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1 FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS ATRATIVOS 

1.1 SETOR RIBEIRÃO DO CAMPO 

1.1.1 POÇOS E CACHOEIRAS DO RIBEIRÃO DO CAMPO 

ATRATIVO: RECURSO: 

Poços e Cachoeiras do Ribeirão do Campo Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 650554,382 / 7888247,642 
WGS84 Z23K 648009,810 / 7889415,791 
WGS84 Z23K 652501,296 / 7887849,204 
WGS84 Z23K 647755,005 / 7890150,006 
WGS84 Z23K 646342,352 / 7889695,028 
WGS84 Z23K 652338,001 / 7888776,003 
WGS84 Z23K 649806,007 / 7887469,003 

PNMT – Ribeirão do Campo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

Além das cachoeiras mais conhecidas, o Ribeirão do 
Campo apresenta inúmeros poços e pequenas quedas 
d’água. O rio com leito rochoso e importante volume 
d’água contorna a paisagem do PNMT passando por 
locais de grande beleza. As caracteristicas de visitação 
da região fazem com que poucos desses poços sejam 
visitados com maior frequência, ficando a maioria 
deles restritos aos visitantes mais aventureiros ou que 
estejam acompanhados de moradores da região. São 
poços de tamanhos variados, propícios para o banho. 
Alguns trechos do Ribeirão do Campo podem ser 
percorridos a pé, alternando a caminhada sobre 
rochas e as travessias de curso d’água. 

 
Nível de Prioridade – Médio: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos específicos, relevância 
regional, praticamente não participa da cadeia 
produtiva local, apresenta poucos sinais de 
intervenção humana, recebe visitantes com média 
frequência. 
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INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

Os poços ao longo do Ribeirão do Campo não contam com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. Casas 
de moradores são utilizadas como ponto de apoio durante as travessias pela região. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

Os poços localizados próximos às principais trilhas, com destaque para os percursos utilizados para a Travessia 
Lapinha / Tabuleiro, tem acesso facilitado, em geral sem obstáculos, como mata ciliar, por exemplo. Poços em 
locais fora do eixo principal da travessia têm acesso precário, muitas vezes ainda não consolidado. A sinalização 
é restrita a algumas placas alternativas colocadas por entidades não governamentais que nem sempre 
cumprem o papel desejado de indicação do caminho ou atrativo. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Os poços são utilizados para banho. Não foi identificada a realização de atividades envolvendo embarcações 
como caiaques e ducks, bem como, equipamentos para atividades de aventura, como boiacross, por exemplo. 

IMPACTO DO USO: 

Impactos negativos como vandalismo e acúmulo de lixo não foram identificados, porém danos ambientais 
causados pelo pisoteio e retirada de vegetação das margens, desmoronamento de margens arenosas, pisoteio 
de áreas sensíveis e uso de locais não apropriados como banheiros a céu aberto, foram percebidos. As trilhas de 
acesso têm como maior impacto a erosão, carreamento e compactação do solo, alargamento e 
aprofundamento do leito, entupimento por sedimentos de drenos e inundação do piso em períodos chuvosos. 

FOTOS: 

Figura 1.1 Atrativos localizados ao longo do Ribeirão do Campo. 

 

 
Legenda: A – Poço em afluente do Ribeirão do campo; B – Poços com presença de integração de lapas e blocos 
de rocha; C e D – Presença de leito rochoso em pontos da caminhada. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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1.1.2 CACHOEIRA DA ESCADINHA 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira da Escadinha Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 647810,998 / 7890155,002 PNMT – Ribeirão do Campo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

Pequena cascata localizada no Ribeirão do Campo, ao 
lado da trilha que leva à casa do Sr. Zé da Olinta, em 
local conhecido como Água Preta. A cachoeira forma 
uma barragem natural no curso d’água, escorrendo 
pela parede rochosa por cerca de 10 metros. Antes da 
cachoeira o rio forma uma grande piscina natural de 
águas escuras, utilizado como área de banho por 
muitos visitantes que realizam a Travessia Lapinha / 
Tabuleiro. O local é estratégico como ponto de parada 
para os caminhantes, mas muitos optam por não ficar 
no local e seguir até a casa de Dona Maria e Sr. Zé da 
Olinta, distante 1,3 km dali. Trilha alternativa vinda da 
casa do Sr. Chico Lage também passa pelo local. 

 
Nível de Prioridade – Médio: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos específicos, relevância 
apenas local, praticamente não participa da cadeia 
produtiva local, apresenta sinais evidentes de presença 
humana, recebe visitantes com média frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. Casas de moradores são utilizadas como 
ponto de apoio durante as travessias pela região. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

Um dos acessos usados para a Travessia Lapinha / Tabuleiro passa a cerca de 60 metros da cachoeira. A 
chegada ao local a partir da trilha da travessia é fácil. Existe sinalização (não oficial do PNMT) na trilha 
indicando a direção da cachoeira. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Banho e contemplação. 

IMPACTO DO USO: 

Impactos negativos como vandalismo e acúmulo de lixo não foram identificados, porém danos ambientais 
causados pelo pisoteio e retirada de vegetação das margens, desmoronamento de margens arenosas e pisoteio 
de áreas sensíveis foram percebidos. 



 

Plano de Manejo do PE Serra do Intendente e PNM do Tabuleiro 
Encarte 1 Apêndice J– Página 7 

FOTOS: 

Figura 1.2 Cachoeira da Escadinha e sinalização encontrada no local. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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1.1.3 CACHOEIRA ANDORINHAS 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira Andorinhas Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 648414,454 / 7889579,182 PNMT – Ribeirão do Campo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

Cachoeira com aproximadamente 30 metros de altura 
e poço com cerca de 20 metros de diâmetro, cercado 
por mata ciliar, sem praia e de difícil acesso, 
localizado no Ribeirão do Campo, a jusante da 
Cachoeira da Escadinha. O local possui valor cênico 
muito relevante, composto pela cachoeira, poço, 
vegetação e entorno circundado por paredão 
rochoso. O local pouco visitado ainda está fora da 
programação regular de empresas e grupos que 
fazem a Travessia Lapinha / Tabuleiro, mesmo 
estando relativamente próximo ao acesso utilizado 
para chegar à casa do Sr. Zé da Olinta. As 
características físicas do local fazem com que a 
cachoeira permaneça “escondida” dos usuários do 
PNMT. 

 
Nível de Prioridade – Baixo: Condições precárias de 
acesso, limitação para públicos bem específicos, 
possui relevância regional, não participa da cadeia 
produtiva local, mantém grande parte das 
características originais de conservação, recebe 
visitantes com pouca frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. Casas de moradores são utilizadas como 
ponto de apoio durante as travessias pela região. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso ao local ainda não é consolidado, sendo necessário caminhar pelo campo com pisoteio de vegetação e 
descida íngreme por terreno rochoso. Local de grande fragilidade. Não existe sinalização. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

A atividade de uso público no local é ainda incipiente, condicionada à contemplação a partir de ponto de 
observação distante da cachoeira e banho realizado por alguns usuários que descem até o poço. 

IMPACTO DO USO: 

O local ainda se mantém conservado, com poucos sinais de presença humana. O acesso por caminho não 
consolidado gera pisoteio da vegetação. 
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FOTOS: 

Figura 1.3 Cachoeira Andorinha (à esquerda) e acesso ao local (à direita). 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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1.1.4 CACHOEIRA DO TABULEIRO POR CIMA 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira do Tabuleiro por Cima Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 652372,867 / 7888516,902 PNMT – Ribeirão do Campo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

A Cachoeira do Tabuleiro, com 273 metros de altura, 
é o atrativo principal do Parque Natural Municipal do 
Tabuleiro. A parte alta da cachoeira é menos visitada 
que a parte baixa, mas apresenta fluxo constante de 
visitas, principalmente durante os feriados e 
períodos de férias escolares. A visita à parte alta está 
incluída na programação da Travessia Lapinha / 
Tabuleiro, não sendo a passagem pelo local 
“obrigatória”. Ainda que a visita ao local não consiga 
ser totalmente controlada, é melhor organizada que 
no passado, quando eram comuns os acampamentos 
e a chegada ao curso d’água com veículos. O trajeto 
pelo leito do Ribeirão do Campo até o alto da queda 
exige atenção, principalmente em períodos 
chuvosos.  

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições precárias de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, possui relevância nacional, participa 
modestamente da cadeia produtiva local, apresenta 
sinais de intervenção humana, recebe visitantes com 
frequência, principalmente em fins de semana e 
feriados. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. Casas de moradores são utilizadas como 
ponto de apoio durante as travessias pela região.  

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

Existem diversas variantes de acesso para chegar ao alto da Cachoeira do Tabuleiro, as principais são: via Cubas 
e Salto; pela região do Campo Redondo, passando pela casa do Sr. Chico Niquinho e/ou do Sr. Zé da Olinta; e 
subindo a serra a partir da sede do PNMT. Os acessos intercalam trilhas e antigas estradas e apresentam 
necessidade urgente de manejo. A sinalização existe, mas não cumpre o seu papel. Existe sinalização não 
oficial, placas colocadas por moradores, tótens de pedra, que muitas vezes confundem ao tentar indicar o 
caminho correto. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

O alto da Cachoeira do Tabuleiro atrai os visitantes que caminham ou pedalam na região, fazendo a Travessia 
Lapinha / Tabuleiro ou caminhadas curtas. Esses visitantes basicamente utilizam o local para banho e 
contemplação da paisagem. Usuários esportistas, com interesse específico, também utilizam o local (com 
menor frequência) para a prática de atividades como rapel, slackline e highline, escalada e base jumping. 
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IMPACTO DO USO: 

Apesar de ser um local com uso frequente por parte dos visitantes, o trecho do Ribeirão do Campo até a 
Cachoeira do Tabuleiro, apresenta poucos sinais de intervenção humana, excessão feita aos trechos de 
caminhada sobre a vegetação. As margens do rio, em locais de acesso à água, estão erodidas e com vegetação 
suprimida. Trilhas de acesso estão bastante erodidas e com caminhos alternativos. Clandestinamente ainda 
ocorrem acampamentos próximos às margens do Ribeirão do Campo. A ausência de banheiros faz com que as 
necessidades fisiológicas sejam realizadas no entorno da área de visitação. 

