoturistas, com conhecimento prévio 

e com interesse de aprender mais (Hose 1995, Fonseca Filho & Ribeiro 2016, Fonseca Filho & 

Moreira 2017). Por sua vez, Silva et al. (2015) calcularam o Índice Pedológico por meio da soma 

da ocorrência dos tipos de solos (supergrupos, possivelmente 1ª Ordem do SiBCS haja vista a 

escala, de 1:3.000.000 em uma trilha, em geral de escala local (1:5.000). 

O pedoturismo, por meio do protocolo desenvolvido, pode ser uma solução para a 

sazonalidade turística e para a efetividade da educação ambiental como uma das estratégias de 

conservação das UC que permitem a visitação, a exemplo dos parques. 

Tal inventário, além de validar protocolos afins, vem contribuir para a valorização das 

Geociências em especial a Ciência do Solo e a Educação em Solos. A inovação, relacionada a 

inventários geológico-geomorfológico-mineiros-paleontológicos pela ênfase no pedológico 

agrega ainda aos cadastros tradicionais de geossítios. 

As trilhas sob o olhar de atrativos em si e não mero acesso, com descrição de suas 

características de forma, processos, estrutura e suas relações dão, como apontado, uma nova 

dinâmica aos estudos de capacidade de carga, pois não consideram somente o número de 

visitantes (demanda), mas a trilha em si (oferta). Para Gou & Shibata (2016) poucos estudos 

relacionam monitoramento quantitativo e patrimônio histórico de trilhas. Em seu estudo 

observaram que a rede, a largura e os tipos de trilhas são importantes para o planejamento e gestão 

sustentável. 

Assim, a abordagem na forma de trilhas-solo, isto é, trilhas com a temática de seus solos 

como atrativo principal (Conway 2010) em trabalhos subsequentes a partir do protocolo ora 

proposto pode contribuir de forma interdisciplinar para as ciências bióticas (e.g. Biologia e 

Ecologia) e as ciências abióticas (parte da Geologia, Agronomia e outras) pelas características 

intrínsecas dos solos como recurso natural finito abiótico-biótico. Este pedoturismo vem agregar 
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valor ao geoturismo e ao ecoturismo, favorecendo a conservação de áreas naturais protegidas, 

como parques e geoparques. 

As limitações do presente trabalho se apresentam na forma de: a) levantamento mínimo 

dos solos (1ª nível categórico, textura, profundidade do perfil, material de origem, relevo e afins) 

do LIPe selecionado; b) aplicação do protocolo de inventário de LIPe para validação; c) 

desenvolvimento do pedoturismo inicialmente em áreas protegidas (e.g. UC e geoparques) para 

monitoramento da relevância; e d) maior ampliação, profundidade e diversidade da revisão de 

literatura. 

Sugerem-se ainda mapeamentos tradicionais e digitais de solos, com taxonomia dos perfis 

inventariados mais embasada, com estudos laboratoriais de física e química do solo, bem como 

estatísticos, para melhor realimentação da metodologia. 

As possibilidades, entretanto, com vistas a ampliar e diversificar ações geoeducativas e 

de educação em solos, são diversas, como: capacitação de professores de escolas locais, 

atendentes, guias de turismo e agricultores/pecuaristas das UC e geoparques; elaboração de 

folhetos, vídeo-documentários; exposição de monólitos de perfis de solos ex situ; entre outros. 

Assim, o pedoturismo, mais que saber qual é o chão que se pisa (terra, rocha, vegetação, 

sedimento, ...), é uma possibilidade de consolidação e divulgação do geoturismo e do ecoturismo, 

unindo ambos, para a conservação de áreas cujas características peculiares foram estabelecidas 

como passíveis de proteção (parques e geoparques p.ex.), minimizando os impactos antrópicos 

(Liddle 1997) para as presentes e futuras gerações. 

 

4.2.2 Trilhas-solo 

O patrimônio geológico é uma “parcela especial da Geodiversidade, materializada nos 

geossítios (afloramentos com características especiais), que merece proteção para as futuras 

gerações” (Mantesso Neto 2008). Não há, no entanto, um conceito de “patrimônio pedológico”. 

Autores diversos ponderam a respeito do solo como um patrimônio. Para Schaetzel & Anderson 

(2005) o solo tem uma herança e não uma origem”. O que não quer dizer que não haja a 

pedogênese, mas que é um continuum, que remonta à Teoria de Gaia da terra como um sistema 

vivo, para além da biosfera (Lovelock 2001). Já para Dent (2014) os solos são um patrimônio 

mundial, considerando sua degradação com fins de produção (agricultura). Amundson (1998) e 

IUSS (2016) por sua vez apontam que o futuro da ciência do solo é afim ao patrimônio cultural, 

corroborado por Landa & Feller (2009). 

Assim, estudos de solo como patrimônio são: pontuais; em sua maioria países 

desenvolvidos; e interdisciplinares. Conway (2006) caracterizou-os para compreensão da 
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paisagem do País de Gales, transformando-os numa trilha (idem 2010). Bentivenga et al. (2017) 

por sua vez analisaram um itinerário geológico, encarando sua relação com os solos pela sua 

degradação (intemperismo, erosão e transporte de sedimentos e de argila). Zglobicki & Baran-

Zglobicka (2013) caracterizaram o patrimônio geomorfológico como uma atração turística por 

meio de entrevistas e para os turistas poloneses e estrangeiros não consideram diretamente como 

um patrimônio, sendo “geoturistas acidentais” (Hose 1996, 1997). Hose (idem) considera 

importante pesquisas com geoturistas pois o inventário da oferta geoturística repercutirá melhor 

a divulgação geocientífica se se conhecer a demanda. Fator de correção este também considerado 

pelos estudos de Capacidade de Carga Turística (Wolters 1991, Cifuentes Arias 1991), e de 

variável da Ecologia da Recreação (Liddle 1992). Apesar dos dados não terem sido utilizados na 

descrição dos pedossítios (LIPe) e trilhas (-solo) do presente trabalho, o autor e colaboradores 

(Fonseca Filho & Ribeiro 2016, Fonseca Filho & Moreira 2017, Fonseca Filho et al. no prelo) 

comprovam a percepção dos visitantes de que, dentre outros resultados, as trilhas sofrem impactos 

e os solos são importantes para acesso aos atrativos. 

Einsenlohr et al. (2013) se preocupam com o papel ecológico das trilhas, corroborando 

estudos do presente trabalho, pois na Trilha-solo do Pico do Itacolomi por exemplo no LIPe5-Peit 

“Espodossolos da Lagoa Seca” há uma interferência do tráfego de visitantes sem uma 

infraestrutura mínima local no ecossistema lacunar. Na Trilha-solo da Cachoeira da Farofa 

também há uma relação dos chamados “efeitos de borda”, ou seja, o desmatamento por meio de 

trilhas paralelas e atalhos aumenta a degradação dos solos pela sua perda por erosão e transporte 

de sedimento, impactando porventura cursos d’água, a exemplo do LIPe 10-PNSC “Espodossolo 

em campo do Córrego da Farofa”, cuja trilha original de acesso ao atrativo foi fechada devido ao 

turismo desordenado (alta visitação somada a falta de monitoramento da trilha e entorno). Já na 

Trilha do Campo Ferruginoso têm-se o exemplo do LIPe4-PESRM “Cangueiro”, onde 

presenciou-se animais domésticos (equinos, bovinos e caninos) que, por meio de fezes, podem 

trazer espécies exóticas diminuindo a biodiversidade endêmica local do frágil ecossistema de 

campos rupestres ferruginosos (Jacobi & Carmo 2008). 

Acredita-se que a utilização de diversos procedimentos metodológicos, como medição de 

comprimento, largura, resistência à compactação, perda de solo, abertura de perfis pedológicos 

com coleta de amostras, análise da porosidade textural, granulometria, DRX e laminação, dentre 

outros, foi eficaz na identificação de impactos nos solos e no inventário dos solos das trilhas e 

destaque de parte como patrimônio pedológico. Mas, como proteger e conservar 

simultaneamente? Em outras palavras: como valorizar aspectos das trilhas (e.g. pedossítios) para 

os visitantes sem que estes o degradem? 

Sem as experiências sensoriais para a percepção e consequente construção do 

conhecimento não há conservação. Para Lima-Guimarães (2010 p. 14) “as experiências 
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ambientais proporcionadas pelas trilhas interpretativas ou pelas vivências na Natureza tornam-se, 

assim, chaves e fios condutores para o conhecimento do entorno e do próprio ser humano, levando 

à compreensão e apreensão do sentido da paisagem como mundo vivido”. Tilden (2006 p. 35) a 

interpretação envolve “uma atividade educacional que objetiva revelar significados e inter-

relações mediante a utilização de objetos originais, de experiências de primeira mão e por meios 

ilustrativos, ao invés de simplesmente comunicar informações fatuais”. A interseção das ideias 

dos autores é em síntese o processo educativo. Uma ou mais tematizações – solos (Educação em 

Solos), geociências (Ensino em Geociências) ou ecologia (Educação Ambiental) – vêm agregar 

valor. 

Burgos Delgado & Serantes Pazos (2013 p. 314) compararam as trilhas com placas e 

centros de visitantes como meios interpretativos em áreas protegidas. As trilhas se destacam em 

relação a outros meios, pois são dinâmicas, com todos os processos geoecossistêmicos ambientais 

e sociais em ação. O que se pretende no presente trabalho: a ressignificação das trilhas como meio 

(deslocamento e acesso a atrativos) para fim em si (características, processos, estruturas, fatores 

e afins). Esse inventário dos pedossítios e impactos associados aponta para a “educação ao ar 

livre” ao se juntar o pedoturismo/geoturismo com o ecoturismo e o turismo de aventura: “Outdoor 

Education ou Educação ao Ar Livre é uma vivência educacional que faz uso de desafios presentes 

em áreas naturais como metodologia educativa” (Barros 2000 p. 97). Ferreira (2006) investigou 

a qualidade da educação ambiental entrevistando caminhantes em trilhas e constatou que a 

percepção aspectos da trilha e do ambiente são diretamente proporcionais aos impactos 

ambientais. 

De todo modo as trilhas-solo e seus pedossítios que a constituem são um novo atrativo 

turístico para os Parques em que se inserem. A inventariação dos perfis de solos nas trilhas por 

meio do protocolo de LIPe, conjuntamente ao monitoramento de alterações ambientais negativas 

(compactação e erosão, discutidas a seguir) – seja pelo uso público seja por processos naturais de 

formação da paisagem – são a gênese da formatação de produtos turísticos e de conservação dos 

Planos de Manejo (Minas Gerais 2007b, 2007c, ICMBio 2009) e Regulamento Interno das UC. 

Os diferentes olhares a respeito do solo nas áreas amostradas (trilhas) pelos relatórios abiótico 

(substrato), biótico (edáfico) e socioeconômico (acesso) dos Planos de Manejo dos Parques são 

integrados e direcionados para uma efetividade de gestão que considere o objetivo maior das UC 

(conservação), um dos principais dos parques (turismo) e diversas funções dos solos, sem se 

esgotar:  produção de alimentos, herança cultural e purificação e regulação das águas (Fao 2015). 

