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Resumo 

A metodologia da instrução normativa MMA 2/09, para a avaliação do grau de relevância das cavidades 

naturais subterrâneas nos processos de licenciamento ambiental, estabelece que a análise da importância dos 

seus atributos seja feita simultaneamente sob o enfoque regional e local, definidos como unidades 

espeleológica e geomorfológica. Para o atendimento a essa instrução, a Vale S.A. apresentou ao CECAV-

ICMBio as unidades espeleológica e geomorfológicas que subsidiaram a classificação da relevância de 

cavidades naturais subterrâneas presentes nas áreas onde opera, na região do Quadrilátero Ferrífero – MG. A 

delimitação dessas unidades - feita com base na geologia e geomorfologia, através da interpretação de mapas 

geológicos, geomorfológicos, topográficos, hipsométricos e imagens de satélite - é apresentada neste 

trabalho com uma primeira revisão, que norteará os processos de licenciamento ambiental nesta importante 

província mineral, que não constitui um carste clássico.  

Palavras-Chave: Licenciamento ambiental; Quadrilátero Ferrífero, unidade espeleológica; unidade 

geomorfológica. 

Abstract 

The methodology of normative instruction MMA 2/09, to assess the degree of relevance of the natural 

underground cavities in the environmental licensing process, requires that the analysis of the importance of 

its attributes be made simultaneously in the regional and local focuses, defined as speleological and 

geomorphological units. To meet this instruction, Vale S.A. presented to CECAV-ICMBio the speleological 

and geomorphological units that supported the classification of the relevance of natural underground 

cavities present in the areas where it operates, in the Quadrilátero Ferrífero region - MG. The delimitation 

of these units - made on the basis of geology and geomorphology, through the interpretation of geological, 

geomorphological, topographical and hypsometric maps and satellite images - is presented in this paper 

with a first review, which will guide the process of environmental licensing in this important mineral 

province, which is not a classic karst. 

Key-Words: Environmental licensing; Quadrilátero Ferrífero; speleological unit; geomorphological unit. 

1. INTRODUÇÃO 

O Decreto 6640/2008 estabelece que as 

cavidades naturais subterrâneas sejam classificadas 

de acordo com seu grau de relevância a partir do 

nível de importância dos atributos biológicos, físicos 

e socioeconômicos das cavidades, avaliadas sobe o 

enfoque regional e local, enfoque estes descritos 

pela primeira vez naquele instrumento. Uma 

definição mais clara destes enfoques, entretanto, 

surge com a publicação da Instrução Normativa n
o
 

02/2009 do MMA (IN), em 21/08/2009, que 

regulamenta o decreto supracitado. Segundo a IN, a 

análise sob enfoque local considera a “unidade 

geomorfológica”, expressamente compreendida, 

como aquela que apresenta continuidade espacial e 

que contempla, no mínimo, a área de influência da 

cavidade (art. 14 §2); já a análise sob enfoque 

regional leva em consideração o cenário da “unidade 

espeleológica”, formalmente definida como “área 

com homogeneidade fisiográfica (...) que pode 

congregar diversas formas de relevo cárstico e 

pseudocárstico (...), delimitada por um conjunto de 

fatores ambientais específicos para a sua formação” 

(art. 14 §3). 

Com a publicação do Decreto 6640, em 08 de 

novembro de 2009, o impacto irreversível em 

cavernas passou a ter uma regulamentação 

específica, diferente da situação jurídica anterior – 
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quando, pela ação do Decreto 99.556/1990, nenhum 

impacto a cavernas era admitido no Brasil. A 

aplicação do decreto - por meio da metodologia 

definida pela IN - depende da comparação de 

diversos atributos geológicos e biológicos entre as 

cavidades naturais subterrâneas, em escala regional e 

local, tornando necessária a definição das unidades 

espeleológica e geomorfológica. 

Não há correspondência conceitual entre os 

enfoques de comparação previstos na IN e as 

províncias espeleológicas, já discutidas, 

principalmente para o calcário, pela comunidade 

espeleológica (Karmann e Sanchez, 1979). Portanto, 

propostas a serem aplicadas de maneira uniforme em 

todo o território nacional devem ser apresentadas, 

para que os estudos espeleológicos vinculados aos 

processos de licenciamento ambiental utilizem a 

mesma amostra comparativa. 