FOTOS: 

Figura 1.4 Cachoeira do Tabuleiro por cima. 

 
Legenda: A – Trilha para a cachoeira; B – Poço antes da queda da cachoeira; C – Vista da queda d’água. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

  

B 

A C 
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1.1.5 CACHOEIRA DO TABULEIRO POR BAIXO 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira do Tabuleiro por Baixo Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 652338,001 / 7888776,003 PNMT – Ribeirão do Campo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

A Cachoeira do Tabuleiro, considerada por publicações 
especializadas (e por muitos dos visitantes) como a 
cachoeira mais bonita do Brasil, destaca-se pela 
grandiosidade e pela singular beleza, formada pela 
queda emoldurada por grande escarpa rochosa em 
tons avermelhados. O local de difícil acesso exige 
caminhada por trilha íngreme e trecho pelo leito do 
Ribeirão do Campo. O poço, um dos maiores de toda a 
região, possui margens formadas por blocos de rochas 
que oferecem algum conforto ao visitante que 
permanece no local. É a cachoeira mais alta do estado 
de Minas Gerais, com 273 m de altura, e uma das mais 
altas do país em queda livre. O local recebe visitantes 
diariamente, com fluxo intensificado nos fins de 
semana e feriados. 

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições precárias de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, possui relevância nacional, participa 
modestamente da cadeia produtiva local, apresenta 
sinais de intervenção humana, recebe visitantes com 
frequência elevada. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. No início da trilha de acesso, junto à sede 
do PNMT, existe infraestrutura de banheiro, bebedor e estacionamento destinada ao suporte ao visitante. Essa 
estrutura encontra-se em bom estado de conservação. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso à Cachoeira do Tabuleiro possui duas etapas, a primeira percorre trilha em terreno declivoso entre a 
sede do PNMT e o Ribeirão do Campo, e a segunda percorre o leito do rio passando ora pelas rochas, ora pelas 
margens. O acesso, de modo geral, apresenta péssimo estado de conservação, colocando em risco o usuário da 
trilha e causando danos ambientais relevantes. Perigos de queda da própria altura e de abismo, escorregões, 
choque de partes do corpo com rochas e vegetação, além do esforço físico potencializado pela inclinação 
exagerada de trechos da trilha, ausência de rampas e degraus, obstáculos gerados pela falta de manutenção, 
fazem do acesso à cachoeira um verdadeiro desafio para os visitantes. Próximo à sede do PNMT e em alguns 
pontos estratégicos ao longo da trilha, existe sinalização oficial. Não existe sinalização interpretativa.  

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

A parte baixa da Cachoeira do Tabuleiro é utilizada para banho e contemplação da maioria dos visitantes. É 
ponto de início de vias de escalada que avançam pelo paredão rochoso ao lado da queda. O poço é usado 
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(ainda de forma esporádica) também para a prática do waterline, modalidade de slackline sobre a água. 

IMPACTO DO USO: 

Ao longo da trilha de acesso ao poço e, no poço propriamente dito, não existe estrutura de apoio ao visitante, 
o que faz com que as necessidades fisiológicas sejam realizadas às margens da trilha, na água ou sobre as 
rochas. As evidências de vandalismo e lixo são pontuais, podendo o local ser considerado em bom estado de 
conservação nesses quesitos. Existem marcas de tinta sobre algumas rochas apontando a direção do percurso 
no leito do rio. O principal impacto está na trilha de acesso.  

FOTOS: 

Figura 1.5 Atrativos da Cachoeira do Tabuleiro por baixo. 

 
Legenda: A e B – Queda d’agua da Cachoeira do Tabuleiro; C – Paisagem presente no acesso ao poço da 
cachoeira; D – Leito do Ribeirão do Campo. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

  

B 

A C D 
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1.1.6 MIRANTES CACHOEIRA DO TABULEIRO 

ATRATIVO: RECURSO: 

Mirantes Cachoeira do Tabuleiro Recursos Natural e/ou Paisagístico - Mirante 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 651950,419 / 7889984,023 
WGS84 Z23K 652147,417 / 7889934,773 

PNMT – Ribeirão do Campo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

A beleza cênica da Cachoeira do Tabuleiro é um 
convite para a visita aos mirantes localizados 
próximos à sede do PNMT. O acesso é feito a partir da 
sede ou, no sentido contrário, pela trilha utilizada 
para a Travessia Lapinha / Tabuleiro. É possível 
observar todo o paredão, a queda e até mesmo o 
poço, sendo muito procurado pelos fotógrafos, 
profissionais ou amadores. O nível de dificuldade do 
acesso não é grande, apesar de exigir alguma 
disposição por parte do visitante, tornando-se 
alternativa a quem não possui tempo ou 
condicionamento físico para alcançar o poço, ainda 
que sejam experiências diferentes e complementares. 
Do local é possível ainda observar parte do PESI. 

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, possui relevância nacional, participa 
modestamente da cadeia produtiva local, apresenta 
sinais de intervenção humana, recebe visitantes com 
frequência diária. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. Não existem bancos, abrigo contra sol e 
chuva, tampouco sinalização interpretativa.  

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso por trilha em leito pedregoso apresenta declividade modesta, mas que exige algum nível de 
condicionamento fisico e disposição. Por estar tão próximo à sede do PNMT e ser alternativa de atrativo para 
quem não caminhará até a cachoeira, deveria ser acessível. Existe sinalização oficial indicando o acesso e a 
chegada ao local. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Local usado para contemplação da paisagem. O local é utilizado também em noites de lua cheia para 
observação da Cachoeira do Tabuleiro sobre o efeito de tal fenômeno. Possui potencial para a prática de 
educação ambiental. 

IMPACTO DO USO: 

Trilhas alternativas e falta de delimitação da área de permanência do visitante, causam pisoteio e perda da 
vegetação. Não foram observados sinais de vadalismo ou lixo no local. 
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FOTOS: 

Figura 1.6 Vista do mirante da Cachoeira do Tabuleiro, próximo à sede do PNMT. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

  



 

Plano de Manejo do PE Serra do Intendente e PNM do Tabuleiro 
Encarte 1 Apêndice J– Página 16 

1.1.7 MIRANTE ALTO DA CACHOEIRA DO TABULEIRO 

ATRATIVO: RECURSO: 

Mirante Alto da Cachoeira do Tabuleiro Recursos Natural e/ou Paisagístico - Mirante 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 652132,642 / 7888624,739 PNMT – Ribeirão do Campo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

A visão a partir do alto da Cachoeira do Tabuleiro é 
singular e compete diretamente com a visão a partir 
de baixo, podendo ser considerada até mais 
impressionante. A ida ao mirante, localizado à 
esquerda da queda, no paredão que envolve a 
cachoeira, oferece uma terceira opção para a 
observação do atrativo, sendo realizada pelos 
visitantes “mais experientes”, pois não existe 
sinalização que indique o local. O mirante à beira do 
paredão é bastante exposto e oferece risco iminente 
de queda. A observação da parte alta da cachoeira 
não exige aproximação da borda, porém a 
visualização do poço, exige que o visitante se 
aproxime de forma perigosa da parede escarpada. 
Não foi identificado registro de queda de pessoas 
desse local. 

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições precárias de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, possui relevância nacional, participa 
modestamente da cadeia produtiva local, apresenta 
sinais de intervenção humana e alguma degradação, 
recebe visitantes com frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. Não existem bancos, abrigo contra sol e 
chuva, estrutura que limite o espaço destinado a permanência do visitante, tampouco sinalização 
interpretativa. 
 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso é feito a partir da bifurcação com trilha que leva ao alto da queda da Cachoeira do Tabuleiro e trilha 
que leva à casa do Sr. Zé da Olinta, sede do PNMT, entre outros locais na parte alta do parque. Trilha curta, já 
consolidada, em meio à vegetação que avança o corredor e ocupa o piso, gerando contato com o visitante. 
Travessia de curso d’água que permanece com volume baixo durante o período seco. Não existe sinalização 
indicando o local, tampouco indicando a chegada no mirante. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Contemplação da paisagem. 

IMPACTO DO USO: 

Pisoteio e supreção da vegetação, deslocamento e remoção de rochas. Sem sinais de lixo ou vandalismo. 
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FOTOS: 

Figura 1.7 Vista (à esquerda) e acesso (à direita) ao mirante Alto da Cachoeira do Tabuleiro. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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1.1.8 PINTURA RUPESTRE SR. ZÉ DA OLINTA 

ATRATIVO: RECURSO: 

Pintura Rupestre próximo a Sr. Zé da Olinta Recurso Histórico Cultural – Inscrição Rupestre 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 647835,006/ 7890447,000 PNMT – Ribeirão do Campo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

O sítio arqueológico onde foi encontrada a pintura 
rupestre está próximo à estrada 4x4 que liga as 
residências da Sra. Olga Sueli e Sr. Zé da Olinta, no 
encontro com uma das trilhas usadas na Travessia 
Lapinha / Tabuleiro. Apesar de próximo ao local com 
grande fluxo de visitantes o sítio ainda se mantém 
conservado, com pouco sinal de uso. O abrigo sobre 
rocha está localizado em um afloramento rochoso 
que exige uma leve escalaminhada para ser 
alcançado. O local é pequeno com pé direito baixo, 
comportando não mais que 3 ou 4 pessoas ao mesmo 
tempo. Foi observada apenas uma pintura, conforme 
foto abaixo, o que não exclui a possibilidade de 
existirem outras. Não é um local que recebe visitas 
regularmente. 