Percebe-se que poucos geossítios do tipo solos (pedossítios) inventariados no presente 

trabalho constituem patrimônio geológico, pois embora cada um tenha valor(es) do ponto de vista 

científico, pedagógico, cultural, turístico ou outro não têm o total de atributos que justifiquem sua 

preservação: características intrínsecas, raridade, vulnerabilidade, necessidade de proteção e 
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afins. A pedodiversidade encontrada nas trilhas é baixa, corroborando apontamento de Carvalho 

Filho et al. (2010) de que os solos do QFe são pouco evoluídos e de Pereira & Ruchkys (2016), 

que quantificaram a geodiversidade da APA Sul BH – que sobrepõe parte do PESRM – e 

encontraram baixos índices – embora as unidades de solo sejam consideráveis, perdendo somente 

para as feições litológicas. No entanto, se considerarmos Pereira & Nogueira (2015), que utilizam 

o critério cor do solo na quantificação51, a trilha-solo da Cachoeira da Farofa alcançaria uma maior 

pontuação, já que os quatro Espodossolos têm uma variação de cor típica do processo de 

eluviação. 

O que aponta para uma ampliação e aprofundamento do estudo buscando novas variáveis, 

para, talvez, uma maior pontuação, justificando sua conservação. Isto porque as variáveis 

abordadas na presente pesquisa são sobremaneira do patrimônio natural. A parte complementar 

do patrimônio, o cultural, pode ser melhor entendida com técnicas de Etnopedologia (saberes 

tradicionais da terra), de Geografia Agrária (função social da terra) e outras. 

Os pedossítios e trilhas-solo piloto inventariados podem ainda ser validados por meio da 

expansão para outras trilhas nos Parques amostrados, bem como outros parques, unidades de 

conservação, geoparques, reservas da biosfera e outras áreas. 

 

4.2.3 Compactação e Erosão do Solo 

Embora o presente trabalho não apresente medição da resistência do solo que não no leito 

e margens das trilhas, Qiang (2006) observou em trilhas do Geopark de Zhangjiajie, na China, 

que os impactos na dureza do solo chegam a distância de 1 m a 3 m da trilha, demonstrando que 

mesmo que não haja solo exposto ou trilhas paralelas e atalhos, o impacto extrapola a região de 

pisoteio. O que é afim aos dados encontrados nas trilhas amostradas, pela resistência à penetração 

nas margens, ratificando Gualtieri-Pinto et al. (2008), que encontraram padrão similar de perda 

de solo em ponto equivalente na trilha da Cachoeira da Farofa-PNSC ao E1 (1.803 cm2) e E2 (567 

cm2). 

As erosões observadas se encontram em planos inclinados (declives/aclives) das trilhas. 

Correlação essa evidenciada por Ferreira et al. (2016), que apontaram relação diretamente 

proporcional da declividade e uso (pisoteio e infraestrutura p.ex.) com a erosão, em trilha da 

Floresta Nacional de Ritápolis /MG. Entretanto, tal evidência não impede que a erosão ocorra em 

planos com pouca ou nenhuma declividade, conforme observado por Figueiredo et al. (2010a, b) 

na trilha da Cachoeira da Farofa, onde o pisoteio influenciou na compactação, propiciando a não 

infiltração da água no solo e a formação de poças, deslocando o visitante para áreas visíveis e 

                                                 
51 Para os autores, quanto maior contraste de cores houver num dado sítio e entorno maior a influência estética. 
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secas. Tal processo causa a formação de trilhas paralelas, desencadeando o processo de 

compactação-não infiltração-empoçamento, e, consequentemente, gerando um plano declivoso 

que alavanca a erosão. Rangel (2014) também observou esse comportamento das poças com a 

compactação e a erosão em trilhas na Área de Proteção Ambiental Cairuçu, Paraty (RJ). 

Saraiva (2011) corrobora o pisoteio como fator de compactação e erosão na Trilha dos 

Escravos, em Ubatuba (SP), enquanto que Sena et al. (2014) corroboram, assimilando a 

suscetibilidade à erosão ao caráter psamítico do solo em trilha no Monumento Geoturístico Serra 

de São José /MG. O mesmo foi observado nas trilhas do Pico do Itacolomi e da Cachoeira da 

Farofa, com maior perda de solo em áreas com Neossolos e/ou solo com textura arenosa. Por 

outro lado a trilha do Campo Ferruginoso não apresentou empoçamentos que acelerassem a 

erosão, mas a cimentação em trechos de canga impermeabilizando o solo contribuíram para a 

perda de solo. 

Segundo Marion & Wimpey (2017) os fatores-chave para a perda de solo em trilhas são: 

comprimento da trilha, ângulo de alinhamento da inclinação, características de drenagem da trilha 

e a quantidade de rocha no substrato da trilha. O que se observa no padrão da trilha do Pico do 

Itacolomi é que nos períodos chuvosos o leito funciona também como drenagem52. Nos trechos 

em que o alinhamento da inclinação da trilha é perpendicular às curvas de nível o potencial de 

degradação (e.g. erosão) aumenta para “muito alto” (idem). Já na trilha da Cachoeira da Farofa, 

com mais baixa altitude, há influência do regime de cheias repentinas do Ribeirão Mascates pelo 

acúmulo de água das chuvas nas cabeceiras ocasionando as “trombas d’água”, “forma agressiva 

de impacto da água sobre o solo” (Salomão & Iwasa 1995) que de acordo com o substrato da 

trilha pode acelerar o processo erosivo pluvial, retirando a camada superficial do solo na parte da 

trilha, sazonalmente inundada. Não obstante a trilha do Campo Ferruginoso, que é relativamente 

plana não sofre com o processos erosivos devido ao seu substrato ser constituído por couraça 

estruturada sobre itabiritos. Somente seu trecho inicial de acesso, entre o Centro de Visitantes e o 

topo de morro, com maior declividade, apresenta leito pavimentado por nódulos ferruginosos e 

fragmentos de itabirito, fruto da degradação da couraça e do itabirito a montante e seu transporte 

(fluxo gravitacional) fomentado pelo uso público (tráfego de veículos e de pedestres). 

A associação da pedogênese com a morfogênese a partir da influência litológica é 

apontada por diversos autores (Tricart 1965, Gerrard 1995, Bigarella 2003, Benites et al. 2007). 

Além dos últimos, que comprovaram nas serras do Espinhaço (onde parte da amostra ora em 

estudo se insere) e Mantiqueira, Vaschenko (2012) observou tal relação em trilhas do Parque 

Estadual Pico do Marumbi (PR). Na trilha do Pico do Itacolomi nos pontos E1, E4 e E5 estão 

sobre ou na transição de filitos/xistos do Grupo Sabará, observa-se maior compactação pela 

                                                 
52 A trilha não foi planejada conforme orientações de construção de trilhas, em ziguezague acompanhando curvas de nível e com 
estruturas como degraus, passarelas e contenções (Usda 2010, Tacón & Firmani 2010). 
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presença de granulometria mais fina do solo (silte e argila) do que em E2 e E3, mais arenosa por 

estarem sobre quartzitos do Grupo Itacolomi. Essas características de parte da trilha (textura e 

substrato) são observadas também entre E4 e o geossítio “Pedra do Porco” (Ostanello et al. 2013) 

cuja boa drenagem do Espodossolo encontrado na área, somada à textura e substrato, expôs perfil 

de Neossolo em barranco à jusante, acarretando na interdição do trecho original da trilha – pela 

insegurança ao visitante pela perda de solo do leito da trilha pela erosão. 

Os impactos observados no presente trabalho corroboram percepções de 147 visitantes 

entrevistados nos três parques: para 78% dos visitantes do PNSC (Fonseca Filho & Moreira no 

2017), 34,7% do Peit (Fonseca Filho et al. no prelo) e 34% do PESRM (Fonseca Filho & Ribeiro 

2016) o manejo e estrutura da trilha, bem como compactação e erosão e outros (pisoteio de 

vegetação, exposição de raízes etc.) foram considerados como impactos negativos nas trilhas, o 

que também foi ratificado pelos gerentes dos três parques (Fonseca Filho não publicado). Hockett 

et al. (2017) observaram comportamento similar de visitantes do Parque Nacional Histórico de 

Ohio, nos EUA. Parte considerável não utilizava trechos fora das trilhas para evitar compactação 

e erosão, dentre outros impactos. Para os autores, é mais eficaz combinar a educação ambiental 

(sinalização e entrevistas) com ações de manejo das trilhas.  
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A natureza nos mostra que chegar a um fim é um recomeçar. Quando se trata ainda das 

Ciências Naturais e das Geociências como a Pedologia e a Geologia, as rochas existiram antes 

dos solos. Para esse foi necessária a água (clima) e a vida (organismos), como parte dos seus 

fatores de formação. 

Os seres humanos surgem há cerca de 40 mil anos, quatro milésimos da história de 4,5 

Ga da Terra. Se alguns estudos apontam o tempo de formação dos solos em cerca de 10 cm a cada 

mil anos (Stockmann et al. 2014) seja a ancestralidade de solos, como os Paleossolos, seja o 

mesmo ser um recurso natural renovável com tempo de desenvolvimento relativamente longo, 

são prementes medidas de proteção dos solos não somente para fins alimentares. 

No entanto, como o solo não é estático, tão pouco as trilhas ou a vida – considerando a 

dinâmica dos movimentos de matéria e energia –, precisa ser visto a curto e longo prazo. Isso, por 

si só, nos leva à sua conservação, e para melhor apreensão, à Geoconservação. 

O protocolo de LIPe demonstrou que é possível revalorizar os solos como um fim em si 

mesmo, para além da conservação de solos, mas por uma Geoconservação, que os valorize como 

patrimônio. A conceituação de um novo tipo de turismo, afim ao geoturismo e ao ecoturismo vem 

legitimar o inventário e quantificação de pedossítios, resinificando a terra como mercadoria que 

não de commodities de especulação imobiliária, mineral, de agronegócios e outras atividades 

econômicas, embasando um turismo sustentável, de base comunitária. 

As alterações físicas ambientais notadas em uma trilha com uma gama de métodos de 

medição de indicadores demonstraram que é possível conciliar métodos de compactação 

superficial e subsuperficial, em campo e laboratório, macro e micromorfologicamente, para 

identificar possíveis intervenções antrópicas no habitat natural. 

Já as alterações físicas ambientais – medidas pelos testes de compactação e de erosão – 

nas três trilhas estudadas apresentaram uma interessante relação em duas (trilhas CFa e PI): 

maiores resistência à penetração e perda de solo quanto mais resistente o substrato (litotipo). As 

metodologias de manejo de trilhas existentes não são aplicadas considerando a fragilidade desses 

ambientes de campos rupestres quartzíticos ou itabiríticos. Ao que o presente estudo vem agregar 
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um novo olhar, validando os poucos e pontuais trabalhos afins. Enquanto que a aplicação do 

protocolo de LIPe, com roteirização de trilhas-solo acredita-se que seja a principal inovação do 

presente trabalho. 

Assim, as perguntas iniciais foram respondidas: o patrimônio pedológico pode ser 

inventariado e transformado em produto turístico; os gestores de áreas naturais protegidas, como 

os parques têm pouco conhecimento dos solos em si e das UC que gerem assim como dos 

impactos da visitação nos mesmos; há uma relação, mesmo que superficial da conservação dos 

solos com o impacto da visitação nestes solos, podendo-se extender para a pedoconservação a 

partir da aplicação de conceitos dos 5G; os visitantes não conhecem mas têm interesse em 

conhecer melhor os solos tanto das UC visitadas quanto de outras áreas, como um atrativo em si 

e não somente como “chão que se pisa”; e o pedoturismo pode ser não somente uma vertente do 

geoturismo, mas uma fusão com, pelo menos, o ecoturismo e o turismo rural. 