Importante ressaltar, porém, que a 

determinação dos limites geográficos para os 

enfoques previstos na IN somente atingirá o objetivo 

maior – de maior compatibilidade entre os estudos 

produzidos nas diversas regiões do Brasil, com a 

disponibilização do Cadastro Nacional de 

Informações Espeleológicas – CANIE – quando se 

tornará possível a coleta de informações para a 

composição das amostras, de acordo com o enfoque. 

 

2. UNIDADE ESPELEOLÓGICA DO 

QUADRILÁTERO FERRÍFERO - 

CONCEIÇÃO. 

O Quadrilátero Ferrífero (QF) é considerada 

uma das mais importantes províncias minerais do 

Brasil, devido principalmente às suas jazidas de ouro 

e ferro. Corresponde a uma área de 7.200 km
2
 

coberta por levantamentos geológicos sistemáticos 

na escala 1:25.000, a partir de convênio firmado 

entre os governos dos EUA e do Brasil (USGS-

DNPM) - em meados do século XX (Dorr,1969) – 

levantamentos esses que servem de referência a 

todos estudos posteriores. 

Para adequação à definição de unidade 

espeleológica, especificada na IN, foi estabelecida a 

unidade espeleológica denominada Quadrilátero 

Ferrífero – Conceição, que engloba, no enfoque 

local, dez unidades geomorfológicas, de acordo com 

a norma, que prescreve que as análises de atributos 

das cavernas estejam vinculadas (enfoque local e 

regional). O termo unidade espeleológica 

Quadrilátero Ferrífero já havia sido estabelecido por 

Auler et al (2001), com base na ocorrência de 

algumas cavidades em dolomitos nas formações 

geológicas Gandarela e Fecho do Funil (Dorr, 1969). 

Extrapolando o limite do QF para norte, com 

base nas características geológicas – a despeito de 

sua descontinuidade - a unidade espeleológica do QF 

– Conceição compreende, além do QF, a região de 

Conceição do Mato Dentro. Sua delimitação foi 

definida com base no trabalho do USGS-DNPM, 

que estendeu as unidades geológicas do QF até a 

região de Itabira - limite do referido levantamento 

geológico - e em dados da CPRM (2001), que 

correlacionam temporalmente as rochas do QF com 

aquelas da região de Conceição do Mato Dentro - 

um conjunto de elevações que se estende por mais 

de 50 km, desde a cidade de Santo Antônio do Rio 

Abaixo até a localidade de São Sebastião do Bom 

Sucesso.(figura 1).  

A delimitação das áreas de enfoque regional e 

local foi feita por profissionais da Vale e consultores 

com base na interpretação de mapas geológicos, 

geomorfológicos, topográficos, hipsométricos e 

imagens de satélite, além de trabalhos publicados 

que evidenciam o forte controle litoestrutural e 

tectônico no arcabouço geomorfológico da unidade 

espeleológica QF – Conceição. 

 

2.1 Geologia. 

O QF localiza-se no centro sul do Cráton do 

São Francisco (Almeida, 1977), uma porção antiga 

da crosta parcialmente coberta por sequências, paleo 

e mesoproterozóicas (Dorr, 1969; Marshak & 

Alkmim, 1989; Alkmim & Marshak, 1998). 

Representa uma típica província metalogenética de 

terrenos do tipo domos e quilhas, cujas unidades 

estratigráficas registram complexa evolução durante 

o Arqueano e o Paleoproterozóico, com 

retrabalhamento parcial no Neoproterozóico. Na 

região do QF podem ser individualizadas cinco 

unidades: terrenos granito-gnáissicos arqueanos, 

Supergrupo Rio das Velhas, Supergrupo Minas, 

Grupo Itacolomi e o Supergrupo Espinhaço, 

apresentadas na figura 2 e com algumas idades 

absolutas na coluna estratigráfica da figura 3. Sua 

denominação deve-se à forma quadrangular da 

região, delineada pela distribuição das rochas 

metassedimentares do Supergrupo Minas. 
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Figura 1 - Mapa geológico da unidade espeleológica QF –  Conceição (simplificado de CPRM,  2001) 

 

Os terrenos arqueanos compreendem diversos 

complexos granito-gnáissicos, periféricos ao QF e 

no seu interior - cortados por granitos arqueanos, 

paleoproterozóicos e mesoproterozóicos (Machado 

et al., 1992; Noce, 1995; Dossin et al., 1993) - e 

rochas supracrustais do Supergrupo Rio das Velhas, 

constituído por rochas metavulcânicas e 

metassedimentares que caracterizam o greenstone 

belt homônimo de idade arqueana (Dorr, 1969; 

Machado et  al., 1992). 