 
Nível de Prioridade – Médio: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, relevância regional, não participa da 
cadeia produtiva local, mantém grande parte das 
características originais de conservação, recebe 
visitantes com pouca frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso ao sítio é precário e não está consolidado, gerando pisoteio da vegetação e ruptura de rochas mais 
frágeis. Não existe sinalização no local. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

O local é pouco visitado e, de acordo com as informações obtidas, não existe um estudo mais detalhado que 
possa auxiliar na interpretação. 

IMPACTO DO USO: 

O local se mantém conservado, mas com evidências de danos causados pelo acesso não consolidado (cada 
pessoa sobe por onde acha mais fácil). Apesar de próximo de um dos acessos da Travessia Lapinha / Tabuleiro, 
o fato de estar a alguns metros de distância, contribui para sua conservação. 
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FOTOS: 

Figura 1.8 Pintura Rupestre Sr. Zé da Olinta. 

 
Legenda: A – Pintura rupestre encontrada no sítio arqueológico; B – Afloramento rochoso do sítio 
arqueológico. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

  

B A 
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1.1.9 CRUZEIRO DOS TROPEIROS 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cruzeiro dos Tropeiros Recurso Histórico Cultural - Cruzeiro 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 644915,075 / 7889941,070 PNMT – Ribeirão do Campo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

O Cruzeiro dos Tropeiros, segundo informações 
obtidas em campo, é uma estrutura instalada pela 
Associação Ambientalista e Social do Alto da Serra do 
Cipó (AMAS - Cipó), há alguns anos, com o objetivo de 
homenagear os tropeiros que tradicionalmente 
passam pela região. Não foi identificado um evento 
religioso associado ao local que ocorra com 
regularidade, mas a localização estratégica, próximo à 
estrada 4x4 que leva ao Rio de Pedras, torna o lugar 
um ponto de referência na região. O cruzeiro está 
localizado na estrada conhecida por alguns como 
“Tapete Branco” que liga a região do Campo Redondo 
(Conceição do Mato Dentro) a Extrema (Congonhas 
do Norte), limite oeste do PNMT.  

 
Nível de Prioridade – Médio: Condições precárias de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, relevância apenas local, não participa da 
cadeia produtiva local, apresenta bom estado de 
conservação, recebe visitantes com baixa frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso principal é feito pela estrada “Tapete Branco”, não possui sinalização indicando o local. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Ponto de parada para caminhantes, tropeiros, praticantes de motocross e mountain bike. 

IMPACTO DO USO: 

A estrutura sofre a ação do tempo, principalmente a umidade, mas não foram identificados sinais de 
vandalismo ou lixo no local. 
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FOTOS: 

Figura 1.9 Atrativo Cruzeiro dos Tropeiros. 

 
Legenda: A – Cruzeiro dos Tropeiros, ao fundo a Serra do Breu; B – Escrituras em homenagem aos tropeiros. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

  

B A 
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1.2 SETOR CUBAS 

1.2.1 CACHOEIRAS RIO CUBAS 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeiras Rio Cubas Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 655942,001 / 7885720,005 
WGS84 Z23K 653758,000 / 7883402,000 
WGS84 Z23K 654212,000 / 7884681,000 

PESI – Cubas 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

O Rio Cubas é divisor natural e limite do PESI a 
sudeste possuindo, a montante, um gradiente 
altimétrico considerável, o que propicia a presença de 
cachoeiras. O acesso à parte baixa das cachoeiras é 
realizado por fora da UC (ou por dentro do rio 
utilizando-se técnicas verticais nos trechos de queda 
d’água) e o acesso à parte alta é realizado por 
caminhos pouco utilizados na região do Campo 
Redondo. As cachoeiras a montante do rio são altas 
(80 metros a maior e 70 m a Cachoeira da Tartaruga) 
e podem ser observadas de diferentes pontos do PESI. 
O local mais visitado é a cachoeira localizada próxima 
ao Povoado de Cubas, possuindo cerca de 4 metros de 
altura e poço com +/- 26 m de largura. A água é 
cristalina e o acesso tem dificuldade mediana.  

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos específicos, relevância 
nacional, participa pouco da cadeia produtiva local, 
apresenta poucos sinais de intervenção humana, 
recebe visitantes com baixa frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. O local mais próximo com estrutura de 
apoio é, a montante, a região do Campo Redondo e, a jusante, o Povoado de Cubas, onde existem algumas 
poucas casas e uma igreja. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso pelo Povoado de Cubas é feito por dentro do rio, em caminhada sobre as rochas encontradas no leito. 
O acesso aos poços a montante é feito por dentro do rio, com o emprego de técnicas verticais ou pela rodovia 
MG-010, em seguida estradas rurais e trilha por declive íngreme até o rio (por fora do PESI). Na parte alta as 
nascentes são alcançadas a partir da estrada do Campo Redondo que margeia o PESI a oeste, através de trilhas 
pouco utilizadas existentes no local. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Nos poços a atividade realizada é o banho. A prática esportiva do canionismo é realizada no rio Cubas, tendo 
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basicamente três percursos, a saber
1
: (i) Braço Principal com 4 km de extensão e 300 metros de desnível, (ii) 

Braço Afluente com 7,6 km de extensão e 550 metros de desnível e (iii) Braço da Lapa com 7,5 km de extensão 
e 550 metros de desnível.   

IMPACTO DO USO: 

Os locais observados apresentam poucos sinais de alteração causadas pelo uso. Não foram verificados sinais de 
vandalismo ou presença de lixo. 

FOTOS: 

Figura 1.10 Vista da região a montante do Rio Cubas, onde estão localizadas as cachoeiras mais altas. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

Figura 1.11 Cachoeiras do Rio Cubas. 

 
Legenda: Cachoeira (80 m de altura); B – Cachoeira da Tartaruga (70 m de altura); C – Rio Corda; D – Cachoeira 
próxima ao Povoado de Cubas. 
Fonte: A e B – Paulo Machado; C e D – Detzel Consulting, 2015. 

  

                                                           
1
 Informações gentilmente disponibilizadas por Paulo Machado, integrante do Grupo Brasileiro de Canionismo 

(GBCAN) e morador da região. 

B A D 

C 
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1.3 SETOR RIO PRETO 

1.3.1 CACHOEIRA CONGONHAS 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira Congonhas Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 650575,002 / 7891398,006 PESI – Rio Preto 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

Cachoeira com aproximadamente 100 metros de 
altura

2
 e poço de tamanho médio, quando 

comparado a outros poços da região. Acesso com 
nível de dificuldade mediano, devido à distância, 
trilha bem marcada e plana que acompanha a 
margem direita do Rio Preto. O local é bastante 
agradável tornando-se boa opção para quem deseja 
visitar uma bonita cachoeira sem realizar grande 
esforço, estando na região do Povoado de Tabuleiro 
do Mato Dentro. O acesso o local é comum ao 
caminho que leva ao interior do Cânion do Rio Preto, 
bem como, passa próximo à Cachoeira Zé Cornicha, 
que desagua na margem esquerda do Rio Preto. PESI 
e PNMT trabalham juntos no manejo de trilha que 
conecta as cachoeiras do Tabuleiro e Congonhas. 

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, possui relevância estadual, participa 
modestamente da cadeia produtiva local, apresenta 
sinais de intervenção humana, recebe visitantes com 
média frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso, por acompanhar o curso do Rio Preto e estar posicionado em curva de nível, apresenta bom estado 
de conservação em grande parte do percurso. Locais com corredor e piso estreito, trechos com piso irregular, 
devem passar por manutenção. A estrutura de ponte existente na travessia de curso d’água cumpre seu papel 
e está em bom estado de conservação, podendo ser implantada também em outros locais com as mesmas 
características. A sinalização indicativa, aponta o caminho e alerta para o risco de tromba d’água e queda em 
abismo, e está em ótimo estado de conservação. 

                                                           
2
 Fonte: Inventário da Oferta Turística de Conceição do Mato Dentro, 2010.  
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ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Banho e contemplação da natureza. 

IMPACTO DO USO: 

Foram observados sinais de vandalismo próximo ao poço da cachoeira, bem como, foi possível perceber cheiro 
forte de urina em diferentes locais da trilha e na área do poço. Trilhas alternativas também foram observadas, 
sendo que em alguns locais o uso de seta de madeira indicando a direção a seguir tem evitado o fluxo de 
pessoas a lugares não permitidos. Tais acessos além de serem fechados devem fazer parte de programa de 
recuperação de áreas degradadas. 

FOTOS: 

Figura 1.12 Cachoeira Congonhas e atrativos relacionados à ela. 

 
Legenda: A – Cachoeira Congonhas; B – Região onde localiza-se a cachoeira; C – Acesso; D – Sinalização. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

  

C A 

B 

D 
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1.3.2 CACHOEIRA NO INTERIOR DO CÂNION RIO PRETO 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira no interior do Cânion Rio Preto Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 649525,997 / 7892224,997 PESI – Rio Preto 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

O interior do Cânion do Rio Preto oferece ao visitante 
um belo rio, formação geológica singular 
(principalmente no trecho onde as paredes estão 
mais próximas) e cachoeiras. Essa cachoeira pode ser 
observada mesmo no período de seca. A queda 
escorre pelo paredão em desnível superior a 100 
metros encontrando o Rio Preto em confluência sem 
poço, mas em local de grande beleza. A água que 
passa por leito rochoso forma pequenos corredeiras 
de água cristalina, contrastando com a tonalidade 
escura do Rio Preto. O acesso é feito por trilha 
comum à Cachoeira Congonhas que fica a cerca de 
1,6 km antes, em outra drenagem. Não é um local 
voltado ao banho, possui características mais 
contemplativas. 

