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RESUMO 

O conceito de geodiversidade ainda é muito restrito à comunidade científica. O tema da 

geodiversidade, assim como da biodiversidade pode ser uma importante ferramenta para a 

Educação Ambiental (EA) e, consequentemente para a gestão das Unidades de Conservação 

(UC). A trilha Casca d’Anta está localizada na escarpa S/SW do Chapadão da Canastra, 

inserida na UC de proteção integral, no Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC), no 

sudeste do Estado de Minas Gerais. Apesar de ser uma área de proteção integral que permite a 

visitação, não existe no parque um programa de Interpretação Ambiental (IA) e EA que 

aborde os elementos da geodiversidade na trilha Casca d’Anta. A estrutura, os equipamentos e 

o modo de preparação do PNSC mostram-se insuficientes para o uso educativo e científico da 

trilha. Neste trabalho elaborou-se um inventário da geodiversidade (patrimônios geológico, 

geomorfológico, tectônico/estrutural e hidrológico) na trilha Casca d’Anta, interpretando a 

complexa história geológica e geomorfológica da Cachoeira Casca d’Anta e da Serra da 

Canastra através da metodologia desenvolvida por Brilha (2015).  Por fim, registrou-se o 

inventário no aplicativo Geossit, que está vinculado ao Serviço Geológico do Brasil – 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). Os valores obtidos foram os 

seguintes: risco de degradação (100), potencial de uso educativo (300) e potencial de uso 

turístico (270).  Na Classificação do Sítio a trilha Casca d’Anta obteve status de sítio da 

geodiversidade de relevância nacional com valor científico igual a 175, em um total de 400 

pontos para cada item analisado. O resultado poderá servir de apoio para uma possível 

implementação de um programa de IA e EA voltado para os aspectos da geodiversidade 

presentes na trilha, que seja estruturado pela gestão do parque, assim como para os guias, 

monitores e condutores credenciados que atuam de forma autônoma, para que possam 

oferecer alguma informação relevante sobre a geodiversidade na trilha, superando apenas a 

contemplação da beleza cênica. Neste sentido, propomos a promoção e divulgação da trilha 

Casca d'Anta para o status de geotrilha de relevância nacional, do extremo sul da Faixa 

Brasília. 

 Palavras-chave: Geodiversidade; Educação Ambiental; Geopatrimônio; Serra da Canastra. 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

The geodiversity theme is still very restricted to the scientific community. Geodiversity, as 

well as biodiversity, can be an important tool for Environmental Education (EE) and, 

consequently, for the management of Protected Areas (PA). The Casca d’Anta trail is located 

on the southern cliffs of Canastra Ridge, inserted within the strict PA, in Serra da Canastra 

National Park (SCNP), in the southeast of Minas Gerais (Brazil). Despite being an area of 

integral protection that allows visitation, there is no Interpretation (IE) and Environmental 

Education (EE) program in the park that addresses the elements of geodiversity in the Casca 

d’Anta trail. The structure, equipment, and method of preparation of the SCNP are 

insufficient for the educational and scientific use of the trail. In this work, an inventory of 

geodiversity (geological, geomorphological, tectonic/structural, and hydrological geoheritage) 

was elaborated on the Casca d’Anta trail, interpreting the complex geological and 

geomorphological history of the Casca d’Anta waterfall and Serra da Canastra range 

according Brilha (2015). Finally, the inventory was registered in the Geossit application, 

which is linked to the Geological Survey of Brazil – Mineral Resources Research Company 

(CPRM). The values obtained were, risk of degradation (100), potential for educational use 

(300) and potential for tourist use (270), in the maximum 400 point in each item. In the 

Geossit Classification, the Casca d'Anta trail obtained the status of a geodiversity site of 

national relevance with a scientific value equal to 175, on the trail, which is structured by the 

park management, as well as for the guides, monitors and accredited conductors who work 

autonomously, so that they can offer some relevant information about the geodiversity on the 

trail but the contemplation of scenic landscape. In this sense, we propose the promotion and 

dissemination of the Casca d'Anta trail, of national relevance geotrail status, in the extreme 

south of the Brasília Orogenic Belt. 

Keywords: Geodiversity; Environmental Education; Geoheritage; Serra da Canastra Range. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mundo vem passando por rápidas transformações após a II Guerra Mundial (1939-

1945) e, como consequência, ocorreu um acelerado aumento populacional, na mesma medida 

em que cresceram a capacidade produtiva das empresas, que buscam atender o mercado para 

obter maiores lucros, enquanto a concentração de renda aumenta exponencialmente. 

Neste contexto histórico ocorre o agravamento da chamada crise ambiental, que segundo 

Leff (2010) é consequência de uma racionalidade econômico-instrumental guiada pelas regras 

de políticas neoliberais. Esse processo de dominação/exploração apresenta consequências 

nefastas para populações futuras já que coloca em risco os recursos naturais para as próximas 

gerações. De acordo com este autor: 

A teoria econômica constitui-se como um paradigma ideológico-teórico-politico – 

como uma estratégia de poder – que, desde os seus prossupostos ideológicos e seus 

princípios mecanicistas – a mão invisível e o espirito empresarial; a criação da 

riqueza e do bem comum a partir do egoísmo individual e da iniciativa privada; o 

equilíbrio da oferta e da procura, dos preços e valores do mercado, dos fatores de 

produção – , gerou um mundo que transborda sobre suas externalidades: 

entropização dos processos produtivos, alteração dos equilíbrios ecológicos dos 

planeta, destruição dos ecossistemas, esgotamentos de recursos naturais, degradação 

ambiental, aquecimento global, desigualdade social, pobreza extrema (LEFF, 2010, 

p. 21). 

Por conta disso, atualmente existe uma preocupação global com a manutenção da 

qualidade socioambiental para as gerações atuais e futuras. Desta forma, busca-se difundir um 

conteúdo científico para além da comunidade acadêmica, como já tem sido feito com o 

conceito de biodiversidade. No entanto, o conceito de geodiversidade ainda é muito restrito à 

comunidade científica. O tema da geodiversidade, assim como da biodiversidade pode ser 

uma importante ferramenta para a Educação Ambiental (EA) e, consequentemente para a 

gestão das Unidades de Conservação (UC). 

A trilha Casca d’Anta está localizada na escarpa S/SW do Chapadão da Canastra, inserida 

dentro da UC de proteção integral, no Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC), na 

porção sudeste do Estado de Minas Gerais. O acesso à trilha pode ser feito por estradas 

asfaltadas pela rodovia MG - 050, e na cidade de Piumhi, dirigir-se para a rodovia MG - 431 

até Vargem Bonita. A partir desta cidade, o caminho até o início da trilha Casca d’Anta é feito 

por estrada municipal de terra em direção a São José do Barreiro (município de São Roque de 

Minas) e, por fim, até uma das entradas (portaria 04) do PNSC (Figura 1). A trilha une as 
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partes baixa e alta da Cachoeira Casca d’Anta, que por sua vez, é o atrativo mais visitado de 

todo o parque (IBAMA, 2005). 

Figura 1: Portaria 04 do Parque Natural da Serra da Canastra, que permite o acesso direto à trilha Casca 

d’Anta e à parte baixa da Cachoeira Casca d’Anta, o ex-libris de todo o parque. 

Fonte: autor 

Apesar de ser uma área de proteção integral que permite a visitação, não existe no PNSC 

um programa de Interpretação Ambiental (IA) e EA que aborde os elementos da 

geodiversidade presentes na trilha Casca d’Anta. A estrutura, os equipamentos e o modo de 

preparação do parque mostram-se insuficientes para o uso educativo e científico da trilha e de 

tantos outros locais de interesse geológico, geomorfológico, tectônico/estrutural e hidrológico 

do parque. A trilha Casca d’Anta não está devidamente aproveitada como uma área de 

contemplação, conhecimento e valorização da geodiversidade.  

Devido à carência e à necessidade de divulgação do conceito de geodiversidade para a 

população em geral, no âmbito dos temas da Geoconservação, Geoeducação e Geoturismo, o 

presente trabalho teve como proposta final melhorar as condições de interpretação, promoção 

e proteção do patrimônio geológico, geomorfológico, tectônico/estrutural e hidrológico, a 

partir da realização de um inventário da geodiversidade na trilha Casca d’Anta e de seu 

registro online na plataforma Geossit, do Serviço Geológico do Brasil – Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), disponível gratuitamente através do endereço 

eletrônico https://www.cprm.gov.br/geossit/ (Figura 2). 

 

 

https://www.cprm.gov.br/geossit/
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Figura 2: Interface do aplicativo Geossit, disponível através do link no texto. 

Fonte: autor 

Para desenvolvermos este trabalho considera-se o Art. 225 da Constituição Federal 

Brasileira que garante a EA nas instâncias Federal e Estadual, colocando que “todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). Assim como 

a Lei n° 9795, de 27 de abril de 1999 que dispõe sobre a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), com destaque para o inciso VI, “Promover a Educação Ambiental em 

todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” 

(BRASIL,1988). Da mesma forma, considera-se o documento intitulado de “Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis”, elaborado na ECO-92, durante o Fórum 

Global, que trata a EA como uma atividade permanente vinculada ao respeito com todos os 

seres vivos, buscando afirmar valores e ações capazes de contribuir para a transformação 

humana e social, assim como para a preservação ecológica e para a formação de sociedades 

justas e ambientalmente equilibradas. 

A partir de uma proposta na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO), elaborada pelos principais autores que tratam atualmente do tema da 

geodiversidade, Prof. Dr. José Brilha (Universidade do Minho, Portugal), Prof. Dr. Murray 

Gray (Universidade de Queen Mary – Londres, Reino Unido), Dr. Jack Matthews 

(Universidade de Oxford – Museu de História Natural, Reino Unido) e Prof. Dr. Zbigniew 
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Zwolínski (Universidade de Adam Mickiewicz – Poznan, Polônia), ficou definindo que o 

“Dia Mundial da Geodiversidade” será celebrado, pela primeira vez, no dia 06 de outubro de 

2022. Atualmente no Brasil o debate acerca da geodiversidade proporcionou a criação de uma 

rede nacional de Geoparques (UNESCO), do qual o PNSC se encontra com uma proposta 

para se tornar um Geoparque. 

Tendo essas referências e preocupações, o objetivo geral desta pesquisa foi realizar um 

inventário dos aspectos da geodiversidade presentes na trilha Casca d’Anta, segundo a 

metodologia de Brilha (2015), e registrá-lo na plataforma online do Geossit, buscando 

promover a geodiversidade local, assim como amplificar seu Valor Científico. 

Como objetivos específicos pretendemos estimular o aproveitamento geocientífico, 

geoturístico e geoeducacional da trilha Casca d’Anta, assim como colaborar para a 

implantação de um programa de Interpretação e EA voltado aos aspectos da geodiversidade 

presentes na trilha, que fomente a geoconservação da área. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Relação Sociedade-Natureza  

A relação sociedade-natureza ocorre desde os tempos mais remotos, referentes ao próprio 

surgimento da Humanidade. A forma como se dá essa relação se alterou no tempo, de acordo 

com o processo de desenvolvimento ao qual sempre esteve sujeita. Se nos primórdios a 

interferência da sociedade no meio ambiente era mínima ou inexistente, com o passar do 

tempo se tornou cada vez mais abrupta e devastadora. 

A história das chamadas relações entre sociedades e natureza é, em todos os lugares 

habitados, a da substituição do meio natural, dado a uma determinada sociedade, por 

um meio cada vez mais artificializado, isto é, sucessivamente instrumentalizado por 

essa mesma sociedade. (SANTOS, 2002, p. 233).  
 

A partir da segunda metade do século XX, a Humanidade vem sofrendo as consequências 

de um sistema produtivo que sempre privilegiou o crescimento econômico e o lucro em 

detrimento da qualidade ambiental, e consequentemente da saúde e da qualidade de vida da 

população. O agravamento da devastação ambiental que se deu a partir da Revolução 

Industrial na Inglaterra, gerou os impactos que passaram a ser sentidos a partir dos anos de 

1950, e despertou parte da população que passou a reivindicar diversas questões de cunho 

ambiental. Sendo assim, comunidade científica, sociedade civil, movimentos sociais e 

governos, passaram a debater e procurar maneiras de mitigar os efeitos negativos que o 

modelo produtivo vinha causando no meio ambiente, assim como propor modelos menos 

agressivos ao mesmo.  

A Revolução Industrial se iniciou na Inglaterra em meados do século XVIII, com a 

transição da manufatura para a indústria mecânica, aumentando a capacidade produtiva e 

como consequência alterando o modo de vida de grande parte da população mundial. Os 

avanços no campo da medicina proporcionaram o aumento da expectativa de vida das pessoas 

e, consequentemente, um aumento na densidade demográfica global, assim como o 

crescimento dos grandes centros urbanos onde a população passou a se concentrar. 

Quase três séculos se passaram desde a Revolução Industrial, porém a questão 

ambiental começou a ser levantada somente no final da década de 1960 e início da 

de 1970. Anteriormente, alguns episódios demonstravam a influência do crescimento 

desordenado na vida da população e na saúde do meio ambiente, tidos como mal 

necessário para o progresso (POTT; ESTRELA, 2017. apud GOLDENBERG; 

BARBOSA, 2004, p.272). 
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Com a publicação do livro Primavera Silenciosa, escrito em 1962, a escritora norte-

americana Rachel Carson denunciou ao mundo os efeitos negativos do aumento da utilização 

de compostos químicos nas lavouras, no período após a II Guerra Mundial (1939-1945). Tal 

fato levou à proibição do uso do defensivo agrícola DDT – Dicloro-Difenil-Tricloroetano e se 

tornou um marco no que diz respeito ao surgimento dos movimentos ambientalistas nos 

Estados Unidos e, posteriormente, em outros países do mundo. 

 

2.2. Educação Ambiental 

As rápidas transformações das forças produtivas e consequentemente do modo de vida da 

população global, que se sucederam no decorrer do século XX, principalmente no período 

após a II Guerra Mundial, colocou a questão ambiental como principal pauta das reuniões 

entre as organizações internacionais. De acordo com Sato (2004), a partir das discussões 

ocorridas na Internacional Union for the Conservation of Nature (União Internacional pela 

Conservação da Natureza), em 1971, surgiram as primeiras definições do conceito de Proteção 

Ambiental. Estas definições logo foram modificadas nos debates ocorridos durante a 

Conferência de Estocolmo (1972). A partir de então foram realizadas diversas discussões em 

âmbito global que tratavam da temática ambiental. Para Silva (2017), a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como ECO-92 foi uma 

das mais importantes. Nesta ocasião se reuniram 170 países na cidade do Rio de Janeiro no 

ano de 1992. A partir deste período ocorrem os maiores avanços no que se refere à EA e ao 

surgimento de uma consciência ambiental. 