O Grupo Caraça é formado essencialmente de 

metassedimentos clásticos e subdividido em duas 

formações: a Formação Moeda – basal, composta 

por quartzitos, conglomerados e filitos quartzosos - e 

a Formação Batatal - superior que compreende 

filitos, metacherts e lentes de formação ferrífera.  

O Grupo Itabira é representado por uma 

sequência de metassedimentos químicos, 

subdividido nas formações Cauê e Gandarela. A 

Formação Cauê é caracterizada por conter 

formações ferríferas do tipo Lago Superior 

(itabiritos, itabiritos dolomíticos, itabiritos 

anfibolíticos), filitos e horizontes manganesíferos. A 

época de deposição dessas rochas foi estimada em 

2.52 Ga. por Babinski et  al. (1991), que 

consideraram uma espessura verdadeira entre 400 e 

500 m. A Formação Gandarela é composta de rochas 

carbonáticas, mármores e filitos carbonáticos. 

Os terrenos paleoproterozóicos correspondem 

às rochas do Supergrupo Minas, cuja estratigrafia foi 

originalmente definida por quatro grandes grupos; 

Tamanduá, Caraça, Itabira e Piracicaba, 

respectivamente da base para o topo (Dorr, 1969). 
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Figura 2 - Mapa geológico simplificado do QF modificado de Dorr (1969) 

 

 O Grupo Piracicaba originalmente 

compreendia cinco formações siliciclásticas, onde a 

Formação Fecho do Funil destaca-se pela relevante 

contribuição de rochas carbonáticas. A Formação 

Sabará interpretada como turbiditos do geossinclinal 

Minas (Dorr, 1969), com estudos posteriores, foi 

promovida ao Grupo Sabará (Pires, 1979; Machado 

et  al., 1996). O Grupo Itacolomi foi interpretado 

originalmente como uma sequência molássica 

intermontana, depositada no Mesoproterozóico e 

correlacionada ao Supergrupo Espinhaço (Barbosa, 

1968; Dorr, 1969).  

Coberturas sedimentares fanerozóicas 

destacam-se na estratigrafia da unidade 

espeleológica QF – Conceição, como cangas e 

sedimentos terrígenos fluviais e lacustres, 

relacionados às coberturas lateríticas de idade 

Terciária. As coberturas de canga são o principal 

condicionador na espeleogênese associada  aos 

depósitos de ferro laterítico.  

No extremo norte da unidade espeleológica 

QF-Conceição - ao longo da borda oriental do 

Espinhaço – estreitas faixas descontínuas, 

geralmente constituídas por rochas metamáficas, 

metaultramáficas, formações ferríferas, xistos, e 

quartzitos, têm sido aventadas por diversos 

pesquisadores - sob o ponto de vista petrográfico, 

químico e de enquadramento geológico - como 

possíveis sequências do tipo greenstone belts, 

correlacionáveis ao Supergrupo Rio das Velhas 

(Uhlein, 1982; Fogaça, 1985; Neves, 1998).  
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Figura 3 - Coluna estratigráfica para o QF, apresentando algumas idades absolutas (Alkmim & Marshak, 1998). 

 

Associada a essas rochas ocorre uma 

sequência epiclástica fina com sedimentação 

química associada (figura 4), semelhante ao 

Supergrupo Minas do QF (Dorr, 1969). Essas 

estreitas faixas descontínuas de metassedimentos  se 

destacam no relevo e são constituídas 

principalmente por quartzitos, quartzitos sericíticos e 

ferruginosos, xistos, filitos e itabiritos, com 

espessura estimada de 300 a 500 metros. Essa 

unidade, definida pela Vale como Grupo Conceição 

do Mato Dentro e anteriormente descrita por 

diversos autores, (Pflug & Renger, 1973; Uhlein, 

1982; Vilela & Santos, 1983; Assis & Marini, 1983) 

é correlacionada ao Supergrupo Minas (CPRM, 

2001), apesar da descontinuidade física entre ambas. 

Do ponto de vista estrutural, o QF é delineado 

por feições fortemente condicionadas pela tectônica, 

onde se destacam grandes sinclinais e anticlinais, 

que conformam a geometria poligonal que lhe dá 

nome, produto de pelo menos três eventos tectônicos 

compressionais (Dorr, 1969; Noce 1995; Alkmim & 

Marshak, 1998). Esse registro tectônico ocorre 

também na região de Conceição do Mato Dentro. 