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, possui relevância nacional (associada ao 
Cânion do Rio Preto), praticamente não participa da 
cadeia produtiva local, apresenta poucos sinais de 
intervenção humana, recebe visitantes com baixa 
frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

A primeira parte do percurso é feita por trilha comum à Cachoeira Congonhas, após transposição do curso 
d’água onde está a cachoeira, o acesso é feito pelo leito do Rio Preto, ora caminhando sobre as rochas, ora 
caminhando sobre as margens. É possível acessar o local a partir das nascentes do Rio Preto com o uso de 
técnicas verticais. Não é um acesso difícil, quando comparado a outros percursos similares na região, ainda que 
seja necessário caminhar pelo leito do rio. A sinalização existente indica apenas o Cânion do Rio Preto. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Caminhada e contemplação da paisagem. 

IMPACTO DO USO: 

Não foi verificado impacto gerado pela frequência de visitas ao local. A trilha de acesso atual contribui para o 
pisoteio de vegetação. Como não existe estrutura de apoio, as necessidades fisiológicas provavelmente estão 
sendo realizadas no interior do Cânion. 
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FOTOS: 

Figura 1.13 Cachoeira no interior do Cânion e atrativos relacionados à ela. 

 
Legenda: A – Cachoeira no interior do Cânion; B – Poços no caminho; C – Corredeiras ao longo do trajeto. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

  

B A C 
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1.3.3 CACHOEIRA BOQUEIRÃO 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira Boqueirão (Cânion do Rio Preto) Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 648050,499 / 7892588,750 PESI – Rio Preto 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

Cachoeira localizada no interior do Cânion do Rio 
Preto, a montante do rio, em local marcado pela 
proximidade das paredes rochosas e desnível 
altimétrico onde se situa a queda d’água. Para os 
caminhantes que chegam ao local subindo o rio é 
um obstáculo natural que impede a continuidade do 
percurso. O mesmo vale para quem acessa o cânion 
pela trilha Cabeça de Boi, descendo a encosta até o 
rio, chegando ao alto da cachoeira pelo lado oposto. 
A prática de canionismo é realizada no local.  

 
Nível de Prioridade – Média: Condições precárias de 
acesso, limitação para públicos específicos, relevância 
nacional, não participa da cadeia produtiva local, 
mantém grande parte das características originais de 
conservação, recebe visitantes de forma esporádica. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

A primeira parte do percurso é feita por trilha comum à Cachoeira Congonhas, após transposição do curso 
d’água onde está a cachoeira, o acesso é feito pelo leito do Rio Preto, ora caminhando sobre as rochas, ora 
caminhando sobre as margens. É possível acessar o local a partir das nascentes do Rio Preto com o uso de 
técnicas verticais. A chegada ao local exige bastante disposição e esforço físico elelvado. A sinalização 
existente indica apenas o Cânion do Rio Preto. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Ao longo do percurso existem poços utilizados para banho. A prática esportiva do canionismo é realizada no 
interior do Cânion, a partir do vértice em percurso conhecido como Boqueirão com 7,9 km de extensão e 650 
metros de desnível

 3
. 

IMPACTO DO USO: 

Local pouco visitado quando comparado a outros atrativos do PESI, os danos causados por tal visitação são 

                                                           
3
 Informações gentilmente disponibilizadas por Paulo Machado, integrante do Grupo Brasileiro de Canionismo 

(GBCAN) e morador da região. 
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aqueles inerentes a locais sem infraestrutura de apoio. O local pode ser considerado em bom estado de 
conservação.   

FOTOS: 

Sem fotos. 

  



 

Plano de Manejo do PE Serra do Intendente e PNM do Tabuleiro 
Encarte 1 Apêndice J– Página 30 

1.3.4 CÂNION RIO PRETO 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cânion do Rio Preto Recursos Natural e/ou Paisagístico – Formação 
Geológica 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 647711,000 / 7892792,000 PESI – Rio Preto 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

O Cânion do Rio Preto é uma das formações 
geológicas mais impressionantes que existem no 
interior do PESI. Com cerca de 8 km de extensão, 650 
metros de desnível entre a nascente mais a montante 
e o encontro com a cachoeira Zé Cornicha, tendo 
como destaque paredes com aproximadamente 300 
metros de altura e locais onde a distância entre tais 
paredes não ultrapassa os 30 metros. Pode ser visto 
de diversos pontos da UC. A imponência chama a 
atenção tanto para quem observa por dentro, quanto 
para quem visualiza o lado oposto, a partir da região 
mais alta do PESI. A dificuldade gerada pela 
caminhada sobre rochas limita o público, fazendo 
com que o local receba um número menor de 
visitantes que outros lugares próximos, como a 
Cachoeira Congonhas.   

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, possui relevância nacional, participa 
modestamente da cadeia produtiva local, apresenta 
poucos sinais de intervenção humana, recebe 
visitantes com baixa frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

A primeira parte do percurso é feita por trilha comum à Cachoeira Congonhas, após transposição do curso 
d’água onde está a cachoeira, o acesso é feito pelo leito do Rio Preto, ora caminhando sobre as rochas, ora 
caminhando sobre as margens. É possível acessar a partir das nascentes do Rio Preto com o uso de técnicas 
verticais. Não é um acesso difícil , quando comparado a outros percursos similares na região, ainda que seja 
necessário caminhar pelo leito do rio. A sinalização existente no caminho privilegia a Cachoeira Congonhas, 
sendo destacado o cânion apenas após a passagem da cachoeira. 
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ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Nos poços a atividade realizada é o banho. A prática esportiva do canionismo é realizada no interior do Cânion, 
a partir do vértice em percurso conhecido como Boqueirão com 7,9 km de extensão e 650 metros de desnível

 4
. 

IMPACTO DO USO: 

Não foi verificado impacto gerado pela frequência de visitas ao local. A trilha de acesso atual contribui para o 
pisoteio de vegetação. Como não existe estrutura de apoio, as necessidades fisiológicas provavelmente estão 
sendo realizadas no interior do Cânion. 

FOTOS: 

Figura 1.14 Paisagens presentes no Cânion Rio Preto. 

 

 
Legenda: A – Poços d’água observado; B – Vista a partir do vértice do cânion; Escarpas do Cânion;  
D – Sinalização para trilha do Cânion e cachoeira Congonhas. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

  

                                                           
4
 Informações gentilmente disponibilizadas por Paulo Machado, integrante do Grupo Brasileiro de Canionismo 

(GBCAN) e morador da região. 

B A 

D C 
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1.3.5 CAVERNA DOS LAGARTOS 

ATRATIVO: RECURSO: 

Caverna dos Lagartos Recursos Natural e/ou Paisagístico – Cavidade Natural 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 649667,782 / 7889943,815 PESI – Rio Preto 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

Cavidade Natural localizada às margens da trilha que 
conecta a casa do Sr. Zé da Olinta à sede do PNMT. O 
acesso a partir da trilha usada na Travessia Lapinha / 
Tabuleiro é fácil, bastando sair alguns metros do 
percurso para estar na entrada da caverna. A entrada 
possui cerca de 2,5 metros de altura e 8 metros de 
largura, estreitando-se a medida que avança para o 
interior. Após verificação do entorno da formação 
rochosa onde a cavidade está instalada, acredita-se 
que existam outras entradas e a conexão com outras 
cavidades, o que poderá ser comprovado (ou não) nos 
estudos espeleológicos. Existe água no interior da 
caverna. 

 
Nível de Prioridade – Médio: Condições precárias de 
acesso, limitado a públicos bem específicos, relevância 
regional, não participa da cadeia produtiva local, 
apresenta sinais claros de vandalismo e degradação 
causada pelo uso, recebe visitantes com baixa 
frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. O apoio mais próximo é a residência do Sr. 
Zé da Olinta (850 metros de distância), local utilizado principalmente pels visitantes que percorrem a Travessia 
Lapinha / Tabuleiro. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso é realizado pela trilha tradicional que liga Tabuleiro do Mato Dentro (Conceição do Mato Dentro) à 
Lapinha da Serra (Santana do Riacho) passando pela casa do Sr. Zé da Olinta. Trilha com terreno pedregoso, em 
declive modestamente acentuado, bastante danificado pela intensidade do uso, com abertura de trilhas 
secundárias usadas como atalhos. Não existe sinalização indicando a cavidade natural. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Alguns visitantes mais curiosos ou acompanhados de condutores que conhecem a região, acessam a primeira 
parte da cavidade. Não foi identificada a prática técnica ou esportiva da espeleologia no lugar. 

IMPACTO DO USO: 

A entrada da caverna encontra-se muito danificada, com sinais nítidos de vandalismo (pichações). O terreno 
arenoso e a declividade do acesso, fazem com que o pisoteio contribua para o carreamento de sedimentos 



 

Plano de Manejo do PE Serra do Intendente e PNM do Tabuleiro 
Encarte 1 Apêndice J– Página 33 

para o interior da cavidade. Foi possivel perceber ainda o pisoteio e supreção de vegetação. 