Nesse contexto, a EA despontou como uma possibilidade pedagógica que almejava uma 

profunda transformação da consciência coletiva e individual. Para Guimarães (2004), dentro 

de uma perspetiva crítica, a EA busca uma reflexão política e uma participação mais ativa dos 

sujeitos no que se refere ao uso consciente dos recursos e do ambiente, através de uma leitura 

complexa da realidade. Este autor faz questão de diferenciar a EA Crítica da EA 

Conservadora, que segundo o autor, a última é focada apenas nas mudanças individuais dos 

sujeitos, conservando o mesmo movimento de constituição da realidade, sem dar conta de 

superar o caráter cartesiano da ciência e muito menos o antropocentrismo, apoiado na ideia 

dualista de sociedade/natureza. De acordo com Dias (1994, p. 4), “a Educação Ambiental se 

caracteriza por incorporar as dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais, ecológicas e 
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éticas. Que significa que ao tratar de qualquer problema ambiental, deve-se considerar todas 

estas dimensões”. 

Em 27 de abril de 1999, foi criada a Lei n° 9795/99, que apoiada no inciso VI da 

Constituição Federal Brasileira (CFB) passou a garantir a EA como componente essencial e 

permanente da Educação Nacional. Neste sentido, o Ministério da Educação (MEC), já havia 

definido o Meio Ambiente como um tema transversal do currículo básico e incluído nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), incluindo a EA como parte do currículo formal a 

ser desenvolvido nas escolas. Para Santos e Costa (2015), a EA deverá ser desenvolvida numa 

prática educativa integrada, contínua e permanente em todas as modalidades de ensino. 

No que concerne a Educação Ambiental, suas diretrizes e sua inserção na agenda 

internacional têm como marco a Conferência de Estocolmo, em 1972. No Brasil, a 

institucionalização da temática no âmbito do governo federal iniciou-se no ano 

seguinte, 1973, quando da criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente. Outro 

passo decisivo para a Educação Ambiental brasileira foi a institucionalização da 

Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) por meio da lei federal de nº 6.938 de 

31 de agosto de 1981, que apresenta a necessidade de inserção da Educação 

Ambiental em todos os níveis de ensino. A constituição brasileira, reformada em 

1988, também destinou um capítulo para tratar da temática meio ambiente – capítulo 

VI, artigo 225. E no § 1º, VI, diz que a educação ambiental deve ser promovida em 

todos os níveis de ensino com o objetivo de preservar o meio ambiente. Entretanto a 

Política Nacional de Educação Ambiental, lei 9.795, só foi instituída em 1999 

(MENDONÇA, 2012, p. 3). 

Segundo Sato (2004), o conceito de EA foi assim definido na Conferência de Tbilisi, na 

Geórgia (1977): 

A Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificação 

de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as 

atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres 

humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A Educação Ambiental também está 

relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a 

melhoria da qualidade de vida.  

Partindo desta conceção fica nítido que a EA deve ser compreendida como um processo 

contínuo, pois seu principal objetivo é promover o desenvolvimento de hábitos, valores, 

atitudes e conhecimentos.  

A Educação Ambiental é parte integrante do processo educativo. Deve girar em 

torno de problemas concretos e ter um caráter interdisciplinar. Sua tendência é 

reforçar o sentido de valores, contribuir para o bem-estar geral e preocupar-se com a 

sobrevivência da espécie humana. (Informe Final da Conferência de Tbilisi - 

BRASIL, 1997). 

Nesta Conferência foram deliberadas 41 recomendações para os países participantes. 

Essas serviram para demarcar o caráter interdisciplinar da EA em todos os níveis, assim como 
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na Educação Formal (EF) e Não-Formal (ENF), considerando os aspectos físicos, biológicos, 

sociais, econômicos e culturais. 

Na Conferência de Tbilisi ficou definido que a EA deveria ser orientada para mitigar e 

resolver problemas concretos de ordem ambiental, por meio de um enfoque interdisciplinar e 

da participação ativa e responsável dos indivíduos e da coletividade buscando a conservação 

dos ambientes naturais a partir da mudança de valores e atitudes. 

No mesmo período (1960/70) em que se iniciaram as contestações de caráter ambiental, 

houve igualmente várias contestações no campo educativo e pedagógico, promovendo 

revisões e novas terminologias, como EF, ENF e Educação Informal (EI). Segundo Faveiro 

(2007), com o aumento da demanda escolar que passou a se dar após a II Guerra Mundial, os 

países desenvolvidos não conseguiram atender de forma satisfatória essas demandas. Logo, 

foram surgindo diversas contestações sobre os sistemas escolares como instâncias de 

promoção social. Questionava-se a eficiência do modelo tendo em vista que os mesmos eram 

voltados apenas para a formação de recursos humanos visando atender às necessidades de 

uma transformação industrial que se dava de forma acelerada. Neste contexto as experiências 

não escolares passaram a ganhar destaque na formação dos sujeitos, uma vez que estavam 

relacionadas a um processo permanente podendo ser realizadas com pessoas de todas as 

idades e em todos os aspectos da vida humana e da coletividade.  

Neste sentido podemos pensar na articulação da conceção educativa da EA e da Educação 

Ambiental Não Formal (EANF), para sugerir a utilização das UC, como sendo importantes 

espaços para o desenvolvimento de um processo educativo, voltado para EANF que 

contemple um público diverso por meio das visitações.  

E, apesar do caráter menos burocrático da ENF, muitos dos documentos normativos 

que estruturam a EA no Brasil regulamentam essa modalidade educativa. E essa EA 

não formal (EANF) segue prevista nas diversas esferas administrativas brasileiras, 

sendo encontrada em documentos estaduais e também municipais, principalmente na 

perspetiva de atividades dentro das Unidades de Conservação (UC). A exemplo 

disso, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) destaca que EANF deve 

ser estimulada através da sensibilização da sociedade para a importância das 

unidades de conservação, dentre outros incentivos (MARINHO; GONÇALVES 

apud BRASIL, 1999, p. 12). 

De acordo com informações obtidas no Plano de Manejo do PNSC, apesar de previsto, 

ainda não existe um programa de EA e de IA que atenda de forma plena os visitantes do 

PNSC, sendo o mesmo realizado somente de forma esporádica na área do Chapadão da 
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Canastra, quando respaldado por alguma escola ou universidade (IBAMA, 2005), e não 

contempla os aspectos da geodiversidade, se limitando muito somente na biodiversidade.  

Para Vasconcelos (2006), 

Programas de educação e interpretação ambiental são indispensáveis para que as 

unidades de conservação de todas as categorias de manejo, cumpram plenamente 

com sua função ambiental e social [...], eles funcionam como elos entre as áreas 

protegidas e o público, produzindo resultados importantes e necessários tanto para a 

conservação como para o desenvolvimento das pessoas [...] também podem gerar 

recursos financeiros, tanto para a unidade de conservação como para a região, 

auxiliando o desenvolvimento local integrado (VASCONCELOS, 2006, p. 78). 

Segundo Leff (2012) a racionalidade econômico-instrumental, que gerou a atual crise 

socioambiental, nos remete para a construção de um saber ambiental gerado em um processo 

de conscientização que permita repensar o processo de produção de conhecimento apontando 

para um diálogo entre os diversos tipos de saberes e para a utilização de métodos 

interdisciplinares embasados na imaginação criativa, cujo objetivo é gerar uma nova 

racionalidade. 

A Educação Ambiental fomenta novas atitudes nos sujeitos sociais e novos critérios 

de tomadas de decisões dos governos, guiados pelo princípio da sustentabilidade 

ecológica e diversidade cultural, internalizando-os na racionalidade econômica e no 

planejamento do desenvolvimento. Isto implica educar para transformar um 

pensamento crítico, criativo e prospectivo, capaz de analisar as complexas relações 

entre processos naturais e sociais, para atuar no ambiente com uma perspectiva 

global, mas diferenciada pelas diversas condições naturais e culturais que o definem 

(LEFF, 2012, p. 256). 

 Sabendo dos valores intrínsecos à Educação Ambiental Crítica (EAC) e a nova 

racionalidade proposta pelo autor supracitado, acreditamos que a criação de um geoparque vai 

ao encontro deste ideário, uma vez que, compartilham diversos valores semelhantes, tais 

como, a formação de um cidadão consciente que procura ações sociais mais justas, 

ecologicamente sustentáveis, politicamente corretas e economicamente acessíveis. De acordo 

com Loureiro (2012), a EA não atua apenas na transmissão de conhecimentos, mas sim na 

transformação do indivíduo e da sociedade através do diálogo, cidadania, fortalecimento dos 

sujeitos e compreensão do mundo em sua complexidade. 

 

2.3. Interpretação Ambiental e Trilhas Interpretativas 

Podemos dizer que a EA é um processo contínuo que almeja a mudança de atitudes e 

valores, enquanto a IA pode ser considerada um instrumento para a EA, que quando bem 
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planejada pode contribuir com a gestão das visitações em Unidades de Conservação (UC). 

Diante disto, as trilhas interpretativas se constituem como importantes ferramentas para a EA 

por proporcionarem um contato direto com o ambiente natural. Para Teixeira (2016, p. 3) “nas 

trilhas interpretativas um dos objetivos é demonstrar a relação entre o ser humano, a natureza 

e o universo, visando estimular no indivíduo uma consciência ética sobre todas as formas de 

vida com as quais compartilhamos este planeta”.   

A trilha é considerada interpretativa quando seus recursos são traduzidos para os 

visitantes, com base em temas pré-definidos através de guias especializados, folhetos 

ou painéis. Em termos práticos, as trilhas interpretativas têm o propósito de estimular 

os grupos de atores a um novo campo de perceções, com o objetivo de levá-los a 

observar, questionar, experimentar, sentir e descobrir os vários sentidos e 

significados relacionados ao tema selecionado (VASCONCELLOS, 2000, p. 37).  

As trilhas interpretativas se fazem presentes em diferentes programas educativos das mais 

diversas UC possibilitando o desenvolvimento de atividades de EA, de modo formal e não 

formal. Assim sendo, podemos considerar que quando o manejo das UC envolva atividades de 

EA e IA, se torna um importante instrumento político capaz de fomentar os esforços da 

sociedade para a proteção dos ecossistemas. Para Delgado-Mendez et al. (2018, p. 43) “os 

programas de educação ambiental e as atividades interpretativas são um importante e útil 

complemento que potencializa o processo educativo daqueles grupos mais intimamente 

relacionados com as UC, comunidades do entorno e possíveis residentes”. No entanto, 

Moreira (2008), afirma que, 

O que acontece muitas vezes é que muitas UCs não possuem meios interpretativos, 

nem treinamentos específicos (para condutores, funcionários, etc..) que abranjam os 

aspetcos geológicos e geomorfológicos. Os projetos voltados para os meios 

interpretativos (quando existem) muitas vezes contemplam somente os aspectos da 

biodiversidade e não incluem a geodiversidade. Pesquisas científicas são feitas, mas 

o resultado dessas pesquisas não são traduzidas para uma linguagem acessível ao 

público visitante (MOREIRA, 2008, p. 252). 

De acordo com Moreira (2008), a origem da IA se deu nos Estados Unidos, quando 

alguns visitantes do Parque Nacional do Yellowstone interpretavam de forma errônea um 

fenômeno geológico. Logo, passaram a ser organizadas visitas guiadas e folhetos explicativos 

nos Parques Nacionais, mas mesmo assim, não foi suficiente. Neste sentido, Freeman Tilden 

lançou, em 1957, o livro “Interpreting our heritage”, que é referência até os dias atuais. Desta 

forma, quando tratamos de IA é preciso considerar Tilden (1957), que foi quem criou o 

conceito, sendo que atualmente é quase impossível encontrar algum estudo na área que não o 

cite. Para este autor, a IA pode ser definida como: 

Uma atividade educacional que aspira revelar os significados e relações por meio do 

uso de objetos originais, através de experiências de primeira mão e por meios 
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ilustrativos, no lugar de simplesmente comunicar informação literalmente (TILDEN, 

1957, p.8). 

Para Siqueira (2004) a IA pode ser considerada como uma tradução da linguagem da 

natureza para a linguagem das pessoas, fazendo-as perceber de forma prazerosa fatos que até 

então passavam despercebidos. No entanto, não cabe a ações de IA ensinar nada a ninguém, 

pois seu objetivo principal é provocar, despertar questionamentos e reflexões nos visitantes. 

De acordo com Bento e Rodrigues (2013), a partir da IA é possível sensibilizar as pessoas de 

forma lúdica, mediante ao uso de uma linguagem acessível a um público leigo, de modo a 

fomentar mudanças de atitudes nas pessoas. Segundo Bento e Nazar (2019);  

O maior desafio da interpretação ambiental é traduzir um lugar, muitas vezes muito 

complexo do ponto de vista natural, como é o caso da Serra da Canastra, e levar essa 

mensagem até os visitantes. E o desafio não reside apenas no ponto de vista da 

informação, ou seja, traduzir um conhecimento científico complexo numa linguagem 

menos técnica, mais clara e que tenha algum sentido; mas fazer com que os 

visitantes se interessem por essa mensagem, pois estão numa atividade recreativa e, 

às vezes, não querem se desviar dessa atividade, ouvindo os guias ou lendo painéis 

BENTO e NAZAR (2019, p. 117).  

 
Os princípios formulados por Tilden podem ser sintetizados em três palavras: 

provocar (isso ocorre quando são introduzidas ideias através de uma linguagem mais 

clara e questionamentos), relacionar (usa analogias e metáforas para relacionar 

novos conceitos aos que os visitantes já sabem ou entendem) e revelar (deve-se 

revelar uma mensagem inesquecível: o que se quer que os visitantes recordem depois 

da visita?). Nesse último caso, convém citar o geólogo Asier Hilario, diretor 

científico do Geoparque da Costa Basca (Zumaia – Espanha), segundo ele, os 

visitantes não devem apenas visitar uma bela paisagem, eles devem entender que 

estiveram num lugar espetacular e que se depararam com uma história que nunca 

teriam imaginado antes BENTO e NAZAR (2019, p. 118). 

As trilhas podem ser do tipo guiada, quando se faz necessária a presença de um 

guia/monitor ou autoguiadas quando não há necessidade da presença do mesmo, pois não 

oferecem grandes riscos aos visitantes e as informações são obtidas através de placas, painéis 

ou folhetos. A trilha Casca d’Anta é do tipo autoguiada uma vez que não se faz necessário a 

presença de um guia, ficando a critério dos visitantes a contratação de um condutor particular, 

uma vez que o PNSC ainda não oferece este tipo de serviço. Também não há nenhum tipo de 

meio interpretativo na trilha, a não ser placas com orientações de direção e de segurança. 