 

2.2. Geomorfologia  

O papel do controle estrutural e tectônico 

sobre a organização geomorfológica do QF – que se 

estende à unidade espeleológica – representa, há 

décadas, um ponto de convergência de opiniões de 

muitos geocientistas, que dedicaram atenção ao 

estudo da morfogênese desta região. A partir de 

Harder & Chaberlin (1915), que relacionaram a 

evolução do relevo do QF com suas estruturas 

geológicas, substrato rochoso e erosão diferencial 

definindo três domínios denominados de terras altas, 

medianas e baixas, respectivamente correspondentes 

a quartzitos e itabiritos, xistos e filitos e granito-

gnaisses, outras considerações foram feitas sobre a 

sua conformação geomorfológica - todas também 

controladas por estruturas geológicas (dobras e 

falhas) e pela erosão diferencial - destacando-se 

King (1956), Barbosa & Rodrigues (1965), Dorr 

(1969) e Barbosa (1980). 
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Figura 4 - Mapa geológico da região de Conceição do Mato Dentro (Rel. Interno Vale) 

 

Varajão (1991) verificou que a quantidade de 

ciclos erosivos, identificados em cada um dos 

trabalhos realizados anteriormente, dependia do 

conceito que cada autor possuía a respeito de 

superfície de aplainamento, bem como do intervalo 

altimétrico considerado. Com base em dados 

quantitativos, Varajão et al. (2009) sugerem que o 

relevo do QF é um produto de constante e intenso 

processo erosivo onde as superfícies cimeiras - 

interpretadas por diversos autores como de idade 

cretácea - são protegidas da erosão por coberturas de 

canga formadas, principalmente, durante o Eoceno. 

O relevo se divide basicamente em dois tipos. 

O primeiro é distinto pela continuidade e extensão 

da forma, além de sua altimetria elevada - com 

altitudes acima de 1.200 metros e alcançando níveis 

superiores a 2000 metros na Serra do Caraça. 

Geralmente estão associados a processos estruturais 

de elaboração do relevo, tais como as falhas de 

empurrão e normal e fatores litológicos (canga, 

itabiritos e quartzitos).  

O segundo é evidenciado por relevos de 

dissecação homogênea, situado na parte central e no 

entorno do QF, abrangendo colinas um pouco 

alongadas e de topos convexos e tabulares dos 

complexos metamórficos granítico-gnáissicos 

(Projeto RADAMBRASIL, 1983). Apresenta 

altitudes entre 750 a 950 m, onde se destacam 

relevos com cotas superiores nos topos de colinas e 

nas regiões de montante das principais bacias 

hidrográficas, compreendendo as unidades 

geomorfológicas contidas na porção oriental e norte 

da unidade espeleológica QF – Conceição (figura 5). 

Ao norte a Serra da Serpentina - com altitudes 

acima de 900 m (máxima de 1.175 m) - constitui um 

conjunto geomórfico de expressão na área, com 

espetacular influência das estruturas e da natureza do 

substrato rochoso, onde são comuns formas 

escarpadas do tipo hogbacks relacionadas a 

estruturas homoclinais (figura 6), com cristas 

alinhadas e alongadas segundo a direção NW-SE e 

NS sustentadas por itabiritos e/ou quartzitos.  
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Figura 5 - Mapa hipsométrico da unidade espeleológica QF – Conceição destacando o limite oriental da 

cordilheira do Espinhaço 

 

A água, como parâmetro mais importante da 

configuração e dinâmica dos ecossistemas cársticos 

(rochas carbonáticas), tem uma representatividade 

espacial na unidade espeleológica QF – Conceição 

distinta daquela referida no glossário da IN: 

“Sistema cárstico: conjunto de elementos 

interdependentes, relacionados à ação da água e seu 

poder corrosivo junto a rochas solúveis, que dão 

origem a sistemas de drenagem complexos, 

englobando sistemas de cavernas e demais feições 

superficiais destes ambientes, como as dolinas, 

sumidouros, vales secos, maciços lapiezados e 

outras áreas de recarga. Incluem-se neste conceito 

todas as formas geradas pela associação de águas 

corrosivas e rochas solúveis que resultam na 

paisagem cárstica. É constituído por suas diversas 

zonas: exocarste, epicarste e endocarste”.  