FOTOS: 

Figura 1.15 Caverna dos Lagartos, localizada próxima a casa do Sr. Zé da Olinta. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015 (à esquerda); Acervo Benito Drummond (à direita). 
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1.3.6 CAVERNA GRUTA DO QUININHO 

ATRATIVO: RECURSO: 

Caverna Gruta do Quininho Recursos Natural e/ou Paisagístico – Cavidade Natural 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 651975,737 / 7891312,392 PESI – Rio Preto 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

Cavidade natural discretamente localizada em área de 
campo próximo ao acesso para a Cachoeira 
Congonhas, para quem se desloca a partir da sede do 
PNMT. A entrada tampada pela vegetação ajuda a 
manter a integridade do local, restringindo até 
mesmo a visita de curiosos. Por estar fora do eixo 
principal de trilhas presentes na região, a ida ao local 
fica restrita às pessoas do entorno, que já conhecem 
ou ouviram falar do lugar. Não houve prospecção no 
interior da cavidade, diante disso o interesse e a 
relevância da caverna para o uso científico ou 
turístico será dado pelos estudos da equipe de 
espeleologia. A referência de localização é a casa do 
Sr. Carlito, distante 500 metros da entrada da 
caverna.  

 
Nível de Prioridade – Médio: Condições razoáveis de 
acesso, limitado a públicos bem específicos, relevância 
regional, não participa da cadeia produtiva local, 
mantém as características originais de conservação, 
não recebe visitação regular. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. O apoio mais próximo é o povoado de 
Tabuleiro do Mato Dentro. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso é realizado por trilha em implantação que liga a sede do PNMT à Cachoeira Congonhas e Cânion do 
Rio Preto, no interior do PESI. Trilha estreita por área de campo, sem obstáculos, exceção a travessia de 
córrego após a casa do Sr. Carlito. Não existe sinalização indicando a cavidade natural. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Não foram observadas evidências de fluxo regular de pessoas ao local. Não foi identificada a prática técnica ou 
esportiva da espeleologia no lugar. 

IMPACTO DO USO: 

A cavidade possui bom estado de conservação. 
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FOTOS: 

Figura 1.16 Caverna Gruta do Quininho próxima à casa de Sr. Carlito. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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1.3.7 CRUZEIRO ESTRADA DO CHARCO 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cruzeiro Estrada do Charco Recurso Histórico Cultural - Cruzeiro 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 650856,245 / 7892804,936 PESI – Rio Preto 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

A presença de cruzeiros de madeira na região de 
Tabuleiro do Mato Dentro, Parauninha, Candeias e 
Baú é bastante comum, podendo serem observados 
com relativa frequência. O símbolo da fé e 
religiosidade local torna-se também ponto de 
encontro para celebrações e festas que ocorrem 
durante todo o ano. O cruzeiro localizado no interior 
do PESI, na Estrada do Charco, não é diferente, sendo 
também referência para manifestações culturais 
populares na região. Os cruzeiros recebem adornos 
cuidadosamente preparados pelos moradores e, após 
o momento religioso, apenas “observam” a diversão 
dos moradores que vem acompanhada da preparação 
da carne, do consumo de bebidas e de apresentações 
musicais. 

 
Nível de Prioridade – Médio: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, relevância apenas local, não participa da 
cadeia produtiva local, apresenta bom estado de 
conservação, recebe visitantes principalmente 
durante comemorações religiosas. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação, mas foi possível verificar que para as 
festas são montadas estruturas de apoio para cozinha e apresentação musical. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O cruzeiro está localizado cerca de 60 metros do leito principal da Estrada do Charco, entre Tabuleiro do Mato 
Dentro e Parauninha. A Estrada do Charco é, em grande parte, apenas uma trilha, uma vez que a redução (e até 
mesmo interrupção) do fluxo de veículos no local, vem permitindo que a vegetação, aos poucos, ocupe seu 
lugar novamente.  

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Prática de manifestações culturais populares (festas religiosas e profanas). 

IMPACTO DO USO: 

O local está bastante antropizado, nota-se que parte da vegetação de mata foi suprimida para instalação do 
cruzeiro. Nota-se ainda que a vegetação continua sendo retirada para construção de mesas e outras estruturas 
utilizadas durante o período de festividade. 
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FOTOS: 

Figura 1.17 Estrada do Charco (à esquerda) e o Cruzeiro (à direita). 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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1.4 SETOR RABO DE CAVALO 

1.4.1 CACHOEIRA RABO DE CAVALO 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira Rabo de Cavalo Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 647406,194 / 7895435,542 PESI – Rabo de Cavalo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

A Cachoeira Rabo de Cavalo é “formada por um 
imponente paredão com cerca de 120 metros de 
altura. A queda se forma a partir de dois cursos 
d’água originando duas quedas paralelas com 
aproximadamente 40 metros no primeiro patamar, 
onde se juntam formando uma única queda de 80 
metros. Há um grande poço formado pela queda 
d’água com aproximadamente 1750 m

2
 (50 x 35 

metros) e profundidade desconhecida. É ladeado por 
um paredão rochoso e blocos de pedras de tamanhos 
variados”

5
. Uma das cachoeiras mais visitadas do 

PESI, Rabo de Cavalo possui acesso fácil por trilha 
(quando comparado às demais cachoeiras da região), 
ampla área para que os visitantes permaneçam e 
ótimo poço para banho. 

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, possui relevância nacional, praticamente 
não participa da cadeia produtiva local, apresenta 
poucos sinais de intervenção humana, recebe 
visitantes com frequência regular. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. O Instituto Estadual de Florestas utiliza a 
estrutura de um trailer, instalado em propriedade particular, para realizar o controle da visitação e dar o 
suporte possível ao visitante. Ao longo da trilha não existe estrutura de sanitários, abrigos e/ou bancos para 
descanso. A localidade mais próxima que oferece alguma estrutura de alimentação é Parauninha. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso por trilha, a partir do trailer, pode ser considerado fácil, uma vez que segue o leito do rio, pela 
margem direita, com pouca variação altimétrica e com intervenções de degraus, passarelas e pontes nos locais 
de travessia de curso d’água. Duas travessias de rio exigem maior atenção, principalmente no período de 
chuvas, quando a visitação pode ser interrompida devido ao perigo de tromba d’água. Existe sinalização 
indicando a cachoeira nas estradas que levam ao atrativo (nos principais cruzamentos) e no interior do PESI a 

                                                           
5
 Fonte: Inventário da Oferta Turística de Conceição do Mato Dentro, 2010. 
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partir do trailer. Existe sinalização indicativa e educativa e encontram-se em ótimo estado de conservação.   

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

A atividade principal desenvolvida no local é a caminhada seguida de banho. A contemplação da paisagem está 
intrínseca na atividade. Existem registros da prática do rapel no local, mas tal atividade não tem sido realizada 
atualmente. 

IMPACTO DO USO: 

Apesar de ser um dos atrativos mais visitados do PESI, o local encontra-se em bom estado de conservação, 
principalmente pelo controle realizado pelos colaboradores da UC e as estruturas instaladas ao longo da trilha. 

FOTOS: 

Figura 1.18 Cachoeira Rabo de Cavalo e região do entorno. 

 
Legenda: A – Cachoeira Rabo de Cavalo; B – Entorno da Cachoeira; C – Sinalização na trilha de acesso. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

  

C A 

B 
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1.4.2 CACHOEIRA DO ALTAR 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira do Altar Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 646981,003 / 7895218,010 PESI – Rabo de Cavalo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

Cachoeira com aproximadamente 13 metros de 
altura e poço com 20 metros de diâmetro, localizada 
no curso d’água a montante da Cachoeira Rabo de 
Cavalo. O local apesar de não competir diretamente 
com a imponência e beleza da Rabo de Cavalo e 
demais cachoeiras altas da região, atrai fluxo regular 
de visitantes, principalmente aqueles que buscam um 
local mais reservado, sem a companhia dos “turistas 
comuns”. A chegada ao local pode ser feita por ao 
menos quatro acessos diferentes, mas todos exigem 
disposição e algum condicionamento físico. Acima e 
abaixo da cachoeira, no mesmo rio, existem outros 
poços também utilizados para o banho. 

 
Nível de Prioridade – Médio: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, relevância regional, não participa da 
cadeia produtiva local, apresenta poucos sinais de 
intervenção humana, recebe visitantes com média 
frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. Próximo à cachoeira existe uma 
residência, mas que não é utilizada regularmente pelo proprietário.   

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

A Cachoeira do Altar está em uma confluência de trilhas, podendo ser acessada por ao menos quatro percursos 
diferentes, a saber: (i) trilha ainda em implantação a partir do acesso à Cachoeira Rabo de Cavalo, passando 
pelo local conhecido como “escadinha”, (ii) trilha que sucedeu antiga estrada com origem na região do Charco, 
(iii) trilha da Cabeça de Boi para quem acessa a partir da estrada do Tapete Branco na parte alta do PESI, e (iv) 
acesso que chega no sentido norte / sul, vindo da Fenda do Lobo ou de trilha que sobe até o Tapete Branco na 
borda sul do Cânion do Peixe Tolo. O primeiro acesso está em processo de manejo, mas já começa a ser 
divulgado e utilizado. O segundo acesso é o mais utilizado. O terceiro é bastante conhecido, principalmente 
pelos moradores da região. O quarto acesso é utilizado principalmente pelos visitantes que fazem a caminhada 
em circuito, mas parte da trilha não está consolidada, havendo pisoteio de vegetação. Não existe sinalização 
indicando o atrativo. 
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ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

A principal atividade desenvolvida no local é o banho. 

IMPACTO DO USO: 

É possível observar impacto causado pelas trilhas não consolidadas e pela permanência dos visitantes no 
entorno do poço da cachoeira, mas o estado de conservação ainda pode ser considerado bom. 