Como já mencionado, não existe um programa de IA e EA que contemple os aspectos da 

geodiversidade do PNSC.  
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2.4. Unidades de Conservação 

As UC são espaços propícios para o desenvolvimento de uma EANF, ou seja, “práticas 

coletivas intencionalmente estruturadas, afastadas de uma disciplinaridade formal rígida e 

avaliações formais, além de um grande potencial de educação para a cidadania” (MARINHO; 

GONÇALVES, 2020, p. 12).  

No Brasil, as UCs foram criadas como forma de mitigar os efeitos da destruição de áreas 

naturais e a consequente perda de biodiversidade. Esta ação se constitui como uma das 

principais formas governamentais de intervenção buscando reduzir os impactos ambientais e a 

perda de serviços ecossistêmicos em decorrência da ação antrópica. As mesmas se 

caracterizam como territórios criados especificamente para preservar e conservar amostras 

representativas dos recursos naturais existentes. Para Ramos e Oliveira (2008), visando 

reduzir os impactos negativos nas UCs ao se realizar as visitações:  

Deve ser adotado um princípio de responsabilidade compartilhada, tanto por parte 

dos gestores dessas áreas, quanto pelos visitantes, na busca de uma mudança de 

atitudes que promovam condições apropriadas para a conservação e a visitação 

responsável no ambiente natural. Princípios esses, fundamentos de ações efetivas 

de EA em UCs. (RAMOS; OLIVEIRA, 2008, p. 122).  

Durante as décadas de 1980/90, o Brasil investiu de forma significativa na criação das 

UCs, mas foi a partir dos anos 2000 com a criação da Lei 9.985, de 18/07/2000 que institui 

um sistema legal para regulamentar às áreas protegidas em diversos níveis, o chamado 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), política que veio se 

fortalecendo no cenário nacional. Esta lei recebeu um complemento a partir dos decretos nº 

4.340, de 22 de agosto de 2002 e nº 5.746, de 5 de abril de 2006, na qual podemos destacar o 

Art. 1º do Capítulo I e o Art. 3º do Capítulo II.  

Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

– SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação (BRASIL, 2000).  
  
Art. 3o O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC é 

constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e 

municipais, de acordo com o disposto nesta Lei (BRASIL, 2000).  

As UCs se dividem em dois grupos, os de Proteção Integral e os de Uso Sustentável. As 

categorias presentes no primeiro grupo são: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque 

Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. Já as categorias presentes no 

segundo grupo são: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, 

Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 
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Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Quanto às regras impostas por cada 

grupo, vale ressaltar que no caso das UCs de Proteção Integral, fica proibido o uso direto dos 

recursos naturais presentes no local. No caso das UCs de Uso Sustentável fica permitido o uso 

racional e parcial dos recursos naturais presentes.  

Como vimos, o SNUC se caracteriza como uma importante política pública de 

fortalecimento da capacidade de planejar e manejar de forma eficaz as UCs, que por sua vez 

desempenham um importante papel no que tange a EA, pois é a partir dos mesmos objetivos 

de criação das UCs que se criaram os Institutos de Conservação, responsáveis por executar 

programas de proteção, interpretação, preservação, conservação da biodiversidade, pesquisa e 

EA, nas instâncias Municipal, Estadual e Federal. Para Medeiros (2011), as UCs são espaços 

territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 

limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção da Lei 9.985/ 2000.   

A modalidade de UC mais utilizada no mundo são os Parques Nacionais. O primeiro 

Parque Nacional criado no mundo foi Yellowstone, em 1872, nos Estados Unidos. 

Posteriormente, foram difundidos para outros lugares do mundo. No Brasil, o primeiro Parque 

Nacional foi criado em 1937, conhecido como Parque Nacional do Itatiaia, que se localiza na 

Serra da Mantiqueira, entre os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

 

2.5. Parque Nacional da Serra da Canastra 

O PNSC foi criado pelo Decreto n° 70.355 de 03 de abril de 1972. Este Parque foi criado 

no segundo momento da Ditadura Militar (1971 - 1975). Para Silva e Silveira (2008), a 

implementação do PNSC está atrelada à presença do Rio São Francisco, o “Rio da Integração 

Nacional”. O objetivo do mesmo seria garantir o abastecimento de água e energia para o 

Nordeste, sendo o ponto de partida para que outros Parques pudessem ser criados. Neste 

sentido, foram os discursos desenvolvimentistas que possibilitaram a institucionalização de 

vários órgãos, que objetivavam a integração e desenvolvimento regional, como por exemplo o 

Programa Nacional para o Vale do São Francisco (PROVALE), que contava com o Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), ambos encarregados de desenvolverem 

projetos de reflorestamento da bacia hidrográfica e consequentemente auxiliar na criação do 
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PNSC. Sob influências da preservação do “Rio da Integração Nacional” o PNSC foi decretado 

em abril de 1972, pelo então presidente Emílio Garrastazu Médici. 

Para Chaves et al. (2008) a criação do PNSC se deu sob a gestão do IBDF, num período 

de pouca conscientização ecológica. Pelo decreto original, a área do Parque correspondia a 

aproximadamente 200 mil hectares, no entanto, em 1974 o Governo Federal declarou de 

interesse social, para fins de desapropriação, uma área de aproximadamente 106 mil hectares, 

sendo que destes apenas 71.525 hectares foram efetivamente desapropriados. O IBDF, 

sucedido pelo IBAMA e agora o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade 

(ICMBio), passou a gerenciar a Unidade de Conservação, segundo os últimos limites. Em 

2001, começou a ser elaborado um novo Plano de Manejo o mesmo foi concluído no ano de 

2005. Neste sentido, o IBAMA constatou o equívoco institucional e voltou a reivindicar a 

área do Parque que havia sido excluída no primeiro momento, embora os novos limites ainda 

sejam discutidos nas instâncias judiciais. É válido ressaltar que a Cachoeira da Casca d´Anta 

já se encontrava dentro da área protegida dos 71 mil hectares, em 1974. Logo o sítio apresenta 

um reduzido grau de vulnerabilidade. 

Existem duas versões sobre a criação desta UC, uma oficial e outra não oficial. A versão 

oficial remonta de 1971, e coloca que o PNSC foi criado para proteger as nascentes dos rios 

São Francisco e Araguari, assim como os diversos afluentes da Bacia do São Francisco e do 

Paraná. De acordo com Ferreira (2013), em 1971 ocorreu uma forte seca que atingiu essa 

região e comprometeu a navegabilidade pelo Rio São Francisco. Jornalistas da época 

concluíram que o desmatamento desenfreado e a construção da Represa de Furnas, foram 

responsáveis pela situação na qual o rio se encontrava. Neste sentido, iniciou-se uma 

campanha por parte dos jornalistas, políticos locais e sociedade civil, para que tal UC fosse 

decretada. Segundo a versão não oficial, nos bastidores da Ditadura Militar, almejava-se a 

criação do PNSC, por questões de segurança nacional, uma vez que esta seria uma área 

vulnerável, por ser constituída por relevo de serras e estar próxima da Usina Hidrelétrica de 

Furnas, que supostamente estaria ameaçada de possíveis represálias, por conta do regime 

ditatorial do governo da época (SOARES; BIZERRIL; SANTOS, 2008).  

Segundo o IBAMA (2005), durante a criação do PNSC, houve resistência por parte de 

alguns moradores locais, perante a não aceitação dos limites desta UC, já que haveriam de ser 

removidos de suas terras, através de uma indenização. Neste sentido, apenas 71.525 ha se 

encontram com a situação fundiária regularizada, sob a posse do ICMBio. De acordo com 
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Oliveira (1993), o Estado teve muita dificuldades para retirar a grandes latifundiários e 

camponeses da área, portanto a criação desta UC foi um processo moroso e conturbado, em 

alguns casos sendo necessário a intervenção militar. Os 126.262ha restantes ainda se 

encontram como propriedade/posse em situação de não regularização. No primeiro momento, 

o território previsto para a criação do PNSC foi de 197.000 ha, mas depois de muita discussão 

foi reduzido para 71.325 ha, em 1976. A desocupação efetiva ocorreu somente em 1979. Os 

embates na retirada dos habitantes, assim como a lentidão nas indenizações, criaram 

sentimento de revolta em relação ao PNSC e consequentemente ao Estado, representado pelo 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais IBAMA (2005). É válido 

ressaltar que atualmente existe uma frente formada por atores locais que se negam a retirar-se 

de suas terras. Essa frente propõe a regularização no que diz respeito à permanência dos 

moradores em suas terras, pois o modo de vida se faz compatível com os princípios da 

conservação ambiental. 

Em 2007, a partir da proposta do IBAMA de regularizar os 126.262 ha do território, 

resgatando o interesse pelos 200.000 ha do Parque, os conflitos ressurgiram, pois continuaram 

pautados nas medidas de caráter preservacionistas, onde o ser humano é entendido como 

degradador da natureza. Sendo assim, fica sempre iminente a possibilidade de novas 

desapropriações virem a acontecer. Contrapondo esta visão estão ambientalistas de orientação 

ideológica socioambientalista, camponeses, políticos locais, e empresários rural e de turismo, 

que acreditam na compatibilidade entre desenvolvimento econômico e conservação da 

natureza. 

Segundo Spinola (2013, p. 72) “inicialmente concebidos para proteger as belezas naturais 

e cênicas de áreas ameaçadas aos poucos também se transformaram em instrumentos 

legítimos de ordenamento das relações entre o meio natural e as populações tradicionais que 

habitam”. Posteriormente foram sendo incorporados outros objetivos como a proteção de 

representantes faunísticos e florísticos específicos, pesquisa científica, EA, atividades 

turísticas e recreação. 

Em síntese, pode-se dizer que os primeiros Parques Nacionais, tiveram como base legal o 

Código Florestal de 1934, e foram gerenciados até 1967, no âmbito da Agricultura. Com a 

criação do IBDF, este órgão passou a responder pelos Parques Nacionais e demais UCs. O 

IBDF, no âmbito de suas políticas preservacionistas, criou o Regulamento Geral dos Parques 

Nacionais em 1979, por meio do Decreto de lei n° 84.017. Pode se dizer que até meados da 
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década de 1960 o ideário que motivava a criação de Parques Nacionais tinha como 

argumentos a beleza cênica dos lugares, ignorando totalmente a dimensão social e cultural. 

Nessa perspetiva as populações de moradores eram entendidas como detentoras e 

degradadoras do ambiente. Este ideário influenciou fortemente o modelo de preservação 

colocado em prática na Canastra, assim como em outras regiões do Brasil. 

 

2.6. Geodiversidade, Geopatrimônio, Geoconservação, Geoturismo e Geoparques 

A geodiversidade pode ser definida, a grosso modo, como a parcela abiótica da natureza, 

assim como os processos necessários para sua existência e evolução no decorrer do tempo 

geológico. Este termo foi definido em 1993 pelo australiano Chris Sharples, e sempre esteve 

muito restrito à comunidade geocientífica, sendo muito pouco divulgado para a população em 

geral. Segundo Brilha (2005) a geodiversidade é compreendida como um conceito guarda-

chuva que abarca toda complexidade dos elementos abióticos tais como os climáticos, os 

hidrológicos, os geomorfológicos, os geológicos, e pedológicos, entre outros. 

Segundo o Serviço Geológico Nacional/Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais 

(SGN/CPRM), o conceito de geodiversidade é definido da seguinte forma:  

O estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade de 

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

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

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

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

(SGN/CPRM, 2006, p.12). 

Esta definição carrega consigo valores inerentes à geodiversidade, tais como os cunhados 

por Gray (2004) e por Brilha (2005) que consideram a relevância do conceito de 

geodiversidade a partir de seus valores intrínsecos, sejam eles estéticos, culturais, científicos 

ou educativos.  Ambos autores ressaltam a importância do conceito de geodiversidade e que 

este conceito precisa ser difundido, assim como o de biodiversidade, dada sua importância, já 

que a geodiversidade compõem a base material para existência da vida na Terra. Antes de 

existir vida em nosso planeta foram os processos geológicos, hidrológicos, geomorfológicos e 

climáticos que criaram as condições favoráveis à existência da vida. Da mesma forma foi 

importante no desenvolvimento da civilização, uma vez que foi preciso compreender os 

processos ambientais tais como os intrínsecos a geodiversidade, para que as populações 

dominassem a agricultura, a extração de minérios, fundição do ferro, ou seja tudo aquilo 

relacionado às necessidades de abrigo, alimentação.  
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Portanto, o patrimônio geológico precisa deixar de ser esquecido pelas políticas 

públicas, educativas e de proteção do meio ambiente. Conscientizar a sociedade 

sobre nossa rica geodiversidade é importante para que assim ela possa ser utilizada 

com fins não somente científicos, e também educativos e turísticos. Desta forma, 

podemos e devemos utilizar ainda mais nossa geodiversidade, tanto no que diz 

respeito à criação de Geoparques no Brasil como em programas de interpretação 

ambiental nas Unidades de Conservação já existentes, voltados não somente para os 

visitantes, mas também direcionados para grupos de estudantes (MOREIRA, 2008, 

p. 34).  

Para Lima e Filho (2018, p. 224):  

A geodiversidade tem sido cada vez mais reconhecida, porém ainda não chegou ao 

patamar de importância da biodiversidade, principalmente na esfera das políticas 

públicas. Estudos sobre a geodiversidade estão em ascendência nas universidades e 

instituições de pesquisa no Brasil e do mundo. Entretanto, há muito ainda a ser feito 

para que a geodiversidade deixe de ser vista como um mero recurso e passe a ser 

parte integradora de um sistema, tendo como justificativa principal o fato de que os 

elementos da geodiversidade são base para o desenvolvimento e manutenção da vida 

no planeta Terra. 

O uso do termo patrimônio é utilizado em diversas ciências para se designar aspectos 

relevantes do seu respetivo campo, seja ele, histórico, cultural, arquitetônico, paleontológico, 

arqueológico, natural, dentre outros. O patrimônio natural é definido por alguns autores como 

áreas relevantes, com valor universal do ponto de vista da ciência ou da conservação. Neste 

sentido, fazem parte deste patrimônio formações geológicas e geomorfológicas, assim como 

as áreas que se constituem como habitat de espécies vegetais e animais ameaçadas de 

extinção. Logo, pode-se perceber que o geopatrimônio é passível de ser classificado como 

patrimônio natural (LIMA e FILHO, 2018, p. 227).  O termo geopatrimônio, por sua vez, 

remete às heranças dos processos abióticos capazes de retratar a história do planeta Terra. 

Dessa maneira podemos caracterizar o patrimônio geológico como patrimônio 

geomorfológico (formas de relevo), petrológico (rochas), mineralógico (minerais), 

paleontológico (fósseis), estratigráfico (sequências sedimentares), estrutural (dobras, 

falhas), hidrogeológico ou pedológico (solos) (LIMA e FILHO, 2018, p. 229).    