No entanto percebe-se um conflito entre a visitação e a conservação: de que forma a 

visitação pode contribuir para a conservação se a visitação em si é impactante? A resposta se dá 

na aplicação das metodologias de manejo de trilhas, limitando-se o número de visitantes de acordo 

com a resiliência das trilhas53. Somando-se ao tipo de turismo aqui sugerido – o geoturismo, em 

especial o pedoturismo – e outras práticas sustentáveis como o ecoturismo, o turismo pedagógico 

e o turismo de base comunitária, pode-se otimizar visitação com conservação. Uma vez que este 

tipo de turista, após caminhar em uma trilha e observar e compreender os solos e outras 

características da paisagem, saindo da área protegida – seja ela parque ou não – tem maior 

possibilidade de valorizar os solos e a natureza como um todo noutras áreas, não necessariamente 

protegidas. 

Em que se faz uma reflexão quanto às recomendações (trabalhos futuros) com vistas ao 

enriquecimento deste e trabalhos futuros e continuidade ou alteração do que se propôs 

inicialmente e não se efetivou ou o que se desviou da fragmentação e especialização científica, 

em prol de uma visão holística, transdisciplinar e menos racional-positivista-materialista dos 

solos, trilhas, patrimônio, parques, turistas, gestão e termos afins aqui levantados. 

5.1 RECOMENDAÇÕES 

 

Em “Utopia”, Thomas Morus (1516) nos apresenta uma visão da utopia mais do que um 

sonho, mas uma civilização ideal, como um horizonte de uma paisagem, visível e alcançável, mas 

                                                 
53 Lembrando-se que não há um número mágico de capacidade máxima de visitantes – embora seja usual em vários tipos de áreas 

protegidas –, mas um número flexível que depende de variáveis como tipo de solo, clima, cobertura vegetal, sazonalidade turística, 

tipo de uso público (atividade turística ou meio de transporte por exemplo), entre outros. Assim o fator não é somente o turista, mas 
um dos fatores, somando ao abiótico, biótico e de gestão. 
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com esforço. Assim, para além do humanismo do autor, que o espaço seja além dos prédios e 

asfaltos do espaço urbano, antes produto da natureza (Harvey 2005), tenhamos o olhar de 

Lovelock (2001) para a Terra como um organismo vivo, ou do cacique Seattle para que a terra 

não seja vendida ou comprada, e por quê não, de Capra, para uma física menos material e racional 

e mais espiritual e mística. 

Façamos um discurso sobre “o melhor do patrimônio solos”. Em que recomenda-se, 

humildemente, baseando-se nas prerrogativas apresentadas na presente pesquisa: 

 Continuidade dos estudos para constituir série histórica de dados e fortalecimento de rede 

de base de dados com outros estudos pontuais e não contínuos; 

 Maior conscientização de instituições parceiras das instituições ambientais gestoras dos 

Parques, a exemplo da Copasa no PESRM, para fruição do trabalho de campo dos 

pesquisadores, evitando mal-entendidos; 

 Maior conscientização de visitantes através de campanhas educativas ambientais para 

evitar vandalismo a estruturas de medição de impactos; 

 Monitoramento contínuo das trilhas quanto à compactação e erosão; 

 Realização de pesquisas de perfil do geoturista, ou mesmo do turista ou ecoturista, com 

inserção de questões afins, de forma contínua (série histórica) e aumentando a amostra 

(diminuir a margem de erro e aumentar o grau de confiança) para melhor entendimento 

das características socioeconômicas, turísticas, ecoturísticas e geoturísticas deste público; 

 Ampliação dos entrevistados gerentes das UC para outras categorias e instituições, como 

Copasa, Polícia Militar Ambiental, Presidentes de Conselhos Consultivos das UC, 

Comitê Executivo do Geoparque Quadrilátero Ferrífero e da Reserva da Biosfera da Serra 

do Espinhaço, entre outros; 

 Estudo de outros geoindicadores, como “nível do lençol freático”, “sequência e 

composição de sedimentos”, “regime de temperatura subsuperficial” para comparação e 

complementação de uma análise de conjunto dos ambientes amostrados; 

 Fechamento da trilha do Campo Ferruginoso que não para fins científicos (Zona 

Intangível), com recuperação das áreas degradadas e controle dos acessos clandestinos;  

 Revisão do plano de manejo e normas de visitação subsidiado pelos dados; 

 Cadastro dos pedossítios nos banco de dados online Geossit e Terra Mineira; 

 Coleta de perfis de solo para impregnação e exposição de monólito no Centro de 

Visitantes com informações para melhor compreensão da Pedologia (Embrapa 2013, 

Santos et al. 2015); 

 Inserção dos dados do Peit e PESRM no Programa do Geopark Quadrilátero Ferrífero; 
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 Capacitação de Guias de Turismo, Brigadistas e Guarda-Parques quanto à importância 

dos solos como patrimônio, por meio de exemplos da UC que frequentam a lazer ou 

trabalho; 

 Apresentação dos dados para os Conselhos Consultivos dos Parques; 

 Realização de análises químicas das amostras de solos coletadas; 

 Análise mais efetiva de todas lâminas delgadas impregnada de horizontes de perfis de 

solo quanto às características, estrutura e propriedades, para correlação do micro com o 

macro (perfis, transectos, fotografias etc.); 

 Sensoriamento remoto: tratamento de imagens de satélite Landsat TM5 e Aster GEDEN 

no software ERMapper em diferentes bandas para tentativa de definição da litologia local, 

predominante abaixo das trilhas e LIPe ao longo das mesmas, para maior exatidão da 

influência do fator de formação rocha nos solos; 

 Elaboração de livros infanto-juvenis contando a história dos tipos de solos das UC, e 

captação de recursos para publicação e doação a escolas das regiões em que os parque se 

inserem, bem como para bibliotecas e para museus de solos, de geodiversidade, de 

história natural e afins; 

 Realização de vídeos-documentários, áudios e mídias afins com dados da pesquisa para 

apresentação nos Centros de Visitantes; 

 Extensão da Geografia Física para a Humana nos estudos de Pedoturismo, por meio da 

Etnopedologia e Geografia Agrária; 

 Elaboração de panfletos com mapas temáticos com trilhas e pontos amostrados ilustrados 

por fotos, croquis e blocos diagramas de paisagem, para distribuição aos visitantes; 

 Replanejamento das trilhas, com novo delineamento (acompanhando curvas de nível em 

ziguezague), construção de infraestrutura não impactantes – materiais menos artificiais e 

encontrados nos locais (pedras de blocos abatidos) conciliando o passivo ambiental 

(como madeira extraída ilegalmente e apreendida) – respeitando princípios de arquitetura 

na natureza, bioconstrução e afins. Ex: passarelas sobre canga ferruginosa (PESRM) e 

sedimentos alagáveis (PNSC), corrimãos sobre trecho de filitos e xistos (Peit), degraus 

 Gestão dialogar com usuários (visitantes, guias de turismo, transeuntes) a necessidade de 

sinalização (placas) como prevenção a impactos e/ou divulgação das Geociências e não 

como visitas autoguiadas em ambientes frágeis (e.g. trilha do Campo Ferruginoso – 

PESRM); 

 Controle do acesso de visitantes à trilha do Pico do Itacolomi pela trilha do Calaes; e 

 Realização de estudo mais adequado quanto à recomendação do Plano de Manejo do 

PNSC para calçamento com veículo a tração animal ou motorizado em parte do trecho da 

 

166 

 

Contribuições às Ciências da Terra, Série D, vol. 76, 259p. 



 

 

 

trilha da Cachoeira da Farofa, haja vista a fragilidade ambiental dos quartzitos rupestres 

e da trilha sobre sedimentos de aluvião. 

Pelas recomendações expostas denota-se que a pesquisa pode ser mais abrangente 

(quantidade, tamanho e intensidade da amostragem), com variação de técnicas, fazendo ponte 

com outras ciências, como a Agronomia (melhor descrição e análise dos solos), a Geografia (uso 

e ocupação do solo e de recursos hídricos e geoprocessamento), a Ecologia (Biogeografia) e a 

Estatística – MacArthur modelo de viragem, modelos de série geométrica, modelo de log-series 

e modelo lognormal (Guo et al. 2003), pedometria (Heuvelink 2003). Contanto o estudo mostrou-

se relevante por agregar técnicas das ciências exatas, da terra e sociais aplicadas ainda não 

observadas noutros estudos. Mais ainda pela aplicação na amostra, ainda não aplicadas no Peit e 

PESRM. 

Iniciativas afins, na qual a presente pesquisa se baseou, é, agora, estimulada a influenciar 

outras. Aquela primavera silenciosa de Rachel Carson, que apontou malefícios da agricultura 

quanto ao uso de pesticidas que contaminavam os solos é somente uma parcela da degradação 

dos solos. A especulação imobiliária seja urbana com loteamentos, seja rural, com o agronegócio 

e a mineração, tem avançado sobre áreas naturais como florestas e mesmo em unidades de 

conservação, em fitofisionomias frágeis como campos os campos rupestres e campos de altitude, 

cujos tipos de solos endêmicos. 

Assim, os solos devem ser valorizados para além da visão funcional, mas por seu valor 

em si: organismo vivo. Como nós humanos valorizamos nossos bens, nossas famílias, o próximo. 

Conhecer melhor o solo é somente o início de um caminho de proteção e preservação. A ciência, 

utilizando-se de suas técnicas e instrumentos nos auxilia a medir, correlacionar, prever tendências. 

Mas a ponderação subjetiva é humana e não de ferramentas de campo, computadores e softwares. 

A mensagem que se deixa é que: se o homem é o produto do meio em que se vive, este meio 

precisa ser bom, para sermos bons. A qualidade do solo, das trilhas, dos parques, do tipo de 

turismo depende de nossa ética. 