Esta definição refere-se mais ao grupo de 

rochas carbonáticas, a exemplo do Grupo Bambuí, 

onde a influência da água é muito mais abrangente - 

podendo corresponder a um aquífero ou mesmo 

extrapolar mais de uma bacia hidrográfica - do que 

ao grupo de rochas lateríticas – que inclui o minério 

de ferro – e de rochas siliciclásticas – que inclui os 
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quartzitos. Essas litologias na unidade 

geoespelológica distinguem-na das rochas 

carbonáticas não só por suas estruturas, espessuras, 

composição, porosidade e permeabilidade como 

pelos padrões de recarga subterrânea.  

 

 
Figura 6 -Relevo do tipo hogback sustentado por 

formação ferrífera, característico das escarpas 

alinhadas que compõem o relevo do QF e Conceição 

do Mato Dentro (Pico do Soldado - Serra da 

Serpentina) 

 

Duas bacias abrangem a unidade 

espeleológica do QF – Conceição, a do Rio Doce a 

oeste e a do Rio São Francisco a leste. O divisor de 

águas dessas bacias é a Serra do Espinhaço, que no 

QF se estende pelas serras das Cambotas, Gandarela, 

Ouro Fino e Antônio Pereira até a proximidade de 

Ouro Preto. Na bacia do rio São Francisco destacam-

se as sub-bacias dos rios das Velhas, Paraopeba e 

Pará, enquanto que na do Rio Doce destacam-se as 

sub-bacias dos rios do Carmo, Piracicaba e Santa 

Bárbara, no QF, e Santo Antônio e Peixe em 

Conceição do Mato Dentro (figura 7).  

 

2.3. Espeleologia  

A delimitação da unidade espeleológica, 

dentro do enfoque regional, apresentada pela Vale 

ao CECAV-ICMBio, foi condicionada ao 

Supergrupo Minas (Dorr,1969) e às rochas 

cronocorrelatas (CPRM, 2001) que se estendem até 

a região de Conceição do Mato Dentro (figura 1). 

Pelo conceito determinado na IN, essa unidade 

poderia ser estendida até Serro e mesmo até a região 

de Porteirinha, onde dezenas de cavernas foram 

recentemente identificadas em rochas ferríferas - 

diamictitos hematíferos -.da Formação Nova Aurora, 

situada em cotas entre 900 e 1.070 metros (Carmo et 

al. 2010). 

A unidade espeleológica do QF – Conceição 

congrega três formas de ocorrências de cavernas, 

vinculadas a três grupos de rochas, respectivamente 

em ordem de importância (número de ocorrências): 

lateríticas, siliciclásticas e carbonáticas. As rochas 

lateríticas compreendem mais de 500 cavernas 

descritas em cangas, minério de ferro, itabiritos, 

hematita compacta e laterita. As rochas 

siliciclásticas compreendem principalmente 

quartzitos e conglomerados, onde aproximadamente 

uma centena de cavidades é conhecida, com grande 

potencial de novas descobertas com os programas de 

prospecção espeleológica em andamento. As rochas 

carbonáticas abrangem dolomitos e calcários, 

restritas ao QF, onde apenas poucas cavidades são 

conhecidas. 

O grupo das lateritas compreende rochas cuja 

classificação em campo normalmente envolve 

denominações às vezes pouco precisas e 

conflitantes, como formação ferrífera x itabirito, 

minério de ferro x itabirito/canga e canga x laterita. 

Considera-se que as rochas desse grupo tenham um 

teor de Fe2O3 acima de 15%, onde a classificação de 

minério depende principalmente de critérios 

químicos, físicos e mineralógicos.  

Os minérios de ferro do QF são classificados 

como depósitos de ferro laterítico de classe mundial, 

cujas datações de itabiritos e canga - pelo método 

Ar/Ar - mostraram idades, principalmente, a partir 

do início do Terciário (Spier, 2005). Tais depósitos 

estão condicionados por fatores tectônicos, 

morfoclimáticos e litológicos, onde as coberturas de 

canga/laterita - em diversos patamares altimétricos, 

com cotas que variam de 1.800 a 800 metros – são 

responsáveis pela existência da maioria das cavernas 

nesse grupo de rochas. 

As cavidades naturais nesse grupo de rochas 

têm como principal característica sua proximidade à 

superfície e seu pequeno desenvolvimento, em torno 

de 25 metros, o que as diferem das cavernas em 

rochas carbonáticas, que atingem um maior grau de 

desenvolvimento e têm maior probabilidade de 

apresentarem drenagens predominantemente 

subterrâneas e portanto mais susceptíveis às 

alterações ambientais. 