FOTOS: 

Figura 1.19 Cachoeira do Altar (à esquerda) e acesso em implantação (à direita). 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

  

B A 
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1.4.3 MIRANTE TRIDENTE 

ATRATIVO: RECURSO: 

Mirante Tridente Recursos Natural e/ou Paisagístico - Mirante 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 647266,004 / 7895266,003 
WGS84 Z23K 647226,999 / 7895186,003 (poço) 

PESI – Rabo de Cavalo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

O Tridente é um ponto de observação localizado no 
alto da Cachoeira Rabo de Cavalo, acima da primeira 
queda, de onde é possível avistar o vale por onde o 
curso d’água salta em queda livre, bem como, outra 
drenagem que, em cachoeira, une-se ao rio principal. 
O acesso é realizado pelo leito do rio, caminhando-se 
sobre as rochas. No percurso existem poços, incluindo 
um com o sugestivo nome de Poço do Aconchego. O 
acesso a partir da Cachoeira do Altar, a montante, é 
fácil, principalmente no período de seca, onde o 
volume de água é menor. O lugar serve como mirante 
para observação de parte da região do Parauninha. A 
aproximação da borda da parede envolve risco real de 
queda, exigindo cuidado e atenção de quem se 
aproxima do local. 

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, relevância nacional, não participa da 
cadeia produtiva local, apresenta poucos sinais de 
intervenção humana, recebe visitantes com baixa 
frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso é feito a partir da Cachoeira do Altar, caminhando pelo leito do rio. Não existe sinalização indicando o 
local. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Banho nos poços e contemplação da paisagem. A descida ao primeiro poço da Cachoeira Rabo de Cavalo exige 
uma escalaminhada ou emprego de técnicas verticais. 

IMPACTO DO USO: 

O local mantém-se em bom estado de conservação. Para não pisar dentro d’água o visitante pisoteia a 
vegetação presente na margem do rio. 
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FOTOS: 

Figura 1.20 Vista a partir do Tridente (à esquerda), ao fundo região de Parauninha e leito do rio entre 
Cachoeira do Altar e Tridente (à direita). 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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1.5 SETOR PEIXE TOLO 

1.5.1 CACHOEIRA DA BOCAINA 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira da Bocaina Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 645342,001 / 7898347,005 PESI – Peixe Tolo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

Uma das maiores cachoeiras encontradas no interior 
do PESI, a Cachoeira da Bocaina possui 
aproximadamente 235 metros de altura. Localizada 
na parede norte do Cânion do Peixe Tolo é um dos 
atrativos de maior relevância da UC. O poço formado 
pela queda d’água está entre os maiores da região e 
pode ser acessado pelo interior do cânion através de 
caminhada que tem início na região de Paraunina ou 
utilizando-se técnicas verticais a partir do vértice do 
cânion ou na descida da própria cachoeira. O acesso 
pelo leito do rio exige atenção para a gestão de riscos, 
tanto no trecho de trilha que margeia o curso d’água, 
quanto no caminhamento sobre as rochas. É um local 
frequentemente úmido, o que torna o acesso mais 
perigoso.  

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, possui relevância nacional, participa 
modestamente da cadeia produtiva local, apresenta 
poucos sinais de intervenção humana, recebe 
visitantes com frequência regular. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. Ao longo da trilha não existe estrutura de 
sanitários, pontos de descanso ou edificação que possa ser usada como abrigo. A localidade mais próxima que 
oferece alguma estrutura de alimentação é Parauninha. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso pode ser dividido em três etapas. A primeira etapa é feita por trilha sobre terreno firme (ainda que 
arenoso), já consolidada, com piso e corredor que atendem as características de uso do acesso. A segunda 
etapa acompanha o leito do rio, em curva de nível, a poucos metros da margem, por trilha marcada, mas que 
exige manejo (mesmo que venha a se considerada uma trilha primitiva) para evitar danos ambientais e 
acidentes envolvendo os visitantes. A terceira etapa, pelo rio, exige alguma disposição e muita atenção por 
parte do visitante para evitar escorregões e quedas. Como não existe um percurso definido pelas rochas, cada 
pessoa passa pelo local que acha mais fácil. Existe um acesso, em implantação, que traz uma proposta de 
percurso que leve ao interior do Cânion do Peixe Tolo a partir da trilha de acesso à Cachoeira Rabo de Cavalo. 
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Esse percurso já existe, mas não está sendo adotado. Existe sinalização indicando o Cânion do Peixe Tolo fora 
da UC. No interior do PESI existe a sinalização padrão do IEF para indicar os perigos e riscos que envolvem a 
prática de atividades ao ar livre.  

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Caminhada, contemplação da paisagem, banho e canionismo. A prática esportiva do canionismo acontece no 
percurso de 1,3 km de extensão, perfazendo 340 metros de desnível.

6
   

IMPACTO DO USO: 

A trilha de acesso ao interior do Cânion do Peixe Tolo se apresenta como o local mais impactado pelo uso 
frequente de visitantes e moradores. A aparência “natural” ou primitiva da trilha apenas contribui para o 
aumento do dano ao ambiente e eleva os riscos de acidente. Os obstáculos sobre o piso, a vegetação do 
corredor que invade a trilha, as transposições de curso d’água, exigem manejo. O usuário do local a medida 
que busca mais segurança e conforto desvia do caminho principal, pisoteia as bordas e cria atalhos. O pisoteio 
de rochas com vegetação também deve ser evitado. 

FOTOS: 

Figura 1.21 Cachoeira da Bocaina 

 
Legenda: A – Visão geral; B – Poço d’água da Cachoeira da Bocaina; C – Sinalização na trilha de acesso. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

  

                                                           
6
 Informações gentilmente disponibilizadas por Paulo Machado, integrante do Grupo Brasileiro de Canionismo 

(GBCAN) e morador da região. 

C A 
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Plano de Manejo do PE Serra do Intendente e PNM do Tabuleiro 
Encarte 1 Apêndice J– Página 46 

1.5.2 CACHOEIRA NO CÂNION DO PEIXE TOLO 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira no Cânion do Peixe Tolo Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 648758,783 / 7899103,400 PESI – Peixe Tolo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

A borda sul do Cânion do Peixe Tolo (a direita no 
sentido do rio) é banhada por curso d’água, 
praticamente em frente à drenagem onde está a 
Cachoeira da Bocaina, formando também uma 
cachoeira. O local pode não possuir a imponência da 
Cachoeira da Bocaina, mas é também um local de 
grande beleza e extrema fragilidade. O poço, cercado 
por grandes blocos de rocha, é parcialmente 
escondido por vegetação arbustiva de médio e grande 
porte. No período de seca o local pode passar 
despercebido para muitos dos visitantes que buscam 
o interior do cânion. O acesso ao poço tem trecho 
comum ao que leva à Cachoeira da Bocaina, 
alternando trilha pela margem e caminhada sobre as 
rochas do leito do rio. 

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, possui relevância regional, praticamente 
não participa da cadeia produtiva local, apresenta 
poucos sinais de intervenção humana, recebe 
visitantes com frequência regular. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. Ao longo da trilha não existe estrutura de 
sanitários, pontos de descanso ou edificação que possa ser usada como abrigo. A localidade mais próxima que 
oferece alguma estrutura de alimentação é Parauninha. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso pode ser dividido em três etapas. A primeira etapa é feita por trilha sobre terreno firme (ainda que 
arenoso), já consolidada, como piso e corredor que atendem as características de uso do acesso. A segunda 
etapa acompanha o leito do rio, em curva de nível, a poucos metros da margem, por trilha marcada, mas que 
exige manejo (mesmo que venha a se considerada uma trilha primitiva) para evitar danos ambientais e 
acidentes envolvendo os visitantes. A terceira etapa, pelo rio, exige alguma disposição e muita atenção por 
parte do visitante para evitar escorregões e quedas. Como não existe um percurso definido pelas rochas, cada 
pessoa passa pelo local que acha mais fácil. Existe um acesso, em implantação, que traz uma proposta de 
percurso que leve ao interior do Cânion do Peixe Tolo a partir da trilha de acesso à Cachoeira Rabo de Cavalo. 
Esse percurso já existe, mas não está sendo adotado. Existe sinalização indicando o Cânion do Peixe Tolo fora 
da UC. No interior do PESI existe a sinalização padrão do IEF para indicar os perigos e riscos que envolvem a 
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prática de atividades ao ar livre. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Caminhada, contemplação da paisagem e banho. 

IMPACTO DO USO: 

A trilha de acesso ao interior do Cânion do Peixe Tolo se apresenta como o local mais impactado pelo uso 
frequênte de visitantes e moradores. A aparência “natural” ou primitiva da trilha apenas contribui para o 
aumento do dano ao ambiente e eleva os riscos de acidente. Os obstáculos sobre o piso, a vegetação do 
corredor que invade a trilha, as transposições de curso d’água, exigem manejo. O usuário do local a medida 
que busca mais segurança e conforto desvia do caminho principal, pisoteia as bordas e cria atalhos. O pisoteio 
de rochas com vegetação também deve ser evitado. 

FOTOS: 

Figura 1.22 Vista da cachoeira desde o alto da Cachoeira da Bocaina, onde é possível observar o poço ao 
fundo (centro da imagem). 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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1.5.3 CACHOEIRA DO VÉRTICE 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira no Cânion do Peixe Tolo (vértice) Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 644525,000 / 7898195,000 PESI – Peixe Tolo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

O curso d’água localizado no interior do Cânion Peixe 
Tolo, ao passar por desnível altimétrico formado por 
paredão rochoso, próximo ao vértice, forma cachoeira 
perene, mas com volume pequeno durante grande 
parte do ano. O local é alcançado apenas pelos mais 
dispostos, pois exige caminhada sobre rochas do leito 
do rio ou, no sentido contrário, pelos praticantes de 
técnicas verticais como o canionismo. A atenção para o 
perigo de escorregões e quedas, durante o trajeto, faz 
com que a caminhada relativamente curta seja 
acompanhada de muita atenção e paradas para 
contemplação do interior do Cânion. 