Como já dizia Guimarães Rosa “o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe 

para a gente é no meio da travessia”. 
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23K UTM

1 NEOSSOLO REGOLÍTICO em filitos LIPe1-Peit 656897 7740103 1.489 Peit T7-Peit

2 CAMBISSOLO de Barranco LIPe2-Peit 657325 7739855 1.567 Peit

3 NEOSSOLO REGOLÍTICO em topossequência LIPe3AV-Peit 657324 7739958 1.587 Peit alta vertente catena (T4)

4 NEOSSOLO REGOLÍTICO em topossequência LIPe3MV-Peit 657344 7739890 1.604 Peit média vertente catena (T5)

5 CAMBISSOLO HÁPLICO em topossequência LIPe3BV-Peit 657348 7739848 1.600 Peit baixa vertente catena (T6)

6 NEOSSOLO QUARTZARÊNICO em erosão LIPe4-Peit 657736 7739979 1.583 Peit

7 ESPODOSSOLOS da Lagoa Seca LIPe5MV-Peit 657899 7740065 1.610 Peit média vertente catena (T3)

8 ESPODOSSOLOS da Lagoa Seca LIPe5BV-Peit 657905 7740061 1.608 Peit baixa vertente catena (T2)

9 CAMBISSOLO do Pico do Itacolomi LIPe7-Peit 658890 7740290 1.682 Peit T1-Peit

10
Perfil de solo em barranco na terraplanagem do novo Centro 

de Visitantes
LIPe1-PESRM 604497 7782458 1.398 PESRM LIPe

11 Agregado de Nódulos de Hematita LIP2-PESRM 604371 7782063 1.453 PESRM LIPe

12 Bloco de Fragmentos Cimentados com Estrutura Bandada LIPe3-PERSM 604395 7781938 1.473 PESRM LIPe

13 Cangueiro LIPe4-PESRM 604302 7781842 1.494 PESRM LIPe

14 Campo de Cupinzeiros LIPe5-PERSM 603918 7781780 1.482 PESRM LIPe

15 Mirante Feição Erosiva da Superfície LIPe6-PESRM 603465 7781769 1.457 PESRM LIPe/LIGEM

16 Mirante Estratigrafia Formação Cauê-Moeda LIPe7-PESRM 603996 7781784 1.482 PESRM LIG

17 Ravina LIPe8-PSERM 603302 7782589 1.360 PESRM LIPe/LIGEM

18 Mirante Morro dos Veados LIPe9-PESRM 601113 7781678 PESRM LIG

19 CAMBISSOLO HÁPLICO do Circuito das Lagoas LIPe1-PNSC 646895 7857739 822 PNSC T18-PNSC

20 NEOSSOLO FLÚVICO do Córrego do Mascates LIPe2-PNSC 647159 7857294 805 PNSC T17-PNSC

21 CAMBISSOLO do Córrego de Pedras LIPe3-PNSC 647487 7856062 859 PNSC T12-PNSC

22
Cores, texturas e tamanhos dos CAMBISSOLOS de 

Barranco do Córrego de Pedras

LIPe4.1-PNSC

646978 7857572 802

PNSC antes córrego sentido cachoeira, MV-

PNSC

23
Cores, texturas e tamanhos dos CAMBISSOLOS de 

Barranco do Córrego de Pedras

LIPe4.2-PNSC

647069 7857494 803

PNSC depois córrego sentido cachoeira, MV-

PNSC

24 Evolução de perfis de margem e leito de trilha LIPe5-PNSC 649315 7856228 803 PNSC T16-PNS

25 Perfil de NEOSSOLO em barranco da Lagoa Comprida LIPe6-PNSC 648521 7855890 807 PNSC T11-PNS

26 ESPODOSSOLOS da Lagoa Comprida LIPe7-PNSC 647948 7856222 809 PNSC Margem da trilha, T15-PNSC

27 ESPODOSSOLOS da Lagoa Comprida LIPe8-PNSC 649208 7856033 807 PNSC leito da Trilha, T9-PNSC

28 ESPODOSSOLOS da Trilha da Cachoeira da Farofa LIPe9-PNSC 649417 7856091 822 PNSC T4-PNSC

29 ESPODOSSOLO em campo do Córrego da Farofa LIPe10-PNSC 649513 7856106 831 PNSC T3-PNSC

30 ESPODOSSOLO 2 da Trilha da Cachoeira da Farofa LIPe11-PNSC 648766 7855958 744 PNSC T10-PNSC

31 CAMBISSOLO da Cachoeira da Farofa LIPe12-PNSC 647665 7856100 814 PNSC T14-PNSC

32 NEOSSOLO Quartzarênico da Serra do Espinhaço LIPe13-PNSC 647557 7856074 825 PNSC T13-PNSC

33 Erosão 1 trilha Pico do Itacolomi E1-Peit 658675 7740334 1.584 Peit Área Seccional Transversal (AST)

34 Erosão2 trilha Pico do Itacolomi E2-Peit 658465 7740344 1.575 Peit AST

35 Erosão 3 trilha Pico do Itacolomi E3-Peit 657742 7739975 1.606 Peit AST

36 Erosão 4 trilha Pico do Itacolomi E4-Peit 657365 7739862 1.603 Peit AST

37 Erosão 5 trilha Pico do Itacolomi E5-Peit 656862 7740206 1.491 Peit AST

38 Erosão 1 trilha Campo Ferruginoso E1-PSERM 603299 7781766 1.470 PESRM AST

39 Erosão 2 trilha Campo Ferruginoso E2-PESRM 603304 7781766 1.435 PESRM AST

40 Erosão 1 trilha Cachoeira da Farofa E1-PNSC 646893 7857821 780 PNSC AST

41 Erosão2 trilha Cachoeira da Farofa E2-PNSC 647233 7857282 790 PNSC AST

42 Penetrometria 1 trilha Pico do Itacolomi P1-Peit 659205 7740439 1.662 Peit Resistência do solo (RT)

43 Penetrometria 2 trilha Pico do Itacolomi P2-Peit 659086 7740323 1.684 Peit RT

44 Penetrometria 3 trilha Pico do Itacolomi P3-Peit 658960 7740330 1.677 Peit RT

45 Penetrometria 4 trilha Pico do Itacolomi P4-Peit 658805 7740330 1.640 Peit RT

46 Penetrometria 5 trilha Pico do Itacolomi P5-Peit 658653 7740334 1.600 Peit RT

47 Penetrometria 6 trilha Pico do Itacolomi P6-Peit 658470 7740344 1.588 Peit RT

48 Penetrometria 7 trilha Pico do Itacolomi P7-Peit 658316 7740311 1.585 Peit RT

49 Penetrometria 8 trilha Pico do Itacolomi P8-Peit 658173 7740234 1.600 Peit RT

50 Penetrometria 9 trilha Pico do Itacolomi P9-Peit 658040 7740101 1.603 Peit RT

51 Penetrometria 10 trilha Pico do Itacolomi P10-Peit 657860 7740037 1.607 Peit RT

52 Penetrometria 11 trilha Pico do Itacolomi P11-Peit 657694 7739961 1.606 Peit RT

53 Penetrometria 12 trilha Pico do Itacolomi P12-Peit 657524 7740002 1.669 Peit RT

54 Penetrometria 13 trilha Pico do Itacolomi P13-Peit 657405 7739880 1.613 Peit RT

55 Penetrometria 1 trilha Campo Ferruginoso P1-PESRM 604426 7781812 1.456 PESRM RT

56 Penetrometria 2 trilha Campo Ferruginoso P2-PESRM 604251 7781826 1.475 PESRM RT

57 Penetrometria 3 trilha Campo Ferruginoso P3-PESRM 604065 7781860 1.485 PESRM RT

58 Penetrometria 4 trilha Campo Ferruginoso P4-PESRM 603893 7781776 1.478 PESRM RT

59 Penetrometria 5 trilha Campo Ferruginoso P5-PESRM 603714 7781738 1.474 PESRM RT

60 Penetrometria 6 trilha Campo Ferruginoso P6-PESRM 603540 7781738 1.469 PESRM RT

61 Penetrometria 7 trilha Campo Ferruginoso P7-PESRM 603344 7781780 1.458 PESRM RT

62 Penetrometria 8 trilha Campo Ferruginoso P8-PESRM 603167 7781826 1.432 PESRM RT

63 Penetrometria 9 trilha Campo Ferruginoso P9-PESRM 603015 7781934 1.403 PESRM RT

64 Penetrometria 10 trilha Campo Ferruginoso P10-PESRM 602912 7782047 1.389 PESRM RT

65 Penetrometria 1 trilha Cachoeira da Farofa P1-PNSC 649450 7856572 773 PNSC RT

66 Penetrometria 2 trilha Cachoeira da Farofa P2-PNSC 649274 7856442 771 PNSC RT

67 Penetrometria 3 trilha Cachoeira da Farofa P3-PNSC 649161 7856289 780 PNSC RT

68 Penetrometria 4 trilha Cachoeira da Farofa P4-PNSC 649128 7856122 783 PNSC RT

69 Penetrometria 5 trilha Cachoeira da Farofa P5-PNSC 649118 7856003 791 PNSC RT

70 Penetrometria 6 trilha Cachoeira da Farofa P6-PNSC 648928 7855965 792 PNSC RT

71 Penetrometria 7 trilha Cachoeira da Farofa P7-PNSC 648722 7855911 794 PNSC RT

72 Penetrometria 8 trilha Cachoeira da Farofa P8-PNSC 648530 7855837 796 PNSC RT

73 Penetrometria 9 trilha Cachoeira da Farofa P9-PNSC 648363 7855921 798 PNSC RT

74 Penetrometria 10 trilha Cachoeira da Farofa P10-PNSC 648222 7856014 768 PNSC RT

75 Penetrometria 11 trilha Cachoeira da Farofa P11-PNSC 648041 7856118 773 PNSC RT

76 Penetrometria 12 trilha Cachoeira da Farofa P12-PNSC 647983 7856303 779 PNSC RT

77 Penetrometria 13 trilha Cachoeira da Farofa P13-PNSC 647913 7856492 786 PNSC RT

78 Penetrometria 14 trilha Cachoeira da Farofa P14-PNSC 647847 7856664 788 PNSC RT

79 Penetrometria 15 trilha Cachoeira da Farofa P15-PNSC 647708 7856319 789 PNSC RT

80 Penetrometria 16 trilha Cachoeira da Farofa P16-PNSC 647532 7856945 789 PNSC RT

81 Penetrometria 17 trilha Cachoeira da Farofa P17-PNSC 647399 7857016 791 PNSC RT

82 Penetrometria 18 trilha Cachoeira da Farofa P18-PNSC 647309 7857184 794 PNSC RT

83 Penetrometria 19 trilha Cachoeira da Farofa P19-PNSC 647166 7857345 794 PNSC RT

84 Penetrometria 20 trilha Cachoeira da Farofa P20-PNSC 647061 7857496 797 PNSC RT

85 Penetrometria 21 trilha Cachoeira da Farofa P21-PNSC 646945 7857646 804 PNSC RT

86 Penetrometria 22 trilha Cachoeira da Farofa P22-PNSC 646892 7657843 803 PNSC RT

87 Penetrometria 23 trilha Cachoeira da Farofa P23-PNSC 646908 7858049 801 PNSC RT

88 Penetrometria 24 trilha Cachoeira da Farofa P24-PNSC 646906 7858241 799 PNSC RT

89 Penetrometria 25 trilha Cachoeira da Farofa P25-PNSC 646805 7858397 797 PNSC RT

90 Penetrometria 26 trilha Cachoeira da Farofa P26-PNSC 646744 7858593 796 PNSC RT

91 Penetrometria 27 trilha Cachoeira da Farofa P27-PNSC 646656 7858782 797 PNSC RT

92 Penetrometria 28 trilha Cachoeira da Farofa P28-PNSC 646626 7858962 797 PNSC RT

93 Penetrometria 29 trilha Cachoeira da Farofa P29-PNSC 646602 7859163 799 PNSC RT

94 Penetrometria 30 trilha Cachoeira da Farofa P30-PNSC 646519 7859271 780 PNSC RT

95 Penetrometria 31 trilha Cachoeira da Farofa P31-PNSC 646374 7859405 785 PNSC RT

96 Penetrometria 32 trilha Cachoeira da Farofa P32-PNSC 646252 7859567 785 PNSC RT

97 Penetrometria 33 trilha Cachoeira da Farofa P33-PNSC 646117 7859713 787 PNSC RT

98 Penetrometria 34 trilha Cachoeira da Farofa P34-PNSC 645932 7859804 788 PNSC RT

99 Penetrometria 35 trilha Cachoeira da Farofa P35-PNSC 645750 7859887 790 PNSC RT

100 Penetrometria 36 trilha Cachoeira da Farofa P36-PNSC 645529 7859934 791 PNSC RT

101 Penetrometria 37 trilha Cachoeira da Farofa P37-PNSC 645329 7859996 792 PNSC RT

102 Penetrometria 38 trilha Cachoeira da Farofa P38-PNSC 645163 7860062 794 PNSC RT

ObservaçõesUC
Nº Ponto

Descrição Coordenadas Altitude (m)Código
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Perf

is 
Coordenadas 

Altitu

de 

(m) 