As coberturas lateríticas distinguem-se das 

rochas dos grupos siliciclásticos e carbonáticos por 

não terem sido afetadas pelos eventos tectônicos 

distensionais e compressionais dos ciclos 

Transamazônico e Brasiliano, cujas estruturas estão 

sempre presentes nos maciços rochosos quartzíticos 

e carbonáticos, não só do QF como das principais 

províncias espeleológicas do Brasil (Karmann & 

Sanches, 1979). As estruturas observadas nessas 

coberturas estão relacionadas a reativações de 

estruturas pretéritas arqueanas e proterozóicas. 
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Figura 7 - Distribuição das bacias hidrográficas na unidade espeleológica do QF - Conceição. 

 

No grupo de rochas siliclásticas no QF 

destacam-se as cavernas em quartzito da Serra do 

Caraça, entre as quais a gruta do Centenário, uma 

das maiores cavernas deste tipo de rocha no mundo, 

com 3.490 metros de projeção horizontal e desnível 

de 481 metros, o maior do Brasil (Dutra et al., 

2002). Esse grupo de rochas tem grande potencial 

para a descoberta de novas cavidades, incluindo 

além do Grupo Caraça, os grupos Itacolomi, 

Conceição do Mato Dentro e mesmo o Grupo 

Maquiné. 

 

3. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS  

Dentro da unidade espeleológica QF – 

Conceição foram delimitadas pela Vale e 

apresentadas ao CECAV-ICMBio dez unidades 

geomorfológicas (figura 8), aplicando-se o conceito 

da IN “análises referentes ao enfoque local são 

delimitadas pela unidade geomorfológica que 

apresente continuidade espacial podendo abranger 

feições como serras, morrotes ou sistema cárstico o 

que for mais restritivo em termos de área, desde que 

contemplada a área de influência da cavidade” (art. 

14 §1). A delimitação dessas unidades, feita dois 

meses após a publicação da IN, teve como objetivo a 

adequação de suas operações, conforme a 

determinação do Decreto 99.956/90, com redação 

dada pelo Decreto 6640/08 (art. 5 §3).  

A demarcação das dez unidades 

geomorfológicas foi feita com base em critério 

llitológico-fisiográfico e em sua continuidade 

espacial, utilizando-se mapas geológico e 

hipsométrico, imagens de satélite e de ortofotos de 
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alta resolução e da rede hidrográfica. Como o 

critério litológico/fisiográfico utilizou-se as rochas 

do Supergrupo Minas - principalmente as formações 

Moeda, Cauê e Gandarela - e como critério de 

descontinuidade a presença de planície de 

inundação, com áreas mais arrasadas, a exemplo dos 

rios Paraopebas e Velhas. As dez áreas de enfoque 

local - ou unidades geomorfológicas, definidas 

conforme os critérios destacados acima - foram 

denominadas Serra da Serpentina, Itabira, João 

Monlevade, Serra da Piedade; Quadrilátero Oeste; 

Serra Azul; Morrarias de Dom Bosco, Serra do 

Gandarela, Serra de Ouro Preto - Antônio Pereira e 

Escarpa Oriental do Caraça (figura 8), descritas 

adiante. 

3.1. Serra da Serpentina 

Esta unidade geomorfológica (UG), com 168 

km2 de área, localiza-se no extremo norte da unidade 

espeleológica QF – Conceição. Trata-se de um 

conjunto de elevações que se estende segundo a 

direção NNW por 58 km, desde a cidade de Santo 

Antônio do Rio Abaixo até ao norte da cidade de 

Conceição do Mato Dentro. Apresenta altitudes em 

geral acima de 900 m, com máxima de 1.175 m, 

contrastando com o relevo mais arrasado ao seu lado 

(inferior a 650 m), onde se destacam as planícies 

aluvionares do Rio do Peixe a leste e do Rio Santo 

Antônio a oeste. As formações ferríferas ocorrem no 

topo da serra e/ou em sua encosta leste (figura 9). 

 

 
Figura 8 – Localização das unidades geomorfológicas na unidade espeleológica QF – Conceição 
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Figura 9 - Unidade geomorfológica Serra da Serpentina 

 

3.2. Itabira 

Localizada a nordeste do QF encontra-se em 

contexto geomorfológico muito semelhante a esta 

última a UG Serra da Serpentina, com relevo mais 

alto, em torno de 1100 m, que ocorre isolado em 

meio a terrenos homogeneamente dissecados pelos 

Ribeirão Jirau, Rio do Tanque e afluentes do Rio 

Santa Bárbara, cuja altimetria está na faixa de 600 a 

800 m. Tal unidade geomorfológica apresenta 12 km 

de extensão e 79 km
2
 de área, sendo que apenas em 

sua porção leste afloram formações ferríferas (figura 

10). 