Segundo Brilha (2005), o geopatrimônio pode ser compreendido como o conjunto de 

geossítios já inventariados e caracterizados de uma determinada área ou região. Quanto aos 

geossítios, o autor os define como:  

Ocorrência de uma ou mais amostras da geodiversidade (aflorantes quer em 

resultado da ação de processos naturais quer devido à intervenção humana), bem 

delimitados geograficamente e que apresente valor singular do ponto de vista 

científico (BRILHA, 2005, p. 52). 

Levando-se em consideração as nomenclaturas utilizadas para o enquadramento 

conceitual do geopatrimônio associado ao seu valor científico de Brilha (2015), pode se dizer, 

que os aspectos caracterizados como geopatrimônio que se encontram in situ, e possuem alto 
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valor científico são denominados de geossítios. Os sítios de geodiversidade possuem aspectos 

in situ com valor científico pouco significativo, mas alto do ponto do geoturismo e 

educacional. Já os elementos da geodiversidade, também possuem alto valor científico, mas 

se encontram ex situ, exemplo, fósseis, rochas e minerais que se encontram em museus, 

escolas e universidades. 

Geoconservação é um termo que diz respeito ao uso sustentável dos aspectos da 

geodiversidade, buscando manter a velocidade de transformações ambientais, mais próximas 

das naturais, garantindo assim a continuidade da existência da biodiversidade do planeta 

Terra, assim como de ambientes que favoreçam ao campo científico, estético, cultural e 

educacional. Segundo Brilha (2009), as estratégias de geoconservação estão atreladas com 

políticas públicas de conservação da natureza e ordenamento do território. Neste sentido, uma 

estratégia bem desenvolvida pode contribuir com atividades geoturísticas e educacionais, 

assim como com desenvolvimento econômico. 

O conceito de geoturismo, proposto por Hose (1995), é um derivado do conceito de 

turismo proposto pela Organização Mundial do Turismo (OMT) em 1994. Este conceito 

considera as possibilidades interpretativas de um determinado lugar, visando a possibilidade 

de aquisição de algum conhecimento geológico, geomorfológico e hidrológico, além da 

simples apreciação estética. Para Mansur (2018), o geoturismo se constitui como uma 

importante ferramenta de conservação do local visitado, por meio da IA e EA, buscando 

sensibilizar, integrar e valorizar a população local. 

O geoturismo e a Geoeducação buscam chamar a atenção do público para os aspectos da 

geodiversidade, utilizando-se de meios interpretativos, por isso está diretamente atrelado ao 

conceito de geoconservação, já que esse diz respeito à identificação, proteção e gestão dos 

aspectos valiosos da geodiversidade de um determinado local.  Apesar de ser permitido a 

visitação, o PNSC não oferece um programa de IA e EA voltado a esses aspectos. Estes 

programas são importantes, pois, a partir do contato com informações elaboradas numa 

linguagem simples, o visitante pode refletir sobre a importância da preservação não só da 

geodiversidade presente na trilha Casca d’Anta, mas de outros locais semelhantes que 

costuma visitar. 

O conceito de geoparque consiste em um modelo holístico de gestão do território, 

baseado na conservação e no uso de, principalmente, elementos da geodiversidade por 
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atividades de geoturismo e geoeducação que envolvam os habitantes locais e visitantes para a 

conscientização e desenvolvimento sustentável daquela região. Para a criação de um 

geoparque são necessários sete requisitos principais: 1) elaborar inventário dos sírios de 

interesse geológico (geossítios e locais de geodiversidade); 2) ações de interpretação e 

valorização dos geossítios (através de práticas do geoturismo e geoeducação); 3) possuir 

relevância internacional; 4) promoção do geoturismo envolvendo a comunidade local; 5) criar 

um modelo de gestão em rede com a participação ativa da população local; 6) aportar recursos 

e criar programas de valorização do patrimônio geológico e difusão do conhecimento; e 7) 

submeter a candidatura da criação do geoparque à UNESCO, organização responsável pelo 

reconhecimento dos geoparques globais. Neste sentido, a elaboração do inventário da 

geodiversidade na trilha Casca d’Anta proposto nesta pesquisa irá contribuir para a criação do 

Geoparque da Serra da Canastra, inserida nas propostas de geoparques brasileiros do 

SGN/CPRM. 
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3. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O PNSC localiza-se na região Sudoeste do Estado de Minas Gerais, ao Norte do Rio 

Grande, da represa da Usina de Peixoto - Mascarenhas de Moraes. (20°17'11"S, 47°03'48"). 

De acordo com o Plano de Manejo, o PNSC é composto por parte dos territórios de seis 

municípios, são eles: Capitólio, Delfinópolis, Sacramento, São João Batista do Glória, São 

Roque de Minas e Vargem Bonita (Figura 3). 

Figura 3: Localização da área de estudo. 

 

Fonte: Adaptado do Plano de Manejo do PNSC (IBAMA, 2005). 

  

3.1. Caracterização da área de estudo 

O PNSC possui quatro entradas regulares. Portaria 01 - São Roque de Minas; Portaria 02 

- São João Batista da Canastra; Portaria 03 - Sacramento e Portaria 04 - Casca d’Anta.  Todas 

se situam no entorno do Chapadão da Canastra e podem ter acesso através de estradas de 

terra.  A sede administrativa desta UC fica em São Roque de Minas, situada a 7 km da 

Portaria 01. A área regularizada possui aproximadamente 71 mil hectares, que corresponde a 
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parte alta do Chapadão da Canastra e pela sua zona de amortecimento, contribuindo com a 

proteção de aproximadamente 3,8% da área protegida de Cerrado sob as UC federais 

(IBAMA, 2005). Este parque se constitui como a segunda maior UC do Estado de Minas 

Gerais.  

O Decreto no 70.355, de 1972, que cria o Parque define que essa Unidade de 

Conservação tem aproximadamente 200.000 ha, com um perímetro de 173,4 km. Da 

área total foram regularizados até o momento 71.525 ha, em uma área contínua, na 

região conhecida como Chapadão da Babilônia (IBAMA, 2005, p. 230).  

A cachoeira Casca d’Anta é o atrativo mais visitado do PNSC e isso pode ser explicado 

pela sua grande beleza cênica, pois sua queda possui aproximadamente 186 m de altura sendo 

o primeiro e maior desnível do Rio São Francisco, conhecido popularmente como Velho 

Chico, um importante rio que atravessa os Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 

Sergipe e Alagoas antes de desaguar no Oceano Atlântico. No Plano de Manejo elaborado no 

ano de 2005, este local é caracterizado como uma "Zona de Uso Intensivo”, devido ao alto 

número de pessoas que costumam visitar este atrativo.   

A trilha que existe nesta cachoeira possui aproximadamente 4 km de extensão. Pode ser 

percorrida sem grandes dificuldades. O segmento Parte Alta oferece muita instabilidade de 

piso ao usuário devido ao grande número de pedras soltas, pois foi aberto em meio a uma 

região muito pedregosa, subindo a escarpa quartzítica. A trilha oferece risco aos visitantes em 

dias de chuva por conta das pedras que se tornam escorregadias. Seu acesso pode se dar tanto 

pela parte alta, quanto pela parte baixa da cachoeira. É comum os visitantes percorrerem a 

trilha em ambos os sentidos, sempre fazendo uso de áreas estratégicas, para descansar e 

observar a cachoeira. Em alguns trechos existem escadas de pedra construídas, cumprindo 

parte da recomendação feita no Plano de Manejo da UC, no que diz respeito à instalação de 

equipamentos facilitadores. No seu percurso, existe sinalização interpretativa com placas 

indicando qual direção seguir e alertas de perigo em locais que demandam atenção, mas não 

existe nada a respeito da interpretação dos aspectos bióticos e abióticos. 

 

3.1.1. Aspectos Geológicos, Geomorfológicos e Hidrológicos 

Em relação às grandes organizações naturais das paisagens inter e subtropicais 

brasileiras, definidas por Ab' Saber (1971), a Serra da Canastra encontra-se na faixa de 

transição entre o “Domínio dos Chapadões”, recoberta por cerrados e penetrados por 

“florestas-galerias”, ao norte e o “Domínio dos Mares de Morro Florestados”, ao sul. De 
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acordo com o mesmo autor, situa-se numa região de maciços planálticos de estrutura 

complexa e planaltos sedimentares compartimentados. Segundo o IBAMA (2005) essa região 

está inserida no compartimento dos Geossinclíneos do pré-cambriano inferior e pré-

cambriano indiviso onde se destacam chapadas, relevos dissecados e escarpamentos 

tectônicos, cuja morfogênese está associada aos processos químicos e mecânicos, de forma 

acentuada.  

De acordo com o mapeamento dos pacotes rochosos realizado pelo CPRM, no PNSC, são 

encontrados os grupos geológicos, Araxá, Bambuí e Canastra.  Segundo o Plano de Manejo 

do PNSC, 

O grupo Araxá é constituído predominantemente de filitos e micaxistos, datadas do 

meso/neoproterozóico, perfaz a última sequência de rochas que afloram 

regionalmente, distribuindo-se de forma bastante expressiva, principalmente na 

porção ao sul do PNSC, caracterizando o compartimento das colinas amplas, 

suavemente onduladas. Este domínio representa a superfície mais arrasada da região, 

onde está embutido o vale do rio Grande e a represa de Mascarenhas de Morais, 

contornando as cotas altimétricas entre 830 a 630 metros. (IBAMA, 2005, p. 107).  
Datando do Proterozóico superior, os metassedimentos do grupo Bambuí que 

englobam siltitos, margas, calcários e conglomerados, ocorrem na porção do entorno 

do PNSC, principalmente nas porções do extremo leste e nordeste da área, 

conformando os compartimentos de morros alongados e as colinas com vertentes 

convexas (IBAMA, 2005, p. 105). 

 
O grupo geológico Canastra, Proterozóico Médio, ocupa a maior parte da área do 

Parque e entorno, constituindo-se basicamente de quartzitos puros silicosos, 

quartzitos argilosos sericíticos e cloríticos, ou ainda na forma de mica xistos/filitos 

com intercalações de quartzitos. Estes materiais sustentam a paisagem local, sejam 

nas zonas elevadas conformadas pelos chapadões ou as encostas e os vales 

esculpidos em materiais mais macios à base de xistos, filitos e quartzitos argilosos. 

Nos flancos e bordas a inclinação é acentuada e abrupta, delineando segmentos 

estruturais individualizados, em direção insistente de cumeeiras e vales ao longo dos 

eixos NW/SE. Nas chapadas conformam-se por extensos blocos de altitude elevada, 

variando em média desde os 1100 a até os 1490 metros acima do nível do mar 

(IBAMA, 2005, p. 105). 

O domínio morfoestrutural de rochas quartzíticas condiciona as formas exuberantes do 

relevo, assim como o sistema hidrográfico de maior parte da área do PNSC.   

Os processos geomorfológicos dizem respeito às forças naturais capazes de criar ou 

destruir as formas do relevo, de moldá-las contínua ou descontinuamente, de mantê-las 

conservadas ou modificá-las. Em outras palavras pode-se dizer que são as forças endógenas 

que moldam o relevo, pelo desgaste físico e químico.  
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Segundo Christofoletti (1980), a geomorfologia fluvial estuda os processos e as formas 

relacionadas com a ação dos rios, pois estes são os agentes mais importantes no transporte, 

erosão e sedimentação de detritos.  

A água constitui um dos principais elementos físicos na composição da paisagem do 

PNSC, ligando fluxos da atmosfera inferior e da litosfera. Nesse trajeto, a água se 

envolve em vários tipos de processos como intemperismo, erosão, transporte e 

deposição, configurando os fluxos morfodinâmicos, ou seja, o ciclo hidrológico é o 

ponto de partida dos processos geomorfológicos exógenos (IBAMA, 2005, p. 108).  
Sob o ponto de vista geomorfológico, foram identificadas duas Unidades: as serras 

da Canastra e os patamares da Canastra, que correspondem a dois níveis 

topográficos distintos. O mais elevado é dado pelos topos dos chapadões, barras e 

cristas geralmente mantidas pelos quartzitos, com altitudes em torno dos 1.300 m 

(IBAMA, 2005, p. 108). 

 
O nível mais baixo, com altitudes da ordem dos 700-800 m, corresponde aos 

patamares da Canastra. Essa unidade do relevo apresenta-se dividida em dois 

setores, localizados ao norte e ao sul da referida serra. O setor norte, posicionado 

topograficamente acima dos 1.000 m, forma, juntamente com a serra da Canastra, 

um divisor das bacias dos rios São Francisco e Paraná. O setor sul representa uma 

área rebaixada entre 750-600 m, aproveitada pelo complexo hidrelétrico de Furnas, 

no rio Grande (IBAMA, 2005, p. 108). 

A Serra da Canastra apresenta formas em planaltos suavemente dissecados, cristas e áreas 

dissecadas mais elevadas e elaboradas sobre as estruturas rochosas do Grupo Canastra, com 

altitudes entre 1.000 e 1.450 m e predomínio das cotas topográficas acima de 1300 m. A sua 

configuração morfoestrutural associada a eventos tectônicos do chamado Ciclo Brasiliano 

possibilitou a existência de escarpas com até 200 m de desnível, o que dá ao parque uma 

paisagem diversificada. Essas escarpas são resultado de falhamentos e erosão intensa, como é 

o caso da Cachoeira Casca d'Anta.  

De acordo com Chaves et al. (2008), a Cachoeira Casca d’Anta se destaca na paisagem 

pelo efeito da erosão regressiva promovida pelas águas do rio. O local é fortemente 

controlado pela estrutura geológica e sua geomorfologia. A escarpa quase vertical por onde a 

água da cachoeira despenca, foi originada por uma grande falha de empurrão horizontalizada, 

de direção aproximada NW-SE com suaves mergulhos em direção NE. Esta falha se sobrepõe 

às unidades geológicas mais antigas (Grupo Canastra) sobre as mais novas (Grupo Bambuí e 

Araxá), e a quebra de relevo controlada pelo contato falhado dessas duas sequências pode ser 

facilmente identificado em imagens de sensoriamento remoto.  

Para Bento e Rodrigues (2019) a Serra da Canastra é o resultado de uma longa história 

geológica, assim como da atuação de agentes geológicos endógenos e exógenos. Essa história 

se iniciou no fim do Proterozóico, com a união de alguns continentes que vieram a dar origem 
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ao supercontinente Gondwana, associado a um ciclo tectônico, denominado de Ciclo 

Brasiliano. Tal fato gerou uma grande colisão que ocasionou diversas deformações, tais 

como: orogenia com surgimento dos cinturões orogênicos, falhamentos, foliação e formação 

de rochas metamórficas. Essas deformações contribuíram para a constituição de uma área 

topograficamente mais elevada e de grande complexidade litológica e estrutural, onde se 

encontra a Serra da Canastra e de alguns outros exemplares ao longo do território brasileiro. 