Geologia Relevo 
Vege-

tação 

Pedre-

gosidade 

Rocho-

sidade 
Drena-gem Erosão 

Hor

i-

zon

te 

Profu

n-

didad

e 

(cm) 

Cor 

(seco) 

Textu

ra 

Estrutur

a 

Porosi-

dade 

Consis-

tência 

Cero-

sidade 
Raízes 

Observa-

ções 

T3-

PNS

C 

6492

08 

78560

33 
807 Metadia-mictitos 

Suave 

ondulado 

(local); 

Escarpad

o 

(regional

) 

Cerrado 
Não 

pedregoso 

Ligeiram. 

rochoso 

Moderadam

ente 

drenado 

Não 

aparente 

(hídrica, 

laminar) 

A1 0-10 
7.5YR 8/0 

(branco) 

Areno

sa 

Blocos 

Subangul

ares 

Muito 

pequenos 

Solta 

Fraca 

Axial 

Zona pálida 

(vadosa) 

com 

rebaixament

o rápido do 

nível 

freático 

A2 10--19 
10YR 5/3 

(bruno) 

Firme 

Finas a 

médias 

A3 19-54 

10YR 6/4 

(bruno-

amarelado

-claro) 

E 54-80 
10YR 8/8 

(amarelo) 
Silto-

arenos

a Be 
80-

145+ 

10YR 4/4 

(bruno-

amarelado

-escuro) 

- - 

T4-

PNS

C 

6487

66 

78559

58 
744 

Sedimentos do 

Quaternário; 

Aluvião 

Suave 

ondulado 

(local); 

Escarpad

o 

(regional

) 

Cerrado 
Não 

pedregoso 

Ligeiram. 

rochoso 

Imperfei-

tamente 

drenado 

Não 

aparente 

(hídrica, 

laminar) 

A1 0-94 
10YR 2/1 

(preto) 
Siltosa Granular 

Muito 

pequenos 

Ligeiram. 

Dura 

Fraca 

Finas  

Mosqueado 

vermiforme 

E 94-122 
10YR 5/3 

(bruno) 
Macia 

Muito 

finas 
Be 

122-

151+ 

10YR 8/2 

(bruno 

muito 

claro 

acinzentad

o) 

Argilo

sa 

Blocos 

Angulares 

Ligeiram. 

Dura 

T9-

PNS

C 

6479

48 

78562

22 
809 

Sedimentos do 

Quaternário; 

Aluvião 

Suave 

(local); 

Montanh

oso 

(regional

) 

Cerrado 

(transição 

Mata 

Atlântica) 

Não 

pedregoso 

Não rochoso 

- Lig. 

Rochoso 

Imperf. 

Drenado 

Aparent

e 

(hídrica 

não-

linear) 

A1 0-31 

10YR 4/1 

(cinzento-

escuro) 

Silsosa

-

arenos

a 

Granular 

média 

Sem poros 

visíveis 

Macia 

Fraca, 

Fosca 

Muito 

grossas-

finas 

Presença de 

minhocas e 

cupins no 

Horiz. A; 

próx. Lag. 

Comprida A2 
31-

158+ 

10YR 3/2 

(bruno-

acinzentad

o muito 

escuro) 

Silsosa 

Blocos 

Subangul

ares 

Lig. Dura Finas 

T10-

PNS

C 

6493

15 

78562

28 
803 

Quatzitos,Metadia-

mictitos 

Suave 

ondulado 

(local); 

Escarpad

o 

(regional

) 

Cerrado 
Não 

pedregoso 
Não rochoso 

Bem 

drenado 

Extrema

-mente 

forte 

A 0-9 

5YR 7/1 

(cinzento-

claro) 

Areia 

franca 
Granular 

Muito 

pequenos 

Solta 

Fraca 

Abundan

tes 

A 5m de 

voçoroca, 

presença de 

cupins em 

C. 

C1 9--32 
7.5YR 8/4 

(rosado) 

Silte 

Macia Muitas 

C2 32-68 

10YR 8/2 

(bruno 

muito 

claro 

acinzentad

o) 

Blocos 

Angulares 

Ligeiram. 

Dura 
Comuns 
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C3 68-107 

10YR 6/6 

(amarelo-

brunado) 
Poucas 

Cr 
107-

115+ 
- - - - - - 

T11-

PNS

C 

6471

59 

78572

94 
813 

Quatzitos,Metadia-

mictitos / 

Sedimentos do 

Quaternário; 

Aluvião (transição) 

Plano 

(local); 

Montanh

oso 

(regional

) 

Cerrado 
Ligeiram. 

Pedregoso 
Não rochoso 

Excessivam

ente 

drenado 

Não 

aparente 

(hídrica) 

Ah 0-45 

7.5YR 6/2 

(cinzento-

rosado) 

Areno

sa 
Granular 

pequena 

Muito 

pequenos 

Solta 

Fraca Muito 

Grossas-

Muito 

finas 

  E 45-91 

10YR 5/2 

(bruno-

acinzentad

o) Areno-

siltosa 
Macia 

Be 
91-

129+ 

10YR 4/3 

(bruno) 

Granular 

muito 

peq. 

Pequenos Pouca 

T12-

PNS

C 

6468

95 

78577

39 
822 

Quatzitos,Metadia-

mictitos / 

Sedimentos do 

Quaternário; 

Aluvião (transição) 

Plano 

(local); 

Montanh

oso 

(regional

) 

Cerrado 
Não 

pedregoso 
Não rochoso 

Bem 

drenado 

Não 

aparente 

(hídrica) 

A 0-27 

10YR 4/6 

(bruno-

amarelado

-escuro) 

Areno

sa 

Granular 
Muito 

pequenos 
Solta 

Fraca 
Grossas-

Muito 

finas 

  
B1 27-101 

10YR 5/8 

(bruno-

amarelado

) 

Areno-

siltosa 

B2 
101-

138+ 

7.5YR 5/8 

(bruno-

forte) 

Silto-

argilos

a 

Pouca 

T13-

PNS

C 

6494

49 

78565

76 
726 

Quatzitos,Metadia-

mictitos 

Suave 

ondulado 

(local); 

Escarpad

o 

(regional

) 

Cerrado 

(transição 

Mata 

Atlântica) 

Pedregoso Moderada 

Excessivam

ente 

drenado 

Hídrica, 

em 

sulcos 

ocasiona

is, 

superfici

ais 

A1 0-18 
10YR 5/3 

(bruno) 

Areia 

franca 

Granular 

Prop. dita 

Muito 

pequenos-

pequena 

Solta 

Fraca, 

pouca 

(coatings

) 

Médias-

finas, 

comuns 

Declividade 

> 10º, 10m 

curso 

d'água, 

perfil na 

média 

vertente 

A2 18-50 
10YR 5/3 

(bruno) 

Macia AB 50-90 

10YR 3/3 

(bruno-

escuro) 

AC 90-121 
10YR 4/3 

(bruno) 

Cr 
121-

141+ 

10YR 4/4 

(bruno-

amarelado

-escuro) 

Lig. Dura 

T14-

PNS

C 

6491

78 

78563

15 
811 

Quatzitos,Metadia-

mictitos 

Suave 

ondulado 

(local); 

Escarpad

o 

(regional

) 

Cerrado 
Não 

pedregoso 

Ligeiram. 

rochoso 

Imperfei-

tamente mal 

drenado 

Não 

aparente 

(hídrica 

ocasiona

l 

superfici

al) 

A 0-40 

10YR 6/4 

(bruno-

amarelado

-claro) 

Areno

sa 

Granular 

Prop. dita 

Sem poros 

visíveis 

Solta/Mac

ia 

Fraca/Po

u-ca, 

Sem 

coatings 

e 

slickensi

des 

Comuns 

10m de 

curso 

d'água, 

perfil no 3º 

inferior da 

encosta 

AB 40-55 
2.5Y 7/6 

(amarelo) 

Poucas B1 55-84 
2.5Y 7/8 

(amarelo) 

E 84-122 
10YR 5/3 

(bruno) 

Mac./Lig.

M. 
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Be 
122-

153+ 

10YR 3/3 

(bruno-

escuro) 

Siltosa

-arg. 

Muito 

peq. 
Lig. Dura 

T15-

PNS

C 

6478

69 

78566

23 
800 

Quatzitos,Metadia-

mictitos 

Suave 

ondulado 

(local); 

Escarpad

o 

(regional

) 

Cerrado 
Não 

pedregoso 
Não rochoso 

Bem 

drenado 

Não 

aparente 

A 0-25 

10YR 2/2 

(bruno 

muito 

escuro) 

Areno

sa-

siltosa 
Granular-

Blocos 

subang. Muito 

pequenos 

Lig. Dura 

Fraca, 

pouca 

Médias-

finas, 

comuns 

solo bem 

desenvolvid

o, M.O. 

eluviada A-

Be 

B 25-83 

10YR 6/8 

(amarelo-

brunado) 

Siltosa

-arg. 
Macia 

Be 
83-

130+ 

10YR 2/2 

(bruno 

muito 

escuro) 

Areno

sa-

siltosa 

Blocos 

Subangul

ares 

Lig. Dura 

T16-

PNS

C 

6471

81 

78573

29 
753 

Quatzitos,Metadia-

mictitos 

Suave 

ondulado 

(local); 

Escarpad

o 

(regional

) 

Cerrado 
Não 

pedregoso 
Não rochoso 

Imperfeitam

. Drenado-

muito mal 

drenado 

Não 

aparente 

A 0-28 

2.5Y 3/2 

(bruno-

acinzentad

o muito 

escuro) 
Areno-

argilos

a 

Granular 

Prop. dita 

Sem poros 

visíveis 

Solta-

macia 

Fraca, 

pouca 

Finas, 

poucas-

raras 

solo + 

úmido a 

partir de 

50cm prof., 

cor mais 

clara C 28-70+ 

2.5Y 4/2 

(bruno-

acinzentad

o-escuro) 

Macia 

T17-

PNS

C 

6466

39 

78588

69 
804 

Quatzitos,Metadia-

mictitos 

Suave 

ondulado 

(local); 

Escarpad

o 

(regional

) 

Mata 

Atlântica 

Não 

pedregoso 

Rochoso 

(calhaus e 

matacões) 

Acentuadam

. Drenado-

bem 

drenado 

Não 

aparente 

A1 0-33 

10YR 2/2 

(bruno 

muito 

escuro) 

Areno-

argilos

a 

Granular, 

blocos 

subangula

res 

Sem poros 

visíveis 

Ligeiram. 