 

3.3. João Monlevade 

Localiza-se ao sul da UG de Itabira, num 

mesmo contexto geomorfológico. Apresenta relevo 

em torno de 1000 m, podendo atingir 1300 m. 

Destaca-se do relevo colinoso de entorno, mais 

arrasado e homogêneo, com altitudes entre 600 e 

800 m. Seus limites são dados pelas planícies 

fluviais dos rios Piracicaba e Santa Bárbara. Possui 

282 km
2
 de área e cerca de 20 km de extensão. As 

formações ferríferas se situam a leste desta unidade 

geomorfológica (figura 11). 

 

3.4. Serra da Piedade 

Localiza-se na porção norte-nordeste do QF, a 

leste da zona urbana de Belo Horizonte e a nordeste 

de Sabará. Corresponde ao mesmo alinhamento da 

Serra do Curral, separada desta pela planície aluvial 

do Rio das Velhas. Apresenta 36 km
2
 de área e cerca 

de 20 km de extensão segundo a direção ENE. O 

topo desta serra, sustentada por formações ferríferas 

e canga laterítica, tem altimetria variando entre 1200 

a 1700 m, (figura 12). 

 

3.5. Quadrilátero Oeste 

Esta unidade local compreende 391 km
2
 de 

área e situa-se na borda oeste do QF, imediatamente 

a sul de Belo Horizonte, seguindo até as cidades de 

Jeceaba e Congonhas do Campo. Trata-se uma 

unidade geomorfológica de serra, com continuidade 

espacial, embora apresente inflexões em sua direção 

e variações de toponímia - Curral, Moeda e Itabirito 

(figura 13). 
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Figura 10 - Unidade geomorfológica Itabira 

 

 
Figura 11 - Unidade geomorfológica João Monlevade 
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Figura 12 - Unidade geomorfológica Serra da Piedade 

 

 
Figura 13 - Unidade geomorfológica Quadrilátero Oeste 
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O segmento da Serra do Curral corresponde 

ao alinhamento de direção nordeste, na porção norte 

da unidade. Apresenta 47 km de extensão e seus 

limites são dados pelas planícies fluviais dos rios 

Paraopeba e das Velhas, localizados em suas 

extremidades sudoeste e nordeste, respectivamente. 

Na porção central da Serra do Curral se juntam as 

serras da Moeda e de Itabirito, que seguem para sul, 

a primeira mais a oeste e a segunda a leste. A Serra 

da Moeda, com 51 km de extensão, é delimitada em 

sua porção sul, próximo à cidade de Jeceaba, por 

rochas do embasamento num relevo mais arrasado e 

trabalhado pelo mesmo Rio das Velhas, em sua 

porção mais a montante. Já a Serra de Itabirito é 

interrompida em sua extremidade sul pelas planícies 

das cabeceiras do Rio das Velhas. Entre as serras da 

Moeda e Itabirito há uma região quase tão 

acidentada quanto estas, sustentadas por 

metassedimentos do Grupo Piracicaba, que 

compreende uma unidade geomorfológica de 

morrotes. 

 

3.6. Serra Azul 

Situada no extremo oeste do QF, corresponde 

ao segmento de serra do mesmo alinhamento da 

Serra do Curral, separada desta em sua porção leste 

pela planície aluvionar do Rio Paraopeba. Apresenta 

elevações em torno de 1200 m, enquanto seu entorno 

em geral não passa de 800 m de altitude. Possui 50 

km
2
 de área e cerca de 30 km de comprimento, 

alinhados segundo a direção ENE (figura 14). 

 

3.7. Morrarias de Dom Bosco 

Localiza-se na porção sul do QF, na região da 

cidade de Miguel Burnier. Corresponde a uma área 

elevada em geral acima de 1200 m, configurando um 

relevo de morros que é limitado a leste pela região 

de planalto da Serra de Itacolomi e a oeste por 

relevos mais arrasados nas cabeceiras do Rio das 

Velhas e Rio Maranhão, afluente da margem direita 

do Rio Paraopeba. Apresenta 17 km de extensão, 

alinhando-se segundo a direção E-W. Sua área é de 

111 km
2
.  As porções mais altas são sustentadas por 

formações ferríferas da Formação Cauê e quartzitos 

do Grupo Piracicaba (figura 15). 