De acordo com o Plano de Manejo, existem na região seis importantes bacias 

hidrográficas, a saber:  bacia do Rio Grande e do ribeirão Santo Antônio (ao Sul), bacia do 

Ribeirão Grande, do rio São Francisco, do Rio Araguari e do Rio Santo Antônio (ao Norte).  

Destaca-se uma densa rede de drenagem com inúmeros tributários e centenas de 

nascentes que alimentam os diversos cursos d’água. Esta região pode ser 

subdividida, grosso modo, em dois grandes domínios, os quais perfazem o cenário 

de maior interesse devido a sua conformação geomorfológica: as zonas de recarga 

delimitadas pelos altos topográficos das serras e chapadas, o que na realidade se 

delimita quase coincidentemente ao entorno geográfico denominado de Chapadão da 

Canastra e Chapadão da Babilônia; e as zonas de descarga, também quase 

coincidentes ao limite demarcado pela faixa de entorno; variando um pouco mais ao 

norte do que o limite mais bem definido ao sul, imposto pelo  Rio Grande e a represa 

de Mascarenhas de Morais. Ao norte, podem ser distribuídas as zonas de descarga 

regional a NE, para o rio Santo Antônio (do Norte) e a NW, para o rio Araguari 

(IBAMA, 2005, p. 128). 

 

 

3.1.2. Aspectos históricos e culturais 

Segundo Soares et al. (2008), a região da Serra da Canastra tem sido palco de diversos 

conflitos desde a ocupação pelos colonizadores. A ocupação não foi harmoniosa, muitas lutas 

sangrentas foram travadas na Canastra. Para Barbosa (2007), a região originalmente habitada 

pelos índios Cataguases, que em uma batalha sangrenta em 1675, foram dizimados pelos 

Bandeirantes, que se dirigiam para as minas de ouro em Goiás. Posteriormente, negros 

escravizados que fugiam dos arraiais e vilas do ouro, principalmente da comarca de Ouro 

Preto e Sabará, formaram vários quilombos se aproveitando da abundância de água e das 

terras férteis, conseguiram resistir muito tempo ao domínio dos brancos, mas em meados do 

séc. XVIII, em outra batalha sangrenta foram expulsos e aniquilados por um grupo composto 

por migrantes, alguns detentores de posse e seus escravos, mas majoritariamente por roceiros 

pobres, liderados por Diogo Bueno da Fonseca, que passaram a ocupar aquela região, e 

desenvolver a atividade de mineração de diamante e agropastoril, sendo que a segunda  

predomina até os dias atuais. Para Lourenço (2005), o esgotamento dos solos agrícolas dos 

núcleos auríferos, a exaustão das minas, pressões demográficas, somados a descoberta de 
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novas jazidas a oeste da capitania mineira, bem como a necessidade de ocupar, controlar e 

proteger os caminhos que levavam às lavras de Goiás acirraram o choque entre tropeiros, 

colonos e negros em meados do séc. XVIII, no território da Canastra. 

A região é integrante do patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Iphan (2008), 

mundialmente conhecida pela produção de queijo, especificamente chamado de Queijo 

Canastra, pois durante centenas de anos as famílias que ali habitam foram desenvolvendo a 

técnica artesanal de produção de queijo que ocorre até os dias atuais.  No que se refere ao 

patrimônio cultural material do PNSC, existem alguns sítios históricos, dentre eles alguns 

arqueológicos, ainda pouco pesquisados, com destaque para a Fazenda Zagaia, Fazenda dos 

Cândidos, Fazenda Santo Antônio, Garagem de Pedras, Curral de Pedras, Retiro de Pedras. 

No que se refere aos sítios arqueológicos, embora desde o primeiro Plano de Manejo 

do Parque tenha sido detetada a necessidade de um levantamento arqueológico na 

região, até o momento não foram realizadas pesquisas por profissional qualificado, 

sendo o conhecimento sobre o assunto ainda muito superficial (IBAMA, 2005, p. 

229). 
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4. PROCEDIMENTOS DA PESQUISA, MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente realizamos a compilação e revisão bibliográfica de estudos acadêmicos e 

documentos oficiais sobre os temas pertinentes ao nosso trabalho, a saber: EA, trilhas 

interpretativas, IA, geodiversidade, geopatrimônio, geoturismo, geoconservação, UCs e PNSC 

(Scientific Electronic Library Online - Scielo, Revista Pesquisa em Educação Ambiental, 

Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos – SIGEP, entre outros).  Foram 

lidos: teses, dissertações, artigos em periódicos científicos e documentos oficiais sobre os 

temas supracitados. Realizamos uma leitura minuciosa do Plano de Manejo (2005) do PNSC, 

a fim de obter os dados sobre suas características biofísicas (rochas, solo, relevo, clima, 

vegetação, fauna e etc.), assim como as principais características históricas, culturais e 

socioeconômicas. 

O trabalho de campo foi realizado em três dias compreendidos entre 08 e 10 de maio de 

2021. Realizou-se um transecto a pé, levantando os pontos potenciais da trilha Casca d’Anta. 

Utilizou-se o GPS - Garmin eTrex 10 para marcar os pontos de campo e a bússola geológica - 

Compass para orientar as principais estruturas do relevo e feições geológicas (Figura 4).  

     

Figura 4: Materiais utilizados durante a realização trabalho de campo. A - Bússola geológica Compass. B - 

GPS Garmin eTrex 10. 

Fonte: o autor 
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Foram registrados 12 pontos na trilha, com fotografias e anotações na caderneta de campo 

das feições e elementos a serem destacados, assim como os principais temas da 

geodiversidade passíveis de serem abordados (ver Anexos). Foi utilizado o programa Google 

Earth Pro para elaborar os mapas com a localização dos pontos de campo, marcados em três 

segmentos distintos da trilha Casca d’Anta (Figura 5): Segmento Comum (pontos 01, 02, 03 e 

04), Segmento Parte Alta (pontos 05, 06, 07, 08 e 09) e Segmento Parte Baixa (pontos 10, 11 

e 12). 

Figura 5: Localização dos pontos de campo nos três segmentos da trilha Casca d’Anta. 

 

Fonte: autor 

De acordo com a metodologia de Brilha (2015) uma boa estratégia de geoconservação 

deve ser baseada em seis etapas sucessivas, são elas: inventário, avaliação quantitativa, 

conservação, interpretação, promoção e, finalmente, monitoramento dos locais. Logo, o 

inventário de geossítios e locais de geodiversidade é o primeiro e crucial passo em qualquer 

estratégia de geoconservação, independentemente do tamanho da área a ser analisada. 

Segundo Lima et. al (2010), para realizar um inventário, previamente é necessário definir seus 

objetivos, levando em consideração quatro questões, a saber: o tema, o valor, a escala e o uso. 

O tema é o assunto principal do qual se trata o inventário. O valor está relacionado com o 

potencial de uso dos locais, podendo ser científico, didático ou turístico. A escala diz respeito 

ao tamanho da área a ser inventariada. Assim, o uso está relacionado à finalidade dos locais 

inventariados, por exemplo, para apoiar uma estratégia nacional de geoconservação, para 
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desenvolver um projeto geoturístico, para promover a geodiversidade local ou um programa 

de IA e AE, etc. 

Para Brilha (2015) o objetivo de uma avaliação quantitativa é diminuir a subjetividade 

associada a qualquer procedimento de avaliação. A subjetividade inerente a um inventário e 

avaliação de locais nunca pode ser totalmente eliminada. No entanto, o método proposto 

busca diminuir parte dela. Os locais de geodiversidade são classificados de 0 a 4 pontos, de 

acordo com os indicadores para cada critério. O resultado final dos indicadores (Valor 

Científico, Potencial Educativo, Potencial Turístico e Risco de Degradação) será a soma 

ponderada da pontuação atribuída para cada critério utilizado na análise dos geossítios/locais 

de geodiversidade. Alguns critérios podem ser adaptados às condições reais existentes na área 

de estudo. É uma vantagem se as avaliações quantitativas forem feitas pelos mesmos 

pesquisadores que participaram da seleção de geossítios/locais de geodiversidade, porque eles 

estão mais familiarizados com certas especificidades dos locais sob análise. Os resultados da 

avaliação quantitativa só podem ser usados para fins comparativos em um conjunto de locais 

que ocorrem na mesma área de estudo. Obviamente, os locais avaliados com métodos 

diferentes não podem ser comparados. O resultado desta avaliação numérica é uma lista 

ordenada de locais, que pode ser uma ferramenta poderosa para o estabelecimento de 

prioridades de gestão. 

Para realizar uma avaliação quantitativa do Valor Científico dos geossítios/locais de 

geodiversidade, são utilizados sete critérios: 

• Representatividade (A-1): a capacidade de um sítio ilustrar elementos ou processos 

geológicos (relacionados à estrutura geológica em consideração quando aplicável); 

• Local-tipo (A-2): importância de um sítio como referência ou modelo para 

estratigrafia, paleontologia, mineralogia, geomorfologia e etc.; 

• Conhecimento científico (A-3): a existência de estudos científicos publicados sobre o 

geossítio/local de geodiversidade (relacionados ao arcabouço geológico em 

consideração quando aplicável) reflete o valor científico dado pela comunidade 

geocientífica; 

• Integridade (A-4): relacionada ao estado de conservação dos principais elementos 

geológicos (relacionado ao arcabouço geológico em consideração quando aplicável); 

quanto melhor a integridade, maior o valor científico; 
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• Diversidade geológica (A-5): um elevado número de diferentes elementos geológicos 

com interesse científico (relacionados com o enquadramento geológico em 

consideração quando aplicável) num geossítio/local de geodiversidade implica um 

maior valor científico; 

• Raridade (A-6): um pequeno número de geossítios/locais de geodiversidade 

semelhantes na área de estudo (representando a estrutura geológica em consideração 

quando aplicável) aumenta o valor científico; 

• Limitações ao uso (A-7): diz respeito ao tipo de limitações para acessar o local, 

podem ser físicas (marés, canyons e etc.) ou burocráticas (autorização/licença). 

O Valor Científico final de um geossítio/local de geodiversidade se dá pela soma 

ponderada da pontuação destes sete critérios. Um local de geodiversidade tem um valor 

científico máximo quando é a melhor ocorrência representativa para uma determinada feição 

geológica, geomorfológica ou estrutura geológica, e uma rara referência internacional com 

publicações científicas sobre o assunto, ou quando apresenta várias feições geológicas bem 

conservadas com relevância científica que estão facilmente disponíveis para pesquisas futuras. 

A avaliação do Risco de Degradação é baseada em cinco critérios, a saber: 

• Deterioração dos elementos geológicos (B-1): reflete a possibilidade de perda de 

elementos geológicos no local em consequência da (i) sua fragilidade, nomeadamente 

as suas características intrínsecas (dimensão do elemento geológico, facilidade de 

obtenção de amostras, resistência da rocha, etc.) e ações naturais (suscetibilidade à 

erosão, intensidade dos agentes erosivos, etc.) e (ii) sua vulnerabilidade às ações 

antrópicas (turismo, agricultura, desenvolvimento urbano, vandalismo, etc.); 

• Proximidade de áreas/atividades com potencial para causar degradação (B-2): 

mineração, instalações industriais, áreas recreativas, estradas, áreas urbanas, etc.; 

• Proteção legal (B-3): refere-se à localização do local em uma área com qualquer tipo 

de proteção legal (direta ou indireta). O controle de acesso refere-se à existência de 

obstáculos, como restrições do proprietário, cercas, necessidade de pagamento de 

ingresso, atividades de mineração; 

• Acesso (B-4): reflete as condições de acesso ao local para o público em geral. Um 

sítio com fácil acesso tem mais probabilidade de ser danificado pelo uso indevido dos 

visitantes do que outro com difícil acesso; 
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• Densidade populacional (B-5): um local com alta densidade populacional tende a 

oferecer maior risco de degradação, sendo assim, impacta negativamente neste 

critério.  

Um local possui um elevado risco de degradação quando seus principais elementos 

geológicos característicos têm alta probabilidade de serem danificados por fatores naturais ou 

antrópicos, quando o local não está sob proteção legal e quando está localizado próximo a 

uma área ou atividade potencialmente nociva. 

A avaliação quantitativa do Potencial Educativo e Turístico se baseiam em quinze 

critérios, a saber: 

• Vulnerabilidade (C-1): a existência de elementos geológicos que podem ser 

destruídos pelos participantes diminui o valor educacional do local; 

• Acesso (C-2): quanto mais fácil e curta for a caminhada entre o meio de transporte e o 

local, maior será o valor educacional; 

• Limitações de uso (C-3): a existência de obstáculos que podem ser problemáticos 

para o desenvolvimento de atividades educativas tem impacto no valor educacional do 

local; 

• Segurança (C-4): quando a atividade de campo pode ser realizada em condições de 

baixo risco para os alunos, o valor educacional do local aumenta; 

• Logística (C-5): a existência de infraestrutura para receber os alunos, como 

acomodação, alimentação e banheiros, aumenta o valor educacional do local; 

• Densidade da populacional (C-6): a existência de uma população próxima ao local, 

potencialmente fornecendo alunos que usarão o local, aumenta seu valor educacional; 

• Associação com outros valores (C-7):  a existência de outros elementos naturais ou 

culturais associados ao local pode justificar viagens de campo interdisciplinares e 

aumentar o valor educacional do local; 

• Beleza Cênica (C-8): representa a beleza dos elementos geológicos que poderiam 

estimular o interesse dos alunos pelo local e, assim, aumentar seu valor educacional; 

• Exclusividade/Singularidade (C-9): diz respeito à distinção e à raridade do aspecto 

da geodiversidade que poderia promover o interesse dos alunos pelo local e aumentar 

seu valor educacional; 

• Condições de observação (C-10): quanto melhores forem as condições de observação 

de todos os aspectos da geodiversidade no local, maior será o seu valor educacional; 
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• Potencial didático (C-11): o uso do local por alunos de diferentes níveis de ensino 

aumenta o valor educacional do local; 

• Diversidade geológica (C-12): um grande número de diferentes elementos geológicos 

com potencial didático aumenta o valor educacional do local. 

• Potencial para divulgação (C-13): diz respeito aos diferentes públicos (nível de 

ensino), que o local e as atividades propostas possam contemplar.  

• Nível econômico (C-14): considera a relação entre o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do município e do Estado, onde se localiza o sítio analisado.    

• Proximidade de áreas de outros atrativos (C-15): a visita turística a um local pode 

se beneficiar da existência de outros atrativos turísticos (culturais, históricos, 

gastronômicos e etc.) nas proximidades. Isso aumenta o valor turístico de um 

geossítio/local de geodiversidade.  

O Potencial Educativo de um geossítio/local de geodiversidade será maior quando os 

elementos da geodiversidade forem resistentes à eventual destruição causada pelos 

participantes (baixa vulnerabilidade) e quando podem ser facilmente observados por alunos 

de todos os níveis de ensino (do primário ao universitário). O mesmo também ocorre quando 

o local pode ser facilmente alcançado por meios de transporte e oferece condições seguras 

para todos usuários. 