Dura 

Fraca, 

pouca 

Grossas-

Muito 

finas 

sem 

declividade, 

perfil bem 

desenvolvid

o 

A2 33-50 

10YR 2/2 

(bruno 

muito 

escuro) 

A3 50-67 

10YR 2/2 

(bruno 

muito 

escuro) 

Macia 

CA 67-117 

10YR 3/6 

(bruno-

amarelado

-escuro) 
Granular 

Prop. dita 

Muito 

pequenos 

C 
117-

134+ 

10YR 4/6 

(bruno-

amarelado

-escuro) 

Solta 

T18-

PNS

C 

6456

31 

78599

08 
763 

Quatzitos,Metadia-

mictitos 

Suave 

ondulado 

(local); 

Escarpad

o 

(regional

) 

Cerrado 
Não 

pedregoso 
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Moderadam

ente 

drenado 

Não 

aparente 

A1 0-19 

10YR 3/3 
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escuro) 

Franco

-

arenos

a Granular, 

blocos 

subangula

res 

Sem poros 

visíveis 

Lig. Dura 

Fraca, 

pouca 

Abundan

tes, 

grossas-

finas 
zona vadosa 

a cerca de 

150cm prof. 
A2 19-60 

2.5Y 5/6 

(bruno-

oliva) 
  Macia 

Ae 60-90 

10YR 4/6 

(bruno-

amarelado

-escuro) 

  Solta 

Muitas, 

finas-

médias 
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B 
90-

110+ 

10YR 4/6 

(bruno-

amarelado

-escuro) 

- 

T1-

PEI

T 
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90 

77402

90 
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Ondulad

o (local); 

montanh
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(regional
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Campo 

rupestre 

quartzític
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drenado 
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forte 
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-

arenos

a 

Blocos 
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Macia 
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pouca 

Abundan

tes, 

muito 

finas 

perfil no 
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05 

77400
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os 
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com 

afloramen
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Não 
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ente rochoso 
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drenado 

Não 

aparente 

A 0-34 

2.5Y 3/0 

(cinzento 

muito 

escuro) 

Areia 

franca 
Prismática 

Média, 

médio 
Solta 

Moderad

a 

Abundan

tes, finas 
Leito da 

Trilha 

(topossequê

ncia baixa 

vertente 2 

perfis), 

Lagoa Seca 

Ondulad

o 

(regional

) 

Rochoso E 34-60 
10YR 5/3 

(bruno) 
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-

arenos

a 

Bloco 

subangula

res 

Blocos 

subangula

res, 

pequena 

Macia Fraca 
Comuns, 

médias 

    Be 60-142 
2.5Y 2.5/0 

(preto) 
Areia     

Ligeiram. 

Dura 
  

Comuns, 

finas 

T3-

PEI

T 

6575

09 

77400

57 
1607 

Quatzitos,Metapelit

os 

Plano 

(local) 
Cerrado 

com 

afloramen

tos 
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Não 

pedregoso 

Moderadam

ente rochoso 

Excessivam

ente 

drenado 

Não 

aparente 

A 0-45 

10YR 6/3 

(bruno-

claro-

acinzentad

o) 

Areia 

franca 

Blocos 
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média, 

fraca 

Muito 

pequenos 
Solta 

Fraca, 

pouca 

Abundan

tes, 

muito 

finas-

médias 

Margem da 

trilha 
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ncia média 

vertente 2 

perfis), 

Lagoa Seca 

Ondulad

o 

(regional

) 

Rochoso E 50-90 
10YR 5/3 
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- - Macia - - 

    Be 
90-

155+ 

2.5Y 2.5/1 

(preto) 
- - - - - 

T4-

PEI

T 

6573

24 

77399

58 
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elitos 
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(local) 
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ente 

drenado 

Moderad

a 
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7.5YR 8/4 
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Areia 
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fraca 
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pequenos 
Macia 

Fraca, 

pouca 

Abundan

tes, finas-

médias 

Próximo 

LIP erosão 

e alta 

vertente 

topossequên

cia 3 perfis 

Ondulad

o 

(regional

) 

Extremam

ente 

pedregoso 

Cr 20-27+ 

5YR 8/6 

(amarelo-

avermelha

do) 

  

T5-

PEI

T 

6573

44 
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90 
1604 Quartzitos 

Ondulad

o (local e 

regional) 

Campo 

rupestre 

quartzític

o 

Não 

pedregoso 

Moderadam

ente rochoso 

Moderadam

ente 

drenado 

Não 

aparente 

A1 0-15 
5YR 2.5/1 

(preto) 

Areia 

franca 
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média, 
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Muito 

pequenos, 

comuns 

Macia 
Fraca, 

pouca 

Abundan

tes, 

muito 
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Próximo 

LIP erosão 

e média 

vertente 
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A2 15-35+ 

7.5YR 6/4 
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claro) 
- 
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- - 
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muito 

finas-

finas 
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início da 
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) 
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Apêndice III – Resultados de Porosidade textural (N2BET)
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Gráficos com 21 pontos de leitura das isotermas de adsorção-dessorção de nitrogênio líquido em amostras 

de solo dos horizontes mais superficiais dos perfis descritos na trilha do Pico do Itacolomi –Peit. Legenda: 

linha vermelho = adsorção; e linha azul = dessorção. 
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Gráficos com 21 pontos de leitura das isotermas de adsorção-dessorção de nitrogênio líquido em amostras 

de solo dos horizontes mais superficiais dos perfis descritos na trilha Pico Cachoeira da Farofa–PNSC 

(Fonseca Filho 2012). Legenda: linha vermelho = adsorção; e linha azul = dessorção.   
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Apêndice IV – Resultados de Difratometria de Raios-X
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Gráfico de DRX da amostra de solo de P1, na trilha do Campo Ferruginoso-PESRM. 

 

 
Gráfico de DRX da amostra de rocha (conglomerado de itabirito cimentado) de P3, na trilha do Campo 

Ferruginoso-PESRM.   
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Apêndice V – Artigo Revista Escola de Minas
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PEDOLOGICAL ASPECTS AS ENVIRONMENTAL QUALITY INDICATORS 

OF A TOURISTIC TRAIL IN THE SERRA DO CIPÓ NATIONAL PARK (MG) 

 

ABSTRACT 

 

Soil provides important support for anthropogenic activities, and earthen trails, which have 

always been present in the natural landscape, are routes of access to various tourist attractions. In 

recent decades, trails have been widely used as a method of access and visitation to geotouristic 

attractions. Because trails are restricted routes, transit along these paths also transforms the route 

into a pathway for the spread of various negative environmental impacts, including compaction 

and soil erosion of the trailbed. Soil compaction is caused by changes in the soil structure that are 

partly induced by the use of agricultural or geotechnical machinery and traffic, and the damage is 

also manifested in a remarkable decrease in porosity, which has clear implications for the 

infiltration and percolation of water and air associated with the functional porosity of soil. Soil 

micromorphological characteristics contribute to the analysis of soil porous systems, and the 

macroporous characteristics visible at this scale include the size, shape and connectivity among 

voids, which can be studied using different methods of identification, measurement and 

interpretation. Such methods are applied to understand the pore genesis and, more importantly, 

the physical behaviour of soil-water order management. This work presents the results of analyses 

of the macromorphological and micromorphological characteristics, porosity, texture and 

penetrometry resistance of soil profiles on the Farofa Waterfall trail in the Serra do Cipó National 

Park, and the aim is to provide recommendations for compaction studies along special trails. The 

results showed that most of the trailbed is more compressed than at the margins, which suggests 

the need for geoindicator studies of soil quality to monitor the visitation of the trail and improve 

the conservation of natural resources. 

Keywords: soil compaction; soil quality; soil micromorphology; geotourism; trail. 

 

SUMMARY 

 

 Introduction; 

 Materials and methods; 

 Results;  
o Penetrometry; 
o Morphological and micromorphological characterization of soil profile; 
o Textural porosity (Nitrogen Liquid Adsorption); 
o Micromorphology; 

 Discussion; and 

 Conclusion54. 
 

INTRODUCTION 

 

Although trails are pathways for transit, they also represent one of the attractions of 

protected natural areas, and park trails are managed according to planning needs, implementation 

and monitoring policies. Trail assessment studies have considered different variables; however, 

most have not considered the micromorphological aspects of soil porosity. Soil micromorphology 

was initially defined in 1938 by Kubiëna. In 1964, Brewer published another article based on the 

                                                 
54 Condensed references at the end of the thesis. 
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structure and mineralogy of soil. Microscopic observations gained increasing attention in the mid-

1970s to 1980s with the work of Fitzpatrick (1984) and Bullock et al. (1985a). 

The study of soil porosity has many applications in agriculture and geotechnology and 

for investigating the impacts of recreation. The techniques and instruments associated with 

micromorphology, such as optical microscopy, can greatly assist in the identification of 

environmental impacts, such as soil compaction; may contribute to better soil management; and 

can provide insights to help educate visitors about soil quality and conservation. The concept of 

soil quality emerged in the 1990s and has been a subject of discussion because of its because of 

the lack of consensus among scholars (Karlen et al. 1997, 2003). The term “capacity of the soil 

to work” reflects that soil is a dynamic living system. Moreover, evaluations of soil quality are 

relative because of the varied nature and specific functions of soil; thus, the quality of soil can 

differ without being limiting. 

Karlen et al.  (1997) defined the following soil quality indicators: organic matter, 

infiltration, aggregation, pH, microbial biomass, N forms, density, depth of horizon, conductivity, 

salinity and nutrients. Satkunas et al.  (2001) and Ridgway (2002) highlighted the ecological 

importance of soil quality as a geoindicator. Ball et al.  (1997) analyzed the quality of the soil 

structure under the impacts of agriculture, which contributes to soil compaction, and evaluated 

the management of soil. Carter et al. (1997) reviewed examples of functions attributed to the soil 

that are used to evaluate its quality, and they concluded that soil quality is related to various 

ecosystem functions performed by soil. MacEwan (1997) discussed the pedological aspects of 

soil quality that could function as geoindicators, such as roots and voids, aggregate stability and 

colour. 

Akker & Schjønning (2004) defined soil compaction as a “density increase of unsaturated 

soils”. Compared with the soil surface, which tends to change under compaction by weather or 

agricultural preparations, the subsurface horizons tend to increase in density. Thus, subsoil 

compaction is harmful to soil functions, including its role as habitat for fauna and flora. Johnson 

(2010) suggested indicators for the conceptualization and applicability of soil quality. Although 

the author focused on the fixation and enrichment of nitrogen as well as the chemistry and biology 

of soil, certain patterns of soil quality cannot be applied in all cases. 

The Serra do Cipó National Park (SCNP) is one of the most frequently visited national 

parks in the southeastern region of Brazil and a natural protected area, and the Farofa Waterfall 

is its main touristic attraction (ICMBIO 2009, 2010). The main trail that provides access to the 

waterfall is classified as linear and approximately 8 km long, and it occurs in a fluvial plain 

geomorphological compartment and the Brazilian savannah biome (ICMBIO 2009). The 

predominant lithology around the trail consists of quartzite and metadiamictites (Silva et al. 2007, 
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Schaefer et al. 2008). The high visitation appears to have a negative influence on the abiotic 

characteristics of the park, such as erosion, floating zone formation, vegetation loss and soil 

compaction. Other protected natural areas in other regions of the world have similar problems 

(Ball et al. 1997, Deluca et al. 1998, Kutiel et al. 1999; Jordan, 2000; Priskin, 2003), suggesting 

that studies should focus on improving the monitoring and management of touristic attractions, 

such as the Farofa Waterfall trail. 