 

3.8. Serra do Gandarela 

Localizada na porção nordeste do QF, 

coincide com estrutura geológica do sinclinal do 

Gandarela. Essa unidade geomorfológica tem 43 km 

de extensão ao longo de seu eixo central, alongando-

se segundo a direção nordeste, o que corresponde a 

uma área de 217 km
2
. Na sua parte central ocorre 

relevo mais arrasado devido ao trabalho do Rio 

Santa Bárbara, onde ocorrem os metassedimentos do 

Grupo Piracicaba. A porção sudoeste da Serra do 

Gandarela apresenta maiores altitudes (em torno de 

1600 m) quando comparada à extremidade nordeste, 

em geral inferior a 1000 m. As formações ferríferas 

e cangas ocorrem no topo e nas encostas internas da 

serra (figura 16). 

 

3.9. Serra de Ouro Preto - Antonio Pereira 

Esta UG engloba as serras que delimitam a 

porção sul e sudeste do QF, serras de Ouro Preto e 

Antônio Pereira, totalizando 112 km
2
 de área. A 

Serra de Ouro Preto segue uma direção aproximada 

E-W, por 31 km, inflectindo para noroeste na região 

de Mariana, onde então passa a ser chamada de 

Serra de Antônio Pereira. Segue por 18 km segundo 

a direção NW, quando então se bifurca ao se deparar 

com o elevado platô da Serra do Caraça, feição mais 

alta do QF, sustentado por quartzitos (figura 17).  

 

3.10. Escarpa Oriental do Caraça 

Trata-se de uma unidade de relevo de 

transição entre as serras alinhadas da porção leste do 

QF e as áreas mais arrasadas de dissecação 

homogênea. Compreende toda a encosta oriental da 

Serra de Antônio Pereira e do platô do Caraça, onde 

predominam altitudes entre 850 a 1000 m, 

distinguindo-se da UG Serra de Ouro Preto - 

Antonio Pereira por apresentar cristas alinhadas 

cujas altitudes do topo superam 1200 m. O limite 

leste desta UG é dado pelo relevo mais arrasado com 

cotas inferiores a 800 m, onde se destacam as 

planícies aluvionares dos rios do Norte e Carmo. 

Possui 268 km2 de área e uma extensão de 47 km, 

alinhada preferencialmente segundo a direção EW 

(figura 18). 

 

4. CONCLUSÕES 

A delimitação das dez unidades 

espeleológicas e geomorfológicas dentro do enfoque 

local e regional no QF atendem o Decreto 

6.640/2008 e a IN MMA 02/2009. A unidade 

espeleológica do QF - Conceição já se destaca pelas 

inúmeras ocorrências de cavidades naturais 

subterrâneas já conhecidas, e que vêm sendo 

descobertas através de levantamentos espeleológicos 

em andamento. Estes levantamentos promoverão um 

maior conhecimento do patrimônio espeleológico 

nacional com a consequente ampliação do universo 

amostral para estudos comparativos de relevância. 
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Figura 14 - Unidade geomorfológica Serra Azul 

 

 
Figura 15 - Unidade geomorfológica Morrarias de Dom Bosco 
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Figura 16 - Unidade geomorfológica Serra do Gandarela 

 

 
Figura 17 – Unidade geomorfológica Serra de Ouro Preto - Antônio Pereira 
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Figura 18 – Unidade geomorfológica Escarpa Oriental do Caraça 

 

 
Figura 19 – Unidade geomorfológica Quadrilátero Oriental 
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No atual cenário, com uma produção de 

conhecimento acerca do conjunto espeleológico na 

região de estudo, tornam-se necessárias constantes 

revisões da proposta apresentada para uma melhor 

adequação à realidade. Os autores propõe uma nova 

configuração para a porção oriental do QF - onde as 

unidades geomorfológicas Serra do Gandarela, Serra 

de Ouro Preto – Antônio Pereira e escarpa oriental 

do Caraça sejam agregadas em uma única unidade 

geomorfológica - também estendida aos quartzitos 

da Serra do Caraça – denominada de unidade 

geomorfológica Quadrilátero Oriental  

A delimitação destas três unidades 

apresentada pela Vale ao CECAV/ICMBio, 

considerou, apenas e parcialmente, o critério 

litológico,  – Formação Caue, e não a continuidade 

fisiográfica das unidades da Serra do Gandarela e 

Serra de Ouro Preto – Antônio Pereira, na qual 

também não está inserida a Serra do Caraça (figura 

19). A unidade Quadrilátero Oriental define no QF o 

divisor de águas entre as bacias dos rios Doce e São 

Francisco. 
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