Um geossítio/local de geodiversidade tem um alto Potencial Turístico quando os aspectos 

geológicos possuem uma relevância estética notável (geralmente os aspectos geomorfológicos 

são aqueles com maior potencial para serem esteticamente apreciados pelo público em geral) 

e podem ser facilmente assimilados por pessoas leigas no assunto. Obviamente, a existência 

de boas instalações e condições de visitação são bens essenciais para o aproveitamento 

turístico de um local. No entanto, deve-se notar que esta avaliação é feita para avaliar o 

potencial turístico de um local e, se esse potencial for elevado, justifica-se um melhor 

planejamento para se desenvolver a atividade turística no local. 

Vale ressaltar que os critérios acesso e densidade populacional são utilizados tanto na 

avaliação do Potencial Educativo e Turístico, quanto no risco de degradação do local. No 

entanto, esses critérios são considerados de maneira diferente. Para avaliar o valor de um 

local, um fácil acesso é considerado uma vantagem, pois permite um maior número de 

visitantes. Um grande número de pessoas morando perto de um local também é considerado 

uma vantagem para uso Potencial Educativo e Turístico. No entanto, boa acessibilidade a um 
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local de geodiversidade também é um risco em termos de vulnerabilidade porque quanto mais 

pessoas visitarem o local, maior será o risco de este ser danificado. A mesma ideia se aplica à 

densidade populacional: mais pessoas morando perto de um local aumentam a probabilidade 

de deterioração gerada pela ação antrópica.  

A presente proposta metodológica para o inventário e avaliação quantitativa de 

geossítios/locais de geodiversidade pode ser aplicada em diferentes configurações geológicas 

e geomorfológicas, em áreas de diferentes tamanhos e em diversos contextos jurídicos 

(parques, geoparques, áreas sem proteção, etc.). Obviamente, alguns indicadores devem ser 

adaptados para condições particulares. Neste trabalho, a tipologia dos autores Fuertes-

Gutiérrez & Fernández-Martínez (2010) foi utilizada para representar os geossítios/locais de 

geodiversidade (Tabela 1). 

Tabela 1: Tabela para classificação (tipologia e definição) dos geossítios/locais de geodiversidade. 

 

Fonte: Traduzido de (FUERTES-GUTIÉRREZ & FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, 2010) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A trilha Casca d’Anta, com aproximadamente 4 km de extensão e cerca de 400 m de 

elevação, conecta a portaria 04 do PNSC, com as partes alta e baixa da Cachoeira Casca 

d’Anta. A trilha foi dividida em três segmentos distintos: i) Segmento Comum; ii) Parte Alta e 

iii) Parte Baixa da Cachoeira Casca d’Anta, com 12 pontos inventariados (Figura 5). Foram 

selecionados 4 pontos que melhor representam a geodiversidade presente na trilha, a saber: 

pontos 02, 06, 08 e 12 (Figura 6), e produzido um inventário que foi registrado na plataforma 

online Geossit (Serviço Geológico do Brasil - CPRM). Segundo Fuertez-Gutiérrez & 

Fernández-Martínez (2010) a tipologia da área inventariada na trilha Casca d’Anta é do tipo 

transecto de geodiversidade (Tabela 1). 

Figura 6: Localização dos pontos selecionados representativos da geodiversidade na trilha Casca d’Anta. 

 

Fonte: o autor 
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5.1. Ficha de inventariação 

A. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL PROPOSTO  

Designação do local 
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A trilha Casca d’Anta, com aproximadamente 4 km de extensão, e cerca de 400 m de elevação, 

conecta a portaria 04 do Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC), com as partes alta e baixa 

da Cachoeira Casca d’Anta. A trilha foi dividida em três segmentos distintos: i) Segmento 

Comum; ii) Parte Alta e iii) Parte Baixa da Cachoeira Casca d’Anta, com 12 pontos inventariados. 

Foram selecionados 4 pontos que melhor representam a geodiversidade presente na trilha, a saber: 

pontos 2, 6, 8 e 12. 

O ponto 2 da trilha Casca d’Anta (coordenadas: 20º 18' 7" S e 46º 31' 6" W, cota: 821 m) situa-se 

próximo ao leito do rio São Francisco (Segmento Comum), aproximadamente 1200 m a jusante da 

Cachoeira Casca d’Anta, a maior queda d’água (186 m) da região e do total do curso do rio. Neste 

local, corre o atual leito do rio com piscinas naturais de águas cristalinas. A antiga planície de 

inundação é registrada pela deposição de terraços fluviais, a cotas ligeiramente superiores, do tipo 

embutido. A atual planície de inundação é estreita e os rebordos são formados pelas antigas 

camadas de aluviões e pelo afloramento rochoso. O leito menor do rio está quase sempre 

submerso, variando o nível de água com as estações do ano. Observam-se marmitas de gigante. 

O ponto 6 da trilha Casca d’Anta (coordenadas: 20º 17' 9" S e 46º 31' 7" W, cota: 1197 m) está 

compreendido entre a parte baixa e alta da Cachoeira Casca d’Anta (Segmento Parte Alta), 

inserido na escarpa quartzítica e propicia uma visão panorâmica do Chapadão da Canastra, além da 

paisagem envolvente com o Chapadão da Babilônia e do Vão dos Cândidos (vale intermontanas 

entre o Chapadão da Canastra e o da Babilônia). Este local apresenta afloramentos rochosos 

deformados em zona de cisalhamento (quartzitos e quartzo xistos). Desta forma, ao analisar a 

paisagem atentamente é possível notar as dobras em macroescala (chapadões) e em microescala 

(grãos de quartzo “boudinados” e clivagem de crenulação). 
O ponto 8 da trilha Casca d’Anta (coordenadas: 20º 18' 0" S e 46º 31' 4" W, cota: 1222 m) é a 

última parada do Segmento Parte Alta da Cachoeira Casca d’Anta. Este situa-se na margem direita 

do rio São Francisco, no topo da escarpa quartzítica do Chapadão da Canastra, controlada na sua 

base por uma falha de empurrão (direção NW-SE), e apresenta um mirante para o Chapadão da 

Babilônia e o Vão dos Cândidos (a SW da área). A escarpa quartzítica apresenta declives elevados, 

superiores a 45º ou mais de inclinação. Nas proximidades surge o leito do rio, estreito e com 

paredes íngremes e de estrato rochoso, gerando uma garganta, com direção (NE-SW) ortogonal à 

direção estrutural regional. Existem algumas piscinas naturais com águas cristalinas, a cotas um 

pouco superiores. Ao contrário do ponto 2, aqui no curso superior do rio, os blocos e matacões 

estão ausentes e, o rio despenca cerca de 186 m, desde o platô do Chapadão da Canastra até ao Vão 

dos Cândidos (vale intermontana). 

O ponto 12 da trilha Casca d’Anta (coordenadas: 20º 18' 1" S e 46º 31' 3" W, cota: 900 m) é a 

última parada do Segmento Parte Baixa da Cachoeira Casca d'Anta, culminando no poço de águas 

frias e escuras da referida cachoeira e na base da escarpa quartzítica do Chapadão da Canastra. 

Neste ponto é possível observar matacões e blocos (com dimensão >5 m) oriundos da escarpa 

quartzítica, acumulando estes depósitos de talude em sua base. Observa-se a garganta estreita e 

profunda, gerada por reativação neotectônica e ação das águas do rio (incisão vertical do talvegue) 

e direção perpendicular à deformação principal e à própria escarpa (NW-SE). A escarpa é formada 

predominantemente por quartzitos e quartzitos micáceos do Grupo Canastra, onde é possível 

observar erosão diferencial entre os dois litótipos. O local possui grande beleza cênica e constitui-

se como a primeira e maior queda d’água do rio São Francisco, representando o ex-libris de todo o 

Parque Nacional da Serra da Canastra. 
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Localização geográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enquadramento geológico geral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cidade 

 
 
Bairro/Distrito 

 
 
Localidade 

 
 
Acessos (n.º e km) 

 
 
Rodovia Federal                                      
 
 
Rodovia Estadual     Rodovia Municipal    
 
 
Ac. Local    Trilha  
 
 
 
Coordenadas Geográficas  

 
         

Cota  

 
Povoação mais próxima (qual e distância)  

 
 
 
Cidade mais próxima (qual e distância) 

 
 
 
Acessibilidade 

 
Fácil     Moderada    Difícil 
 
Distância do local proposto ao ponto mais próximo de acesso (metros) 

 
 
Ônibus   Automóvel    Veículo todo o terreno 

 
  

São Roque de Minas (MG) 

São José do Barreiro (MG) 

Parque Nacional da Serra da Canastra 

 

MG – 050  MG-341 

Portaria 04 Trilha Casca d’Anta 

20º 18’ 8” S e 46º 31’ 6" W (Ponto 1) 

872 m 

São José do Barreiro (MG) – 10 Km 

São Roque de Minas (MG) – 39 Km 

  

150 m 150 m 150 m 

 

 

 

X 

Ambiente dominante  

 
Plutónico   Vulcânico   Metamórfico  Sedimentar 
 
 
  
 

 
 
 

   X  



   

45 

 

Avaliação preliminar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estatuto do local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sítio (‹ 0,1 ha)       lugar (0,1 - 10  ha) zona (10 -1000 ha)  área ( › 1000 ha) 
 
Magnitude local  

 
     boas  satisfatórias  mas 

 
Condições de observação   

 
 
   Muito elevada elevada   razoável          baixa  muito baixa 

 
Vulnerabilidade 

   

X   

  X   

X 

 
Submetido à proteção direta  

 
 
Parque Nacional   ·        RPPN 
 
Parque Municipal    
 
Área de Proteção Ambiental   Nome da UC 

 
 
Submetido à proteção indireta        qual 
 
 
    Suficiente        Insuficiente  Muito deficiente 

 
Nível de proteção   

 
 Sim   Não 

          
Não submetido à proteção    Necessita de proteção·  
 
          Sim  Não 

 
O local é sensível a uma divulgação generalizada 

   
 
Nível de urgência para promover a proteção  
 
 muito urgente         urgente  a médio prazo   a longo prazo 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

  

 

Parque Nacional da Serra 

da Canastra 

  

 X  

   

 X 

    X 
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Características que justificam a resposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aproveitamento do terreno (valores em %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Situação Administrativa (valores em %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ao longo da trilha Casca d’Anta é possível observar vários elementos da geodiversidade, 

nomeadamente de aspectos geomorfológicos, estruturais (tectônicos) e hidrológicos, que permitem 

reconstruir a história geológica evolutiva da região da Serra da Canastra. 

Aspectos geomorfológicos, estruturais e fluviais, estão presentes em toda a trilha, além da presença 

de vários mirantes com vistas amplas para as paisagens circundantes, a saber: i) a escarpa quartzítica 

com direção NW–SE do Chapadão da Canastra (tectônica dúctil-rúptil), de onde se visualiza a queda 

d’água (Cachoeira Casca d’Anta), com uma beleza cênica ímpar. Os processos tectônicos/estruturais 

presentes na trilha, estão associados a ambiente tectônico compressivo, correlacionados ao Evento 

Brasiliano (Meso-Neoproterozóico, ⁓900-600 Ma) e ii) a dinâmica sedimentar fluvial, com a 

presença de matacões e blocos, assim como cascalho e areia no leito do rio (má calibração 

granulométrica, característica dos cursos superiores dos rios, próximos às nascentes) e terraços 

fluviais (do tipo integralmente embutidos), além da erosão regressiva que aprofunda o talvegue do 

rio São Francisco (Segmento Parte Alta), gerando um canyon (NE-SW) com direção ortogonal à 

deformação principal. Também é possível observar a erosão e transporte pela gravidade e ação 

fluvial, das áreas mais elevadas (chapadões) para os vales onde predomina a deposição sedimentar 

(aplainamento da topografia). 

Erosão diferencial entre as rochas duras, os quartzitos, mais resistentes à erosão, que perfazem os 

maciços rochosos das Chapadas da Serra da Canastra (Chapadão da Canastra e Chapadão da 

Babilônia) e as rochas menos duras, xistosas, menos resistentes à erosão (Grupo Bambuí e Canastra 

Indeterminado) que afloram a cotas mais baixas, no vale entre os referidos chapadões (Vão dos 

Cândidos). As rochas do Grupo Bambuí foram já totalmente erodidas e removidas da área 

inventariada. 

A trilha Casca d’Anta está inserida no interior do PNSC, no entanto, não recebe tratamento 

adequado de protocolos da geoconservação, segundo Brilha (2015), e tampouco é valorizada do 

ponto de vista geocientífico e educacional, ou geoturístico. Na atualidade, na trilha Casca d’Anta 

não existem painéis interpretativos, ou disponibilidade de textos educativos (impressos ou digitais) 

para os visitantes. Deste modo, a estrutura, os equipamentos e o modo de preparação do parque são 

insuficientes para o uso educativo e turístico da trilha e de outros locais com interesse geológico, 

geomorfológico e paisagístico da região da Serra da Canastra. 

 

 
 
Rural 
 
Florestal 
 
Agrícola 

 
Não rural 
  

 
Zona industrial   Zona urbana 
 
Urbanizado    Urbanizável 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

 
Propriedade do Estado     Propriedade de entidades públicas 
 
 
Propriedade da Autarquia local    Propriedade particular 
 
 
Propriedade de entidades privadas 

 

 

 

 

 

 

 

100 

0 

0 

0 

0 
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Obstáculos para o aproveitamento local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esboço e/ou descrição dos obstáculos 
 
 
 

TIPO DE INTERESSE DO LOCAL PROPOSTO 

 
B. TIPO DE INTERESSE DO LOCAL PROPOSTO 
 

Pelo conteúdo (B - baixo; M - médio; A - alto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pela possível utilização (B - baixo; M - médio; A - alto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
Sem obstáculos 
 
 
      Indústrias  Urbanizações 
Com obstáculos   proximidade de:  
      Depósitos  Outros 

X 

   

 

 

 
Geomorfológico      Mineralógico  
 
 
Paleontológico      Geoquímico     
 
 
Estratigráfico      Petrológico 
 
 
Tectônico      Geofísico 
 
     
Hidrogeológico      Mineiro 
 
 
Geotécnico      Museus e coleções 
 
 
Outro       Outro 
 
 
Qual       Qual 

B M A 

B 

 
M 

 
A 

 

B 

 
M 

 
A 

 

B 

 
M 

 
A 

 

B M A 

B M A 

B M A 

 

B M A 

B M A 

B M A 

B M A 

B M A 

B M A 

B M A 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 
 

Turística      Económica 
 
 
 

Científica     Didática 

B M A 

B M A 

B M A 

B M A 

X 

X 

X 

X 
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Pela sua influência a nível: (B - baixo; M - médio; A - alto) 
 
 

 

 

 

 

 
Observações gerais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D.  DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA 

D1. Esboço geológico (Adaptado de Mauro & Valadão, 2018) 
 

 

Figura 7 – Esboço com exagero vertical da região sul do Parque Nacional da Serra da Canastra. Adaptado 

de Mauro e Valadão (2018). 