The importance of the trail for geotourism is related to the visitors' understanding of the 

beauty of the relief, rocks, minerals and sediments as well as the influence of geological and 

geomorphological processes as pedogenic factors. Hose (1995) stated that geotourism is “the 

provision of interpretive and service facilities to enable tourists to acquire knowledge and 

understanding of the geology and geomorphology of a site (including its contribution to the 

development of the Earth sciences) beyond the level of mere aesthetic appreciation”. Compared 

with the conservationist concept of soils for productivity (erosion), the importance of 

“pedoconservation” using Sharples (1995) concept of geoconservation (“the conservation of 

geodiversity for its intrinsic, ecological and (geo)heritage values”) is “because the crucial role of 

soils for human survival, pedodiversity preservation merits special attention, perhaps more than 

other natural resources (Ibáñez & Bockheim 2013). 

MATHERIASL AND METHODS 

This work was performed in the Mascates stream valley in the midwest region of the 

SCNP, which is located in Jaboticatubas, Minas Gerais State, Brazil (Figure 5.1). The field work 

was developed to recognize the trail, identify the relevant points of degradation and select the 

location of the trenches.  

Twelve trenches were opened, including 6 in the trailbed and another 6 in the margins of 

the main trail. Macroscopic morphological characterizations of the pedological profiles were 

performed via the collection of disturbed and undisturbed soil samples (Santos et al., 2013). The 

disturbed samples were air dried and then used to determine the grain size distribution (Embrapa 

2011), and certain aggregates were separated to determine the porosity using the liquid nitrogen 

adsorption method N2BET (Brunauer et al. 1938, Gregg & Sing 1982). Undisturbed soil samples 

were prepared as impregnated thin sections and analyzed via optical microscopy, with a focus on 

the microporosity, according to criteria of Brewer (1964, 1976) and Bullock et al. (1985a, 1985b). 
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Figure 1: Study area location and access map; in detail soil thematic chart of Farofa’s trail and sampling 

points. Source: Nascimento (2017). 

A soil penetrometer was applied at 38 points at intervals of 200 m (Figure 5.2) along the 

trailbed and the left and right margins of the trail from the attraction (Farofa Waterfall) to the 

head office (Areias entrance). Three measurements of soil resistance were performed for each 

point sampled (Leung &  Meyer 2010) using a Geotester® ST-308 penetrometer with a ring 

dynamometer (Solotest 2011), which generated average values. 

RESULTS 

Penetrometry 

For all 38 points along the trail, the measurements on the trailbed showed higher values 

than those along the edges except Point 30, which had margins that were approximately five times 

more resistant than the trailbed. Although both sides of the trailbed showed similar values of 

resistance, the resistance of the trailbed can vary by tenfold compared with that at other points, 

such as Point 31. The highest resistance values in the trailbed were found in the off-road vehicle 

traffic zones (from P10 to P38) in association with flooding zones. However, an anomalous value 

was observed for Point 30, which is located in the off-road vehicle traffic zone on the banks of a 

grazing area with the presence of horses. A similar finding was observed for Point 20, which is 

assigned to the high-value off-road vehicle traffic zone but has soil with a high sand content. 

These findings indicate the impact of vehicles on the soil compaction of the trail. 
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Figure 2: Thirty-eight penetrometer measurement points for soil resistance along the trail to Farofa 

Waterfall (trailbed, left and right margins). 

 

 
Figure 3: Liquid Nitrogen adsorption-desorption isotherms along the trail margins (P4A1-P4E and P20M 

Ah-P20M E) and trailbed (P2A-P2AB and P20T A-P20T C). 

 

Morphological and micromorphological characterization of soil profile 

Based on the macromorphological and micromorphological characterization of the 12 

profiles, 4 representative profiles were selected, with 2 from the trailbed (P4 and P20M) and the 

other 2 from the margins (P2 and P20T). Regardless of the location on the trailbed or edge, 2 

classes of soil profiles were defined (Table 1, Figure 5.4): 1) profiles with an E horizon, such as 

P4 and P2, which showed the elution of organic matter to the deeper horizons, were differentiated 

from Spodic B horizons (Be) and Podzol class soils (FAO 1998) and presented thicknesses 

between 100 cm and 200 cm; 2) less developed profiles with an A horizon over the C horizon and 
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featuring Fluvisol class soils (the same). Both types of profiles have a sandy texture, grainy 

structure, no visible voids and loose consistency.  

The micromorphology analysis of the surface horizons shows a groundmass constituted 

basically of unsorted coarse material with a grain size ranging from very coarse sand to silt (Figure 

5.4). The frequency distribution of the fine material ranges from very few to few in the A and E 

horizons, respectively. The basic orientation pattern is random, and the related distribution is 

enaulic to chitonic. The grade of pedality is moderately to strongly developed in the A and E 

horizons, respectively. In P4, we found a floating zone; and in P11, we found a sandy zone; these 

characteristics contribute to clay and sandy texture formation, respectively, thus confirming the 

granulometry (Table 5.1). 

 

Table 1 – Profile characterization of margins and trailbed 

Location Profile Horizon Proof 
(cm) 

Colour 

(Munsell) Sand Silt Clay Textural Class 

M
ar

g
in

s 

         dag/kg    

P4 

A1 0-10 7.5YR 8/0 20 66 14 Sandy Silt Loam 

A2 10-19 10YR 5/3 59 34 7 Sandy Loam 

A3 19-54 10YR 6/4 63 30 7 Sandy Loam 

E 54-80 10YR 8/8 8 84 8 Silt Loam 

Be 80-145+ 10YR 4/4 52 46 2 Sandy Loam 

P20M 

Ah 0-45 7.5YR 6/2 80 11 9 Loamy Sand 

E 45-91 10YR 5/2 72 15 13 Sandy Loam 

Be 91-129+ 10YR 4/3 72 16 12 Sandy Loam 

T
ra

il
b
ed

 P2 

A 0-40 10YR 6/4 64 30 6 Sandy Loam 

AB 40-55 2.5Y 7/6 60 35 5 Sandy Loam 

B1 55-84+ 2.5Y 7/8 59 37 4 Sandy Loam 

P20T 
A 0-28 2.5Y 3/2 74 15 11 Sandy Loam 

C 28-70 2.5Y 4/2 65 19 16 Sandy Loam 
* P2E and P2Be samples were not analysed. ** P20M (Margin) and P20T (Trailbed). 

 

Voids occur inside and across aggregates. According to the morphological classification 

of Brewer (1964), complex packing voids (Bullock 1985a) occur between grains and small 

aggregates in the upper horizon and channels in the E horizon. Complex packing voids are meso-

sized (30-75 µm) to micro-sized (5-30 µm) (Brewer 1976), and the channel is larger. The total 

void space as a proportion of the groundmass changes from 10 % in the A horizon to 20 % in the 

E horizon. The voids do not exhibit orientation patterns, and voids with compaction features (flat, 

horizontally elongated with flat ends) are not commonly observed in compacted soils (Brewer 

1964, 1976, Chauvel 1979, Bullock et al. 1985a, Stoops & Jongerius 2003, Castro, 2008). 

Pedofeatures, such as coating, infrequently occur in certain upper horizons in the trailbed. 

Textural porosity (Nitrogen Liquid Adsorption) 
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The adsorption-desorption of liquid nitrogen by the BET method in the aggregates 

showed that the voids with a smaller size (cavities or interstices) in the trailbed require more 

pressure and a greater amount of N2 to be filled (Figure 5.3). Bruand & Cousin (1995) observed 

that during the compaction process, porosity decreases with the presence of clay soils. Although 

soil was not monitored over a considerable period of time, none of the samples were typically 

classified as having a clay texture. Thus, all samples were predominantly sandy with smaller 

quantities of silt and clay (Table 5.1). 

 

 

 
Figure 4: Pedological profiles of horizons P4 and P20M (margins of trail) and P2 and P20T (trailbed). 

The isotherms of type 3 are generally convex throughout the adsorption process, 

indicative of a weak interaction between gas and solids related to physical forces (Gregg & Sing 

1982). These forces indicate the prevalence of physical interactions over chemical ones between 

aggregates. This finding strengthens the perception that the soils in the study area have a high 

sand fraction that likely consists almost entirely of quartz grains because of the dominant 

lithology, which is rich in quartz (quartzites, diamictites and fluvial sediments). In the present 
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work, the strong presence of the quartz sand fraction justifies the prevalence of physical 

interactions. In addition, the high stability of quartz grains to chemical weathering leads to the 

formation of cavities instead of voids on the surface of the grains. According to Condon (2006), 

isotherm type 3 “is characteristic of a material, which is not porous, or possibly macroporous, and 

has a low energy of adsorption”. 

The initial hypothesis of the work (greater compaction in the trailbed) is also confirmed 

in the voids distribution and cumulative areas in the surface horizons (typically A horizon) of the 

trailbed, such as P2A and P20T A. Józefaciuk et al. (2004) observed that soil organic matter 

affects the structure and properties of the voids and promotes decreased microaggregation and 

micropore volume, respectively. Therefore, acid and alkaline treatments are recommended, and 

continuing studies are required to identify the soil porosity of the trail. The decrease in void size 

in the B horizon observed by Chretien & Peter (1987) in soils of alluvial terraces of the Saône 

River, France, was also observed in certain horizon samples at our study site, such as P4E and 

P2B1 (Table 1), which indicated the illuviation of clay to the lower horizons (Figure 8.4). 

Although the B horizon samples were not analyzed via the N2BET method, the horizons 

immediately above these horizons (A) demonstrate that the trailbed samples exhibited a decreased 

pore size (Figure 8.5). 

 
Figure 5: Microphotography of horizons Ah and E (P20M profile) and Horizons A and C (P20T profile), 

which correspond to the surface and subsurface horizon profiles. 

 

DISCUSSION 

 

Public use of natural areas, such as conservation areas, leads to negative environmental 

impacts, such as soil compaction and other effects (including erosion and vegetation loss). Few 

studies have related these impacts to public use and considered pedological aspects, such as the 

macromorphology and micromorphology. A review of a wide range of studies on soil 
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micromorphology, porosity, compaction and the relationships among these characteristics 

demonstrates that most studies have focused on agriculture and geotechnical engineering and 

present an economistic perspective of environmental conservation. Studies of soil porosity in 

agriculture are related to compression by the cultures themselves and the machinery used for 

preparation, planting and harvesting. Other studies focused on the "ecology of recreation" (Liddle 

1997, Hammitt & Cole 1998), limits of acceptable change (Stankey et al. 1985), tourism carrying 

capacity (Cifuentes Arias 1992) and other management methodologies related to visitation have 

not considered these pedological indicators. 

Isotherms of type 3 (Gregg & Sing 1982) were observed, which indicates that the samples 

have porosity that may not be compatible with the detection range of the N2BET method. Research 

has shown that this technique is hardly applicable to soils with high quartz sand fractions. Quartz 

is a mineral that is highly resistant to chemical weathering, and high levels of quartz performance 

result in more cavities than pores. The surface area of these cavities is larger than the depth, 

whereas the surface area of pores is smaller than the depth. Therefore, the chemical dissolution 

of quartz grains does not produce wells with a depth greater than the perimeter.  

Porosity analyses are frequently based on the hypothesis that soil presents two distinct 

temporal compartments of different origins (Cousin et al.  1994): structural porosity, which is 

related to the action of external agents (climatic factors, living organisms and agricultural use), 

and textural porosity, which results from the set of elementary particles (clay, silt and sand) and 

the voids between them. Therefore, textural porosity can vary widely depending on the nature of 

the elementary particles (particle size and mineralogy) and water status (Cousin et al.  1994). 