 
Nível de Prioridade – Média: Condições precárias de 
acesso, limitação para públicos específicos, relevância 
nacional, não participa da cadeia produtiva local, 
mantém grande parte das características originais de 
conservação, recebe visitantes de forma esporádica. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso pode ser dividido em três etapas. A primeira etapa é feita por trilha sobre terreno firme (ainda que 
arenoso), já consolidada, como piso e corredor que atendem as características de uso do acesso. A segunda 
etapa acompanha o leito do rio, em curva de nível, a poucos metros da margem, por trilha marcada, mas que 
exige manejo (mesmo que venha a se considerada uma trilha primitiva) para evitar danos ambientais e 
acidentes envolvendo os visitantes. A terceira etapa, pelo rio, exige alguma disposição e muita atenção por 
parte do visitante para evitar escorregões e quedas. Como não existe um percurso definido pelas rochas, cada 
pessoa passa pelo local que acha mais fácil. Existe um acesso, em implantação, que traz uma proposta de 
percurso que leve ao interior do Cânion do Peixe Tolo a partir da trilha de acesso à Cachoeira Rabo de Cavalo. 
Esse percurso já existe, mas não está sendo adotado. Existe sinalização indicando o Cânion do Peixe Tolo fora 
da UC. No interior do PESI existe a sinalização padrão do IEF para indicar os perigos e riscos que envolvem a 
prática de atividades ao ar livre. 
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ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Caminhada, contemplação da paisagem, banho e canionismo. Existe um percurso de canionismo no interior do 
Cânion, a partir do vértice, alcançando 2,2 km de extensão e 380 metros de desnível. 

7
 

IMPACTO DO USO: 

A trilha de acesso ao interior do Cânion Peixe Tolo se apresenta como o local mais impactado pelo uso 
frequênte de visitantes e moradores. A aparência “natural” ou primitiva da trilha apenas contribui para o 
aumento do dano ao ambiente e eleva os riscos de acidente. Os obstáculos sobre o piso, a vegetação do 
corredor que invade a trilha, as transposições de curso d’água, exigem manejo. O usuário do local a medida 
que busca mais segurança e conforto desvia do caminho principal, pisoteia as bordas e cria atalhos. O pisoteio 
de rochas com vegetação também deve ser evitado. 

FOTOS: 

Figura 1.23 Cachoeira do Vértice e região do entorno. 

 
Legenda: A – Cachoeira no Vértice; B – Interior do Cânion Peixe Tolo; C – Acesso ao Cânion. 
Fonte: A – Paulo Machado; B e C – Detzel Consulting, 2015. 

  

                                                           
7
 Informações gentilmente disponibilizadas por Paulo Machado, integrante do Grupo Brasileiro de Canionismo 

(GBCAN) e morador da região. 

B A C 
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1.5.4 CÂNION PEIXE TOLO 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cânion Peixe Tolo Recursos Natural e/ou Paisagístico – Formação 
Geológica 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 643592,000 / 7898239,000 PESI – Peixe Tolo 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

O Cânion Peixe Tolo é um dos principais atributos 
naturais do Parque Estadual Serra do Intendente, com 
aproximadamente 2,5 km de extensão, paredes que 
alcançam quase 300 metros de altura, rio de cor 
caramelada e cachoeiras entre as maiores de toda a 
região. O lugar é menos visitado que outros atrativos 
com acesso mais fácil e rápido, mas já recebe 
visitantes regularmente, principalmente em fins de 
semana e feriados. A visão externa impressiona e, a 
medida que se adentra a ele, outras características 
chamam também a atenção, incluindo detalhes da 
vegetação e das rochas, em meio a tal grandiosidade. 
Ao mesmo tempo que é grande, é também muito 
frágil, merecendo medidas estratégicas de manejo. 

 
Nível de Prioridade – Elevado: boas condições de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, possui relevância nacional, praticamente 
não participa da cadeia produtiva local, apresenta 
poucos sinais de intervenção humana, recebe 
visitantes com frequência regular. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. Ao longo da trilha de acesso não existe 
estrutura de sanitários, pontos de descanso ou edificação que possa ser usada como abrigo. A localidade mais 
próxima que oferece alguma estrutura de alimentação é Parauninha. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso pode ser dividido em três etapas. A primeira etapa é feita por trilha sobre terreno firme (ainda que 
arenoso), já consolidada, como piso e corredor que atendem as características de uso do acesso. A segunda 
etapa acompanha o leito do rio, em curva de nível, a poucos metros da margem, por trilha marcada, mas que 
exige manejo (mesmo que venha a se considerada uma trilha primitiva) para evitar danos ambientais e 
acidentes envolvendo os visitantes. A terceira etapa, pelo rio, exige alguma disposição e muita atenção por 
parte do visitante para evitar escorregões e quedas. Como não existe um percurso definido pelas rochas, cada 
pessoa passa pelo local que acha mais fácil. Existe um acesso, em implantação, que traz uma proposta de 
percurso que leve ao interior do Cânion do Peixe Tolo a partir da trilha de acesso à Cachoeira Rabo de Cavalo. 
Esse percurso já existe, mas não está sendo adotado. Existe sinalização indicando o Cânion do Peixe Tolo fora 
da UC. No interior do PESI existe a sinalização padrão do IEF para indicar os perigos e riscos que envolvem a 
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prática de atividades ao ar livre. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Caminhada, contemplação da paisagem, banho, escalada e canionismo. Existem dois percursos de canionismo 
esportivo no interior do Cânion Peixe Tolo. O primeiro passa pela Cachoeira da Bocaina, possui 1,3 km de 
extensão e 340 metros de desnível. O segundo entra no cânion a partir do vértice alcançando 2,2 km de 
extensão e 380 metros de desnível. 

8
 A prática da escalada esportiva acontece no interior do cânion de maneira 

ainda pontual. Foi identificada apenas uma via, chamada Platô Tibetano, com 260 metros de extensão, 
localizada na parede sul do cânion (a direita no sentido que desce o rio). 

IMPACTO DO USO: 

A trilha de acesso ao interior do Cânion Peixe Tolo se apresenta como o local mais impactado pelo uso 
frequênte de visitantes e moradores. A aparência “natural” ou primitiva da trilha apenas contribui para o 
aumento do dano ao ambiente e eleva os riscos de acidente. Os obstáculos sobre o piso, a vegetação do 
corredor que invade a trilha, as transposições de curso d’água, exigem manejo. O usuário do local a medida 
que busca mais segurança e conforto desvia do caminho principal, pisoteia as bordas e cria atalhos. O pisoteio 
de rochas com vegetação também deve ser evitado. 

FOTOS: 

Figura 1.24 Vistas do Cânion Peixe Tolo a partir de Parauninha (à esquerda) e do vértice, na parte alta do 
PESI (à direita). 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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 Informações gentilmente disponibilizadas por Paulo Machado, integrante do Grupo Brasileiro de Canionismo 

(GBCAN) e morador da região. 
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1.6 SETOR GURITA 

1.6.1 CACHOEIRA GURITA 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira Gurita Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 645202,110/ 7899974,970 PESI - Gurita 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

O córrego que forma a Cachoeira da Gurita possui 
algumas quedas, entre elas a maior de 60 metros de 
altura, onde é realizado rapel no percurso de 
canionismo esportivo. Gurita dá nome também à 
tradicional trilha que atravessa a serra no sentido 
sudeste / noroeste, ligando a região de Parauninha 
aos municípios de Santana do Riacho e Congonhas do 
Norte. A Cachoeira da Gurita não está entre as mais 
visitadas da região, mas é conhecida pelos 
moradores.  

 
Nível de Prioridade – Médio: Condições precárias de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, limitado a públicos bem específicos, 
relevância regional, não participa da cadeia produtiva 
local, apresenta poucos sinais de intervenção humana, 
recebe visitantes com baixa frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. A localidade mais próxima que oferece 
alguma estrutura de alimentação é Parauninha. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso mais utilizado tem início na região de Parauninha, no caminho para o Cânion Peixe Tolo, em trilha que 
sobe a serra e é conhecida como Gurita. Após travessia de córrego que passa pela moradia do Sr. Bento José 
existe uma variante da trilha principal que sai a esquerda, levando ao alto da cachoeira maior. É possível chegar 
ao local pelo sentido oposto, a partir da estrada do Tapete Branco, também pela Trilha da Gurita. Não existe 
sinalização indicando o local. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

No local existem três percursos usado pelos praticantes do canionismo esportivo. O percurso Gurita possui 
1150 metros de extensão e desnível de 220 metros. O percurso Gurita Braço Norte possui 1250 metros de 
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extensão e desnível de 250 metros. O percurso Gurita Braço Sul possui 1000 metros de extensão e 230 metros 
de desnível. 

9
 

IMPACTO DO USO: 

O local mantém bom estado de conservação. 

FOTOS: 

Sem fotos. 