 

 

 

 

 
Local     Nacional 

 
 
Regional    Internacional 

B M A 

B M A 

B M A 

B M A 

X X 

X X 

Apesar do elevado valor educacional e geoturístico da trilha Casca d’Anta, e tratando-se de uma 

trilha localizada dentro de uma Unidade de Conservação (UC) com status de Parque Nacional, no 

PNSC, que já recebe proteção legal (Decreto nº 70.355, Brasil, 1972), atualmente, esta não está 

equipada com estruturas e painéis interpretativos dos locais da geodiversidade e da paisagem em 

geral. 

O presente trabalho pretende contribuir com o conhecimento geocientífico da área, e promover a 

trilha Casca d’Anta a uma secção de geodiversidade, segundo tipologia de Fuertes-Gutiérrez & 

Fernández-Martínez (2010), com relevância nacional (classificação Geossit) (BRILHA, 2015), de 

modo a melhorar as condições de interpretação e proteção do patrimônio geológico, 

geomorfológico, tectônico-estrutural e hidrológico da trilha, e na Serra da Canastra, em geral. 
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D2. Fotografias do local proposto 
 

• Ponto 2:    
 

 

Figura 8 – Fotografias de campo do ponto 2 (20º 18' 7" S e 46º 31' 6" W, cota: 821 m) da trilha Casca 

d’Anta – Leito do Velho Chico (Segmento Comum): A) Planície de inundação e leito menor do rio São 

Francisco, popularmente conhecido por Velho Chico e visão panorâmica para N/NE da escarpa 

quartzítica do Chapadão da Canastra de direção NW-SE. B) Leito rochoso e estreito do rio com visão 

panorâmica para a Cachoeira Casca d’Anta, e sua garganta (canyon) na parte superior (direção NE-SW). 

 

 

Figura 8 – Fotografias de campo do ponto 2 (20º 18' 7" S e 46º 31' 6" W, cota: 821 m) da trilha Casca 

d’Anta – Leito do Velho Chico (Segmento Comum): C) Leito vazante do rio com piscinas naturais com 

mirada para SE. D) Terraços fluviais integralmente embutidos, a cotas ligeiramente superiores, margeiam 

o atual leito do rio e estão cobertos por mata ciliar, com mirada para NE. 
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Figura 8 – Fotografias de campo do ponto 2 (20º 18' 7" S e 46º 31' 6" W, cota: 821 m) da trilha Casca 

d’Anta – Leito do Velho Chico (Segmento Comum): E) Sedimentos mal calibrados do rio, com a presença 

de grãos de areia, cascalho e blocos/matacões. F) Leito rochoso do rio São Francisco, com blocos de 

quartzito provenientes do Chapadão da Canastra, com dimensões maiores de 5 m (observar seta para 

escala), arrastados nas épocas de elevada precipitação. 
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Figura 8 – Fotografias de campo do ponto 2 (20º 18' 7" S e 46º 31' 6" W, cota: 821 m) da trilha Casca 

d’Anta – Leito do Velho Chico (Segmento Comum): G) Marmita de gigante, com mais de 30 cm de 

diâmetro. H) Bloco rolado ex-situ no leito menor do rio, de quartzito micáceo com fenocristais orientados 

de biotita. 
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• Ponto 6: 

    

 

Figura 9 – Fotografias de campo do ponto 6 (coordenadas: 20º 17' 9" S e 46º 31' 7" W, cota: 1197 m) da 

trilha Casca d’Anta– Panorâmica do Chapadão da Babilônia e Vale dos Cândidos (Segmento Parte Alta): 

A) Panorâmica da escarpa quartzítica do Chapadão da Canastra, observado a SW da área de estudo, no 

Morro do Carvão, no Vale dos Cândidos (mirada para NNE). B) Panorâmica da escarpa quartzítica do 

Chapadão da Canastra, observado a SW da área de estudo, no Morro do Carvão, no Vale dos Cândidos 

(mirada para NNW). C) Panorâmica do Chapadão da Babilônia, do Morro do Carvão e do Vale dos 

Cândidos, observados a SW da área, no Chapadão da Canastra. 
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Figura 9 – Fotografias de campo do ponto 6 (coordenadas: 20º 17' 9" S e 46º 31' 7" W, cota: 1197 m) da 

trilha Casca d’Anta – Panorâmica do Chapadão da Babilônia e Vale dos Cândidos (Segmento Parte Alta): 

D) Panorâmica do Vale dos Cândidos, o vale intermontanas entre o Chapadão da Canastra, a NE (lado 

esquerdo), e o Chapadão da Babilônia, a SW (lado direito), no topo do Morro do Carvão, a SW da área de 

estudo (mirada para ENE). E) e F) Quartzo xistos com foliação do tipo clivagem de crenulação em zona de 

cisalhamento local, denotando microdobras e grãos de quartzo “boudinados” (tectônica dúctil à 

microescala). 
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• Ponto 8: 

 

 

Figura 10 – Fotografias de campo do ponto 8 (coordenadas: 20º 18' 0" S e 46º 31' 4" W, cota: 1222 m) da 

trilha Casca d’Anta – Topo da escarpa quartzítica do Chapadão da Canastra (Segmento Parte Alta): A) 

Perfil da escarpa quartzítica do Chapadão da Canastra, com cerca de 300 m de altura e declive bastante 

acentuado (>45º). B) Garganta esculpida nos quartzitos do Grupo Canastra, no leito superior do Velho 

Chico, de onde despenca a Cachoeira Casca d’Anta (desnível de aproximadamente 200 m). 
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Figura 10 – Fotografias de campo do ponto 8 (coordenadas: 20º 18' 0" S e 46º 31' 4" W, cota: 1222 m) da 

trilha Casca d’Anta – Topo da escarpa quartzítica do Chapadão da Canastra (Segmento Parte Alta): C) 

Piscinas naturais (observar seta para escala) no leito superior do Velho Chico, a montante da garganta e 

da Cachoeira Casca d’Anta. D) Mirante para o Chapadão da Babilônia, Vale dos Cândidos e Morro do 

Carvão, a SW da área de estudo. 
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• Ponto 12: 

 

 

Figura 11 – Fotografias de campo do ponto 12 (coordenadas: 20º 18' 1" S e 46º 31' 3" W, cota: 900 m) da 

trilha Casca d’Anta – Poço da Cachoeira Casca d’Anta (Segmento Parte Baixa): A) Panorâmica da queda 

d’água, com cerca de 186 m de altura, na Cachoeira Casca d’Anta, o ex-libris de todo o Parque Nacional 

da Serra da Canastra. B) Escarpa quartzítica S/SW do Chapadão da Canastra, com aproximadamente 

300 m de desnível, onde é possível observar a erosão diferencial entre os quartzitos puros e os micáceos e a 

intensa deformação tectônico-estratigráfica na sua base. 
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Figura 11– Fotografias de campo do ponto 12 (coordenadas: 20º 18' 1" S e 46º 31' 3" W, cota: 900 m) da 

trilha Casca d’Anta – Poço da Cachoeira Casca d’Anta (Segmento Parte Baixa): C) Poço de águas escuras 

e frias da Cachoeira Casca d’Anta, com a presença de blocos e matacões (> 5 m de diâmetro) depositados 

na base da escarpa quartzítica do Chapadão da Canastra. D) Panorâmica do leito rochoso do rio, a 

jusante da Cachoeira Casca d’Anta, suas margens constituídas por terraços fluviais integralmente 

embutidos e cobertos com exuberante mata ciliar e, ao fundo, o Chapadão da Babilônia, a SW da área 

inventariada. 
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D3. Outros dados gráficos (coluna litológica, cortes geológicos, etc) 

 

 

Figura 12 – Esboço da escarpa quartzítica S/SW do Chapadão da Canastra, controlada tectonicamente, 

na sua base, por falha de empurrão com direção NW-SE. A falha justapõe unidades metassedimentares 

mais antigas, e mais resistentes à erosão, as rochas do Grupo Canastra (Mesoproterozóico?) sobre rochas 

do Grupo Canastra Indeterminado e Bambuí, mais recentes (Neoproterozóico?) e suscetíveis ao 

intemperismo. As rochas do Grupo Bambuí já foram inteiramente erodidas na seção da trilha Casca 

d’Anta. 
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Figura 13 – Modelo esquemático da seção longitudinal do curso inferior do rio São Francisco no ponto 2 

da trilha Casca d’Anta, a jusante da Cachoeira Casca d’Anta, onde se observam terraços fluviais nas 

margens do leito maior do rio. Os terraços fluviais são do tipo integralmente embutidos e estão cobertos 

por densa vegetação (mata ciliar). Blocos e matacões perfazem os diques marginais que limitam o leito 

menor do rio. 
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Observações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os terraços fluviais observados no rio São Francisco são constituídos por sedimentos aluviais 

(sedimentos provenientes principalmente e quase exclusivamente da escarpa e do platô do 

Chapadão da Canastra) e foram transportados até ao novo local de deposição (o vale 

intermontanas, entre o Chapadão da Canastra e o Chapadão da Babilônia, a SW da área). 

Os terraços fluviais representam antigas planícies de inundação, e são formados devido ao 

aumento da profundidade do canal (ou talvegue) do rio, cujo leito corre a cotas mais baixas. A 

existência de um terraço fluvial é o registro geológico, de que no passado, o rio corria a uma cota 

mais elevada e essa transformação resulta da ação dos fenômenos sedimentares da deposição e 

erosão, que são influenciados por processos exógenos e endógenos no planeta Terra. 

No decurso do tempo geológico, o rio São Francisco modelou e alterou a superfície da planície, 

escavando-a e progressivamente promovendo a erosão lateral e a deposição. Posteriormente, em 

função da incisão vertical do canal fluvial, que vai se aprofundando, é gerada uma nova planície 

de inundação, a cotas inferiores às anteriores. No novo nível da planície de inundação, onde corre 

o atual leito do rio São Francisco, mantem-se a disposição para a erosão e transporte para jusante. 

Já no nível de planície anterior, soerguido (levantado) e fora da área da captura da energia do rio, 

resta uma margem de depósitos, ou seja, um terraço fluvial. 

No ponto 2, os terraços fluviais são do tipo embutido. Quando integralmente embutido, o material 

detrítico aluvial do terraço fluvial mais antigo recobre toda a superfície rochosa do fundo do canal 

(ou talvegue) do rio. Neste caso, debaixo dos sedimentos mais novos, ocorrem depósitos mais 

antigos preservados. O talvegue encontra-se no interior da antiga deposição aluvial. 

A erosão e o transporte de sedimentos acontecem nos períodos de intensa precipitação gerando, 

muitas vezes, marmitas de gigante. As marmitas têm origem nas irregularidades dos leitos 

rochosos dos rios, que no caso das marmitas de gigante do Velho Chico, corresponde a um 

substrato de quartzito da Serra da Canastra. Estas irregularidades retêm, nas suas proximidades, 

alguns sedimentos. A acumulação de sedimentos vai provocar um movimento turbilhonar da água, 

cuja energia cinética propicia um movimento circular. Pouco a pouco, devido ao atrito, os 

sedimentos vão escavando depressões mais ou menos circulares no leito do rio São Francisco, 

dentro dos quais ficam aprisionados. Com o decorrer do tempo, as depressões aumentam e os 

blocos e seixos que estão no seu interior tendem a tornar-se mais pequenos e esféricos. 
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E. FENÓMENOS GEOLÓGICOS RELACIONADOS COM PROCESSOS SEDIMENTARES 
 

Ambientes sedimentares   atuais   antigos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Litologia dominante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estruturas sedimentares     sim   não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
continentais   misto-transição   marinhos 

X X 

X 

 
 

Observações 

Na área afloram, em grande maioria, quartzitos puros, com coloração branca e granulação fina 

definidos por Barbosa et al. (1970) e incluídos, por estes autores, no Grupo Canastra. A estratigrafia 

das rochas do Grupo Canastra, que afloram ao longo da trilha Casca d’Anta, não estão inteiramente 

compreendidas, devido à intensa deformação que ocorre na base da escarpa quartzítica (ponto 12), 

mas também em zonas de cisalhamento que ocorrem localmente (ponto 6).  

O metamorfismo de baixo grau foi gerado a partir de protólitos de rochas sedimentares (arenitos e 

arenitos micáceos) formados em ambiente de sedimentação plataformal, marinha rasa ou em 

depósitos fluviais. Os quartzitos puros e cristalinos foram formados da deposição terrígena em 

ambientes marinhos pouco profundos. Os quartzitos micáceos foram gerados em ambientes 

marinhos menos profundos, com aporte de depósitos fluviais. Esta alternância estratigráfica está 

relacionada com variações eustáticas e glaciações, que alteram a dinâmica sedimentar. Num período 

quente (interglaciar), o clima é mais úmido, promovendo a formação e transporte de sedimentos 

finos (argilas). 

A idade de deposição das rochas do Grupo Canastra não foi determinada, no entanto, datações U-Pb 

em zircão detrítico, na região de Araxá, permitem inferir a idade máxima de deposição em 1100 Ma 

(VALERIANO et al., 2004a). 

 
  

terrígena   não terrígena 
 

X  

Observações 

O registro da sedimentação atual está marcado pelos terraços fluviais e o canal e/ou talvegue atual 

do rio, perfazendo a geomorfologia fluvial atual do rio São Francisco. Os terraços fluviais são o 

resultado dos processos de alteração, desagregação e transporte das rochas superficiais (mais 

expostas), gerados pelos agentes exógenos a partir, principalmente, do Cenozóico, constituídos no 

geral, por cascalho, areia, argilas e óxidos/hidróxidos de Fe (MORAES E SEER, 2015). 

Quais: 

Os metassedimentos que constituem a escarpa quartzítica do Chapadão da Canastra ainda preservam 

algumas estruturas sedimentares pretéritas, tais como os planos de estratificação (paralelos e 

entrecruzados) e as formas originais dos grãos. Nas zonas de cisalhamento (ponto 6) e na base da 

escarpa quartzítica (ponto 12) as estruturas sedimentares não estão preservadas, e a estratigrafia está 

bastante deformada e complexa. 

X  

X 
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Fósseis  sim      não 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descontinuidades estratigráficas  sim  não 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F. FENÓMENOS GEOLÓGICOS RELACIONADOS COM PROCESSOS METAMÓRFICOS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem registro fossilífero nas rochas do Grupo Canastra e Canastra Indeterminado, ambas do 

Neoproterozóico (sem vida abundante). 

 X 

Sem descontinuidades estratigráficas importantes. 