Textural porosity can be divided into two sub-compartments (Fiès 1984, Cousin et al.  1994): 

lacunar porosity, which is caused by voids resulting from interactions between clay particles and 

the grains of the skeleton phase; and clay porosity, which is caused by the innate voids in the 

structure of these particles. When a soil undergoes compaction, the structural compartment is 

preferentially affected. Except for sandy soils and silty soils, the textural compartment is generally 

not modified under conditions with pressures of less than several dozens of MPa (Cousin et al.  

1994). 

Micromorphology analyses identified several features of soil compaction that occur 

through the formation of horizontal voids, such as in P20T A, and decreased of texture in bottom 

horizons, as P20M E and P20T C (Figure 5.3). The textural porosity is correlated with an increase 

in the pressure of N2 in the samples of the subsurface horizons, which indicates a reduction in 

void size (Figure 5.4). This finding has been confirmed by the use other techniques, such as 

penetrometry and macromorphological pedological analyses, in the studies of Pagliai (1994) and 

Mermut (2006) on soil management based on the micromorphology and relationship between 

micromorphology and soil quality, respectively. Simas et al.  (2005) and Benites et al. (2007) 
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analyzed soils of high-altitude rocky complexes in Serra do Cipó National Park and noted similar 

features related to the lithology, such as shallow soils, high aluminum saturation and coarse 

textures. Although this study examined the biological and chemical aspects of the lithology, a 

relationship with the physical characteristics was observed. This finding indicates the importance 

of soil compaction as an indicator of soil degradation (Hakansson & Voorhees 1998), and it can 

be characterized biologically (Whalley et al. 1994) or physically (Shestak & Busse 2005). 

CONCLUSION 

 

The findings presented in this paper show that the trailbed and margins of the main trail 

to the geotouristic attraction Farofa Waterfall have been distinctly affected by tourist traffic 

(hiking) and horse traffic (horseback riding) as well as by bicycle and motor vehicle traffic. The 

results of the pedological analysis, which included penetrometry, macromorphology, 

micromorphology, and textural porosity measurements, suggest that the void area of the trailbed 

is smaller than that at the edge. This discrepancy is associated with natural vulnerability as well 

as human influences through the regular flow of pedestrians, bicycles, horses and motor vehicles. 

Land use associated with finite natural resources should be planned in accordance with 

the sustainability of the processes involved, including macroscopic and microscopic processes, as 

well as their interrelations. It represents a niche that has not been thoroughly investigated in 

studies of geotouristic trails and could include the following aspects: training of tour guides for 

guided trails; development of interpretive panels and leaflets; installation of soil monoliths and 

different soilscapes along the trail (in trenches) and in visitor centers; and the installation of a soil 

trail based on the relationships among the textural properties, such as porosity, and soil 

compaction according to the micromorphological characteristics. Thus, natural areas, especially 

protected areas, are increasingly viewed as a counterpoint to the stress inherent in urban life, as 

suggested by Conway (2010) for the Anglesey Coastal Footpath, UK. The increased number of 

visitors in these areas has been a global trend. Studies investigating environmental indicators, 

which should be constantly monitored to reduce soil loss on geotouristic trails because of erosion, 

strengthen the management of these areas and positively contribute to the experience of visitors 

during their contact with nature.55 

                                                 
55Aknowledgements: este artigo é fruto de parte do mestrado e doutorado do primeiro autor, no Departamento de Geologia/Programa 

de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais/Escola de Minas/Universidade Federal de Ouro Preto, orientado pelos 

co-autores, a quem agradecem: ao comité editorial e científico da Revista Escola de Minas pelas preciosas revisões e aceite; ao 
American Journal Experts pela tradução para o inglês; à Geógrafa Jaqueline Nascimento pelo auxílio cartográfico; ao Parque Nacional 

Serra do Cipó pelo apoio logístico e de recursos humanos; ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade pela licença 

de pesquisa; à Fundação de Amparo ao Pesquisador de Minas Gerais (Fapemig) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), pelo apoio financeiro; e aos estudantes, voluntários e minha esposa, pelo auxílio em campo. 
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Anexo I – Ficha de descrição macromorfológica de solos, complementar ao 

Protocolo de LIPe (Fonseca Filho et al. não publicado) 
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Parque _____________________________ 

I. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

1. Perfil n°              Foto n° 
 

2. Litologia: 

 

3. Material Originário: 

 

4. Formação Geológica: 5. Relevo Regional: 
 

6. Vegetação Primária 7. Uso Atual: 

 

8. Profundidade do Lençol Freático 9. Data da Descrição: 

10. Localização, Município, Estado e 

Coordenadas: 

 

 

11. Descrito por: 

 

12. Classificação: 

 

 

II. HORIZONTES DO SOLO 

Símbolo          

Profundidade          

II.1. TRANSIÇÃO ENTRE HORIZONTES 
A. NITIDEZ OU CONTRASTE                           B. TOPOGRAFIA DA LINHA DE SEPARAÇÃO 

ABRUPTA          PLANA          

CLARA          ONDULADA          

GRADUAL          IRREGULAR          

DIFUSA          DESCONTÍNUA          

III. OUTRAS CARACTERÍSTICAS GERAIS 

1. PEDREGOSIDADE                        2. ROCHOSIDADE                                   3. RELEVO E DECLIVIDADE 
NÃO PEDREGOSA  NÃO ROCHOSA  PLANO( < 3% )  

LIGEIRAMENTE PEDREGOSA  LIGEIRAMENTE ROCHOSA  SUAVE ONDULADO ( 3-8% )  

MODERADAMENTE 

PEDREGOSA 

 
MODERADAMENTE ROCHOSA  ONDULADO ( 8-20% )  

PEDREGOSA  ROCHOSA  FORTE ONDULADO ( 20-45% )  

MUITO PEDREGOSA  MUITO ROCHOSA  MONTANHOSO ( 45-75% )  

EXTREMAMENTE PEDREGOSA  EXTREMAMENTE ROCHOSA  ESCARPADO ( >75% )  

4. DRENAGEM                            5. EROSÃO 

EXCESSIVAMENTE DRENADO  NÃO APARENTE  

FORTEMENTE DRENADO  LIGEIRA  

ACENTUADAMENTE 

DRENADO 

 MODERADA  

BEM DRENADO  FORTE  

MODERADAMENTE DRENADO  MUITO FORTE  

IMPERFEITAMENTE 

DRENADO 

 EXTREMAMENTE 

FORTE 

 

MAL DRENADO    

MUITO MAL DRENADO    

 
..1 IV. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

1. COR                                 2. COR(MOSQUEADO) 

10R S         10R 2 S         

 U          U         

2.5 YR S         2.5 YR S         

 U          U         

5 YR S         5 YR S         

 U          U         

7.5 YR S         7.5 YR S         

 U          U         

10 YR S         10 YR S         

 U          U         

2.5 Y S         2.5 Y S         

 U          U         

5 Y S         5 Y S         

 U          U         

1.1. MOSQUEADO ( NOTAÇÃO ) 
A. QUANTIDADE                                B. TAMANHO                                C. CONTRASTE 

POUCO          PEQUENO          DISTINTO          

COMUM          MÉDIO          DIFUSO          

ABUNDANTE          GRANDE          PROEMINENTE          

 

Observações: 
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2. TEXTURA                                                                  2.1. FRAÇÕES GROSSEIRAS 
MUITO ARGILOSO          

ARGILA          

ARGILA ARENOSA          

ARGILA SILTOSA          

FRANCO-ARGILOSO          

FRANCO-ARGILO-SILTOSO          

FRANCO-ARGILO-ARENOSO          

FRANCO          

FRANCO-SILTOSO          

FRANCO-ARENOSO          

SILTE          

AREIA FRANCA          

AREIA          

 

 

3. ESTRUTURA 
3.1. TIPO                                                                                                    3.2. TAMANHO                                                                            3.3. GRAU 

LAMINAR          MUITO PEQUENO          GRÃOS SIMPLES          

PRISMÁTICA          PEQUENO          MACIÇA          

COLUNAR          MÉDIO          FRACA          

BLOCOS  ANGULARES          GRANDE          MODERADA          

BLOCOS SUBANGULARES          MUITO GRANDE          FORTE          

GRANULAR                              

 

4. POROSIDADE 
4.1. TAMANHO                                                                                                                                             4.2. QUANTIDADE 

MUITO PEQUENOS(Ø<1mm)          POUCOS          

PEQUENOS(Ø1-2 mm)          COMUNS          

MÉDIOS(Ø 2-5 mm)          MUITOS          

GRANDES(Ø 5-10 mm)                    

MUITO GRANDES (Ø >10 mm)                    

 

5. CONSISTÊNCIA 
5.1. SOLO SECO                                                                                                                             5.2. SOLO ÚMIDO 

SOLTO         SOLTO           

MACIO         NUITO FRIÁVEL           

LIGEIRAMENTE DURO         FRIÁVEL           

DURO         FIRME           

MUITO DURO         MUITO FIRME           

EXTREMAMENTE DURO         EXTREMAMENTE FIRME           

5.3. SOIO MOILHADO 

A. PLASTICIDADE                                                                                                                           B. PEGAJOSIDADE 

NÃO PLÁSTICO          NÃO PEGAJOSO          

LIGEIRAMENTE PLÁSTICO          LIGEIRAMENTE PEGAJOSO          

PLÁSTICO          PEGAJOSO          

MUITO PLÁSTICO          MUITO PEGAJOSO          

 

6. CEROSIDADE                                                                                         7. CIMENTAÇÃO 
FRACA          POUCO          FRACAMENTE CIMENTADO          

MODERADA          COMUM          FORTEMENTE CIMENTADO          

FORTE          ABUNDANTE          EXTREMAMENTE 

CIMENTADO 

         

 

8. NÓDULOS E CONCREÇÕES MINERAIS 
8.1. QUANTIDADE                                                                   8.2. FORMA                                                                8.3. TAMANHO E DUREZA 

MUITO POUCO          ESFÉRICA          PEQUENO          

POUCO          IRREGULAR          GRANDE          

FREQUENTE          ANGULAR          MACIO          

DOMINANTE                    DURO          

8.4. CONTEÚDO DE CARBONATOS ( Hcl 10% )                                                      8.5. CONTEÚDO DE MANGANÊS ( H2O2 ) 

LIGEIRA          LIGEIRA          

FORTE          FORTE          

VIOLENTA          VIOLENTA          

8.6. COR                                                                                                                           8.7. NATUREZA 

  

  

  

  

 

.1 V.  RAÍZES 
A. QUANTIDADE                                                                                                                   B. DIÂMETRO 

ABUNDANTES          MUITO FINAS          

MUITAS          FINAS          

COMUNS          MÉDIAS          

POUCAS          GROSSAS          

RARAS          MUTIO GROSSAS          

 

.2 VI. FATORES BIOLÓGICOS 
 

 

 
 

Fonte: Ker J.C. (sd). Disciplina Classificação de Solos. Viçosa, UFV.  

         

         

         

 

A. CASCALHO (Ø 2 mm-2 cm) 

   MUITO CASCALHENTA 

   CASCALHENTA 

   COM CASCALHO 

         

 

B. CALHAU(Ø 2 cm-20 cm) 

         

 
C. MATACÃO(Ø  > 20 cm) 

         

         

         

         

         

 

2.1.1. GRAU DE ARRENDONDAMENTO 
 

ANGULAR 

SUBANGULAR 

SUBARRENDODADA 

ARRENDODADA 

BEM ARRENDONDADA 
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