 X 

 
Tipo de metamorfismo    Grau de metamorfismo 

 

 

Regional Baixo 

Litologia e textura 
Especifique 

Existem dois litotipos metamórficos principais na área, quartzito e quartzito micáceo, 

apresentando-se em camadas de espessuras variadas, maciças ou laminadas. O primeiro é puro e 

cristalino, constituído principalmente por quartzo (> 90%). O segundo surge em intercalações 

centimétricas nos quartzitos puros e apresenta porfiroblastos de biotita orientados segundo a 

direção principal da deformação (NW- SE). Ambos os litótipos são truncados por veios 

pegmatíticos de quartzo. 

 
Litotipo: quartzito puro 

Textura: porfiroblástica 

 

Litotipo: quartzito micáceo 

Textura: granolepidoblástica 
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G. FENÓMENOS RELACIONADOS COM A DEFORMAÇÃO DAS ROCHAS 
 
 

Deformação frágil   Deformação dúctil   Deformação mista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Estruturas metamórficas e migmatíticas 
Especifique 

Na escarpa quartzítica e sobretudo, na sua base (ponto 12), os quartzitos do Grupo Canastra estão 

bastante deformados e com veios de quartzo “boudinandos” e clivagem de crenulação registrados 

em ambos os litotipos, principalmente nos quartzitos micáceos (mais suscetíveis ao 

metamorfismo). A intensa deformação, associada à falha de empurrão (direção NW-SE) e zonas 

de cisalhamento, que ocorrem localmente (ponto 6), transformam estas rochas em quartzoxistos.  

 

  X 

Fracturação 
Especifique 

Deformação dúctil: Dobras e lineamentos estruturais em grande escala – Faixa Brasília (ponto 6). 

Deformação dúctil-rúptil: Falha de empurrão com direção NW-SE (na base da escarpa quartzítica, 

ponto 12). 

Deformação rúptil: Falhas ortogonais com direção NE-SW em zonas de reativação neotectônica 

(gera garganta no topo da escarpa quartzítica, na parte superior da Cachoeira - ponto 8). 

A trilha Casca d’Anta permite observar esta evolução e complexidade tectônica. 

Estruturas menores 
Especifique 

Orientação preferencial de porfiroblastos de biotitas (mica marrom). Observados em blocos soltos 

no leito do rio São Francisco (ponto 3). 

Grãos de quartzo estirados e “boudinados”, transformando localmente as rochas em quartzoxistos. 

São observados majoritariamente na base da escarpa quartzítica (ponto 12), mas também em 

outras zonas de cisalhamento (ponto 6). 

Estruturas maiores 
Especifique 

Dobras em macroescala que perfazem os platôs e as chapadas do Parque Nacional da Serra da 

Canastra, nomeadamente os Chapadões da Canastra e da Babilônia, geradas durante a tectônica 

dúctil do evento orogenético Brasiliano (Meso-neoproterozóico). 

Deformações por gravidade e mistas 
Especifique 

Sem registros. 

Movimentos do terreno 
Especifique 

Sem movimentos do terreno atuais importantes. 



   

64 

 

5.2. Avaliação e classificação Geossit 

Os valores para a classificação e avaliação da trilha Casca d’Anta foram obtidos através 

do simulador no aplicativo Geossit, segundo a metodologia de Brilha (2015), e os resultados 

foram os seguintes: Risco de Degradação obteve 100 pontos (considerado baixo), o Valor 

Educativo 300 e o Valor Turístico 270, com os valores máximos de 400 pontos para cada item 

analisado.  Na Classificação do Sítio (Figura 14), a trilha Casca d’Anta é considerada um 

Sítio da Geodiversidade de Relevância Nacional com Valor Científico de 175 (status: em 

análise). Este inventário está disponível gratuitamente na plataforma Geossit, com acesso 

através do seguinte link na internet, https://www.cprm.gov.br/geossit/geossitios/ver/2343. 

 

Figura 14: Cadastro e registro no aplicativo Geossit da trilha Casca d’Anta, com a respetiva avaliação e 

classificação. 

Fonte: autor 

 

Os dados obtidos para a trilha em cada critério, referentes ao indicador Valor Científico, 

são os seguintes: Representatividade (A-1) “o local de interesse é um bom exemplo para 

ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão; Local-tipo (A-

2) “não se aplica”; Conhecimento Científico (A-3) “existem artigos sobre o local de interesse 

em revistas científicas nacionais, diretamente relacionados com a categoria temática em 

questão; Integridade (A-4) “os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria 

temática em questão), estão muito bem preservados; Diversidade geológica (A-5) “local de 

interesse com 3 ou 4 tipos de diferentes aspectos geológicos com relevância científica; 

Raridade (A-6) “existem, na área de estudo, de 4 a 5 exemplos de locais semelhantes 

https://www.cprm.gov.br/geossit/geossitios/ver/2343
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(representando a categoria temática em questão); Limitações ao uso (A-7) “é possível fazer 

amostragem ou trabalho de campo depois de ultrapassar as limitações existentes”. 

Os dados obtidos para nossa trilha em cada critério, referentes ao indicador Risco de 

Degradação foram os seguintes: Deterioração dos elementos geológicos (B-1) “ existem 

reduzidas possibilidades de deterioração dos elementos geológicos secundários”; Proximidade 

a áreas/atividade com potencial para causar degradação (B-2) “local de interesse situado a 

mais de 1000 m de área/atividade com potencial de causar degradação”; Proteção legal (B-3) 

“local de interesse situado numa área com proteção legal e com controle de acesso”; Acesso 

(B-4) “local de interesse sem acesso direto por estrada mas situado a menos de 1 km de uma 

estrada acessível por veículo”;  Densidade populacional (B-5) “local de interesse localizado 

num município com menos de 100 habitantes por Km² ”. 

Os dados obtidos para a trilha Casca d’Anta, em cada critério, referentes aos indicadores 

Potencial Educativo e Turístico foram os seguintes: Vulnerabilidade (C-1) “os elementos 

geológicos do local de interesse não apresentam possibilidade de deterioração por atividades 

antrópicas"; Acesso (C-2) “local de acesso sem acesso direto por estrada, mas situado a 

menos de 1 Km de uma estrada acessível por veículo"; Limitações ao uso (C-3) “o local de 

interesse pode ser usado por estudantes e turistas mas só depois de ultrapassar certas 

limitações (autorização, barreiras físicas, marés, inundações, etc.)”; Segurança (C-4) “local de 

interesse sem infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões e etc.) mas com rede 

de comunicações móveis e situado a menos de 50 km de serviços de socorro”; Logística (C-5) 

“existem restaurantes e alojamentos para grupo de 50 pessoas a menos de 15 km do local de 

interesse”; Densidade populacional (C-6) “local de interesse localizado num município com 

menos de 100 habitantes por Km² ”; Associação com outros valores (C-7) “existem diversos 

valores ecológicos e culturais a menos de 10 Km do local de interesse”; Beleza cênica (C-8) 

“local de interesse ocasionalmente usado em campanhas turísticas do país, mostrando 

aspectos geológicos"; Singularidade/exclusividade (C-9) “ocorrência de aspectos únicos e 

raros na região”; Condições de observação (C-10) “a observação de todos os elementos 

geológicos é feita em boas condições”; Potencial didático (C-11) “ocorrência de elementos 

geológicos que são ensinados em todos os níveis de ensino”; Diversidade geológica (C-12) 

“ocorrem 3 ou 4 tipos de aspectos da geodiversidade”; Potencial para divulgação (C-13) 

"ocorrência de elementos geológicos que são percetíveis para todo o tipo de público”; Nível 

econômico (C-14) “local de interesse localizado num município com Índice de 
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Desenvolvimento Humano (IDH) inferior ao que se verifica no Estado” (o valor do IDH do 

município de  São Roque de Minas é de 0.672, e o valor do IDH do Estado de Minas Gerais é 

0.731; valores entre 0,700 e 0,799 são considerados altos); Proximidade a áreas com outros 

atrativos (C-15) “local de interesse localizado a menos de 10 Km de outras áreas recreativas e 

atrações turísticas. 
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6. CONCLUSÕES 

A infraestrutura do PNSC mostra-se insuficiente para o uso educativo e turístico da trilha 

Casca d’Anta, assim como de outros locais com interesse geológico, geomorfológico, 

hidrológico e paisagístico da região da Serra da Canastra. Assim sendo, o objetivo central 

deste trabalho foi elaborar um inventário da geodiversidade (aspectos geomorfológicos, 

estruturais/tectônicos e hidrológicos) da trilha Casca d’Anta, de modo a compreender a 

origem e evolução das paisagens da Serra da Canastra, localizada dentro da UC do PNSC. 

O inventário elaborado contribui, portanto, para aumentar o conhecimento geológico da 

região da Serra da Canastra, assim como para estimular o aproveitamento geoturístico e a 

promoção de práticas de geoeducação, ausentes no parque. Neste sentido, é importante pensar 

a criação de um programa de Interpretação e EA, que contenha a proposição de painéis e 

placas interpretativas, textos e imagens educativas (impressos ou digitais) para os visitantes 

da trilha, assim como a preparação dos guias para explorarem os elementos da geodiversidade 

para práticas educativas que levem os visitantes a mudar a sua percepção do ambiente para 

além da apreciação cênica e do desejo conservacionista. 

De acordo com os estudos já realizados, destacando-se os de Moraes & Seer (2015) e 

Chaves, Benitez & Andrade (2012), já mostravam a grande complexidade litológica e 

estrutural da região da Serra da Canastra, que já passou por grandes transformações ao longo 

do tempo geológico. Outros trabalhos como ode Chaves et al. (2008), Bento & Rodrigues 

(2019) e Alvarenga et al. (2008) enfatizam a beleza cênica e o cenário paisagístico, 

principalmente a Cachoeira Casca d’Anta. Neste trabalho, o inventário buscou promover e 

divulgar a trilha como uma secção de geodiversidade (FUERTES-GUTIÉRREZ & 

FERNANDEZ-MARTÍNEZ, 2010) de relevância nacional, segundo o método de Brilha 

(2015). 

De acordo com Brilha (2015), cada Estado do Brasil deveria ter um inventário da 

geodiversidade dentro dos seus limites, assim como uma lista dos potenciais geossítios e/ou 

locais de geodiversidade. O presente trabalho contribui para suprir a escassez de dados 

geológicos e divulgar a trilha Casca d’Anta, enriquecendo a plataforma Geossit, que está 

vinculada ao Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), viabilizando programas de 

Interpretação e EA, e aumentando o potencial uso geocientífico, geoeducacional e geoturístico 
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da trilha. Desta forma, propomos a promoção e divulgação da trilha Casca d'Anta a geotrilha 

de relevância nacional, do extremo sul da Faixa Brasília, no SW de Minas Gerais. 
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ANEXOS 

12 Poço da Casca d'Anta (Parte Baixa) S20º 18.179' W046º 31.392' 900

Fim do Segmento Parte Baixa. Panorâmica da Cachoeira Casca d'Anta e poço. 

Relacionar a granulometria com os pontos anteriores do leito do Velho Chico 

(Parte Alta e Parte Baixa). Escarpa, anfiteatro de rochas e erosão regressiva.

Leito do Velho Chico (Parte Baixa) - 

II
S20º 18.417' W046º 31.378' 876

Comparar com os outros pontos do leito da Parte Alta e Parte Baixa (presença 

de matacões). Destacar granulometria, má calibração, tipica da fase imatura dos 

rios (nascentes/montante). Observam-se marmitas de gigante. Mata ciliar densa. 

Piscinas naturais.

11
Panorâmica Cachoeira Casca d'Anta 

(Parte Baixa)
S20º 18.257' W046º 31.425' 917

Mirante para a Cachoeira Casca d'Anta (Parte Baixa) com uma pequena 

arquibancada. Ideal para descansar.

7 Leito do Velho Chico (Parte Alta) - I S20º 17.897' W046º31.363' 1188

Zona com piscinas naturais. Comparar com os pontos do leito do Velho Chico 

(Parte Baixa). Ausência de matacões e terraços fluviais pouco desenvolvidos. 

Ausência de mata ciliar e predominância dos campos limpos e rupestres.

8
Topo da Escarpa Quartzítica do 

Chapadão da Canastra
S20º 18.048' W046º31.406' 1222

Mirante da escarpa do Chapadão da Canastra.  Declives superiores a 45º. 

Erosão, transporte e deposição (gravidade e ação fluvial) das partes mais 

elevadas (chapadões) para os vales. Processo de aplainamento. Falha de 

empurrão na base da escarpa. Dobras à macro escala.

9 Leito do Velho Chico (Parte Alta) - II S20º 17.942' W046º31.359' 1155

Fim do Segmento Parte Alta.  Garganta gerada por neotectônica e com direção 

ortogonal à deformação principal, talhada pelo Velho Chico, e com a presença 

de cascatas e piscinas naturais.

10

Mirante para a escarpa quartzítica do Chapadão da Canastra e a Cachoeira 

Casca d'Anta (sem sombra). Predomínio de árvores de casca grossa, de 

pequeno a médio porte em meio a solo pedregoso. Campo sujo.

Primeiro ponto de visualização da Cachoeira Casca d'Anta. Área com banheiros 

e estacionamento para pessoas especiais. Ponto de bifurcação entre as trilhas da 

Parte Alta e Parte Baixa da Cachoeira Casca d'Anta.

3

Panorâmica Cachoeira Casca D'Anta 

(Parte Alta) - I 

Coordenadas Altitude (m) ObservaçõesNº Nome do Ponto

Início da trilha Casca d'Anta, com o antigo sub-centro de visitantes e o 

alojamento de pesquisadores. Este trecho é também denominado por trilha Saint-

Hilaire.

4

S 20º 18.552' W 046º31.394' 857

S 20º 18.448' W 046º31.548'

821

922

1 S 20º 18.856' W 046º31.634' 872Antigo Sub-Centro de Visitantes

Lugar com sombra e piscinas naturais. Terraço fluvial com matacões nas 

margens. Litotipia dominante: tudo é quartzito. Primeiro ponto de visualização 

da crista quartzítica (escarpa de falha - direção NE-SW) do Chapadão da 

Canastra.

Leito do Velho Chico (Parte Baixa) - IS 20º 18.790' W 046º31.609'2

Quiosque

5 S20º 18.002' W046º31.717' 1147
Panorâmica da Chapada da Babilônia 

e o Vale dos Cândidos - I

Trecho escorregadio (que exige atenção). Declive bastante acentuado. Dobras à 

macro e microescala (clivagem de crenulação).

6 S20º 17.963' W046º31.744' 1197
Panorâmica da Chapada da Babilônia 

e o Vale dos Cândidos - II

Final do trecho escorregadio. Bom lugar para descansar. Erosão, transporte e 

deposição (gravidade e ação fluvial) das partes mais elevadas (chapadões) para 

os vales. Processo de aplainamento.

 

.  