  

                                                           
9
 Informações gentilmente disponibilizadas por Paulo Machado, integrante do Grupo Brasileiro de Canionismo 

(GBCAN) e morador da região. 
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1.7 SETOR RODA 

1.7.1 CACHOEIRA DA RODA 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira da Roda (ou Nati) Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 645533,001 / 7901078,997 (baixo) 
WGS84 Z23K 645162,042 / 7901028,198 (cima) 

PESI - Roda 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

A Cachoeira da Roda ou Nati (como também é 
conhecida) possui cerca de 117 metros de altura e 
poço com 43 metros de diâmetro. A queda d’água, no 
período de chuvas, pode ser observada de longe, do 
entorno do PESI, porém, durante o período de seca é 
necessário chegar em seu poço para observar a água 
escorrendo pelo paredão. É um local de grande beleza 
e até surpreendente, pois se revela um cenário mais 
interessante do que se pode imaginar durante o 
percurso de acesso, por trilha não consolidada que 
avança pelo pasto, em meio a candeias e rochas 
soltas. O local ainda é modestamente visitado, mas 
existe desconforto por parte dos moradores devido à 
captação de água ser feita abaixo do poço da 
cachoeira. 

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, possui relevância nacional, não participa 
da cadeia produtiva local, apresenta poucos sinais de 
intervenção humana, recebe visitantes com baixa 
frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. Os lugarejos mais próximos como Baú, 
Candeias e Cachoeira da Fumaça, contam com serviços de alimentação limitados a bares. No acesso à 
cachoeira, bem próximo à divisa com o PESI, existem residências, mas esses locais não oferecem serviços de 
apoio ao visitante de maneira formal. Informalmente atendem demandas por água e banheiro, por exemplo. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso é feito por trilha em meio a pastagem, passando por terreno declivoso com boa inclinação, exigindo 
algum esforço físico e boa dose de disposição por parte do visitante, apesar da curta distância. O trecho final 
do percurso é feito pelo leito do rio, sobre as rochas, o que se torna muito arriscado no período de chuva. A 
primeira queda é alcançada pela parte alta, a partir da trilha da Gurita. É possível que outro acesso, também a 
partir da trilha da Gurita, seja implantado para que os visitantes cheguem ao local sem passar pelas casas dos 
moradores. Atualmente o visitante passa dentro do lote, ao lado das casas dos residentes. Não existe 
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sinalização indicando o atrativo. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Caminhada, banho, contemplação da natureza e canionismo. O percurso de canionismo tem extensão de 800 
metros e desnível de 290 metros. 

10
 

IMPACTO DO USO: 

O impacto percebido está associado ao acesso não consolidado, uma vez que o visitante escolhe por onde 
passar, não existindo uma trilha oficialmente demarcada. O caminho pelo leito do rio também exige manejo, 
uma vez que se trata de local frágil. A área do poço encontra-se em bom estado de conservação. 

FOTOS: 

Figura 1.25 Atrativos da Cachoeira da Roda. 

 
Legenda: A – Cachoeira da Roda; B – Poço da cachoeira; C – Vista da Cachoeira da Roda a partir do povoado de 
Candeias. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

  

                                                           
10

 Informações gentilmente disponibilizadas por Paulo Machado, integrante do Grupo Brasileiro de Canionismo 
(GBCAN) e morador da região. 

B 

A C 
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1.8 SETOR RONCADOR 

1.8.1 CACHOEIRA RONCADOR I 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira Roncador I (Teixeiras) Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 644148,000 / 7903065,003 PESI - Roncador 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

A Cachoeira do Roncador é outra das cachoeiras altas 
encontradas no interior do PESI. Estima-se que 
possua entre 80 e 100 metros de altura. O lugar 
possui beleza diferenciada, principalmente o entorno 
do poço, composto por paredão de rocha em 
degradé, blocos de rocha e vegetação de pequeno 
porte. É ainda um local bem selvagem, que apresenta 
poucos sinais de intervenção humana. O acesso é 
crítico, tornando principalmente o trecho final, de 
aproximação do poço, uma pequena aventura. O 
fluxo de visitação a essa cachoeira ainda é incipiente, 
sendo a Cachoeira Roncador II mais visitada entre as 
duas.  

 
Nível de Prioridade – Médio: Condições difíceis de 
acesso, limitada a públicos específicos, relevância 
nacional, não participa da cadeia produtiva local, 
mantém grande parte das características originais de 
conservação, recebe visitantes esporadicamente. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso é feito a partir da estrada não pavimentada que liga os povoados de Baú e Candeias, em seguida, por 
estrada vicinal, chega-se a propriedade do Sr. Geraldo Branco, iniciando-se a caminhada 1000 metros a frente, 
o veículo é deixado às margens da via. A trilha sobe em direção à cachoeira em meio a uma mata de 
samambaias que, ao longo do tempo, vem fechando o acesso. A dificuldade imposta pela subida soma-se ao 
contato direto com as samambaias, tanto no piso, quanto no corredor da trilha. O trecho de descida até o poço 
é feito em meio a mata, em declive acentuado, onde árvores são utilizadas como apoio durante o percurso até 
o rio. O trecho não possui trilha consolidada, o que gera o pisoteio de vegetação. Não há sinalização indicando 
a cachoeira. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Caminhada, banho, contemplação da natureza e canionismo. A cachoeira do Roncador I está na rota de dois 
percursos de canionismo esportivo, o primeiro conhecido por Brucutu, com 3,4 km de extensão e 222 metros 
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de desnível, e o segundo, conhecido por Braço Bradock, com 790 metros de extensão e 90 metros de 
desnível. 

11
 

IMPACTO DO USO: 

O impacto percebido está associado ao acesso não consolidado, uma vez que o visitante escolhe por onde 
passar, não existindo uma trilha oficialmente demarcada, principalmente na aproximação do poço. A área do 
poço encontra-se em bom estado de conservação. 

FOTOS: 

Figura 1.26 Atrativos da Cachoeira Roncador I. 

 
Legenda: A – Cachoeira Roncador I; B – Poço da cachoeira; C – Acesso à cachoeira Rocador I. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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 Informações gentilmente disponibilizadas por Paulo Machado, integrante do Grupo Brasileiro de Canionismo 
(GBCAN) e morador da região. 

B 

A C 
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1.8.2 CACHOEIRA RONCADOR II 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira Roncador II Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 644069,999 / 7903400,003 PESI - Roncador 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

Cachoeira muito conhecida na região, principalmente 
pela facilidade de acesso e pela presença de uma 
grande praia de areia que faz com ela seja conhecida 
também por Prainha e Praia Grande. Com cerca de 15 
metros de altura a Cachoeira Roncador II chama a 
atenção pelo tamanho do poço, muito convidativo 
para o banho. O entorno cercado pelo paredão de 
rochas dá também um aspecto bem singular ao lugar. 
Essa cachoeira é bastante procurada principalmente 
no período mais quente do ano. O fluxo intenso e 
desordenado deixa marcas na paisagem, 
principalmente com fogueiras e lixo. Local muito 
agradável, com características que motivam a 
permanência. 

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições razoáveis de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, relevância regional, participa 
moderadamente da cadeia produtiva local, apresenta 
sinais de intervenção humana, recebe visitantes com 
frequência irregular. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso é feito a partir da estrada não pavimentada que liga os povoados de Baú e Candeias, em seguida por 
estrada vicinal chega-se a propriedade do Sr. Geraldo Branco, iniciando-se a caminhada 1000 metros a frente, o 
veículo é deixado às margens da via. O primeiro trecho de caminhada é feito por estrada estreita que, em 
seguida, conceta-se a uma trilha que leva ao rio. O percurso pelo rio é curto. Não existe sinalização indicando o 
atrativo. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Caminhada, banho, contemplação da natureza e canionismo. A Cachoeira do Roncador II está na rota de dois 
percursos de canionismo esportivo, o primeiro conhecido por Brucutu, com 3,4 km de extensão e 222 metros 
de desnível, e o segundo, conhecido por Braço Bradock, com 790 metros de extensão e 90 metros de desnível

12
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 Informações gentilmente disponibilizadas por Paulo Machado, integrante do Grupo Brasileiro de Canionismo 
(GBCAN) e morador da região. 



 

Plano de Manejo do PE Serra do Intendente e PNM do Tabuleiro 
Encarte 1 Apêndice J– Página 59 

IMPACTO DO USO: 

O local apresenta evidências de uso desordenado com restos de fogueiras, organização aleatória de rochas 
como bancos e mesas, e algum lixo.  

FOTOS: 

Figura 1.27 Cachoeira Roncador II. 

 
Legenda: A – Cachoeira Roncador II; B – Evidência do uso de fogueiras no local. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

  

B A 
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1.8.3 OUTRAS CACHOEIRAS NO RONCADOR 

ATRATIVO: RECURSO: 

Outras cachoeiras no curso d’água do Roncador Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 643403,998 / 7901896,009  
WGS84 Z23K 643335,001 / 7901793,002 

PESI - Roncador 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

A montante das cachoeiras Roncador I e II, ainda no 
mesmo curso d’água, existem outras cachoeiras de 
diversos tamanhos. Por fora do rio foi possível 
alcançar duas delas. A primeira forma uma cascata 
com vários degraus, alcançando pouco mais 30 
metros de altura. Possui poço convidativo ao banho e, 
acima, trecho calmo de rio, onde também é possível  
banhar. A segunda cachoeira não pode ser vista de 
fora do rio, mas parece ser bem maior que a primeira, 
com altura superior a 50 metros. É uma região de 
beleza natural, com pontos de mirante onde pode-se 
avistar o entorno leste do PESI. O local parece ser 
pouco visitado, o que ajuda a manter seu bom estado 
de conservação. 

 
Nível de Prioridade – Médio: Condições difíceis de 
acesso, limitada a públicos específicos, relevância 
regional, não participa da cadeia produtiva local, 
mantém grande parte das características originais de 
conservação, recebe visitantes esporadicamente. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. A edificação mais próxima é a residência 
do Sr. Bento José, a cerca de 1,2 km do local, mas onde não há moradores. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O principal acesso se dá pela trilha da Gurita até a casa do Sr. Bento José. Da casa toma-se trilha na direção 
norte até o alto do morro e depois direção oeste até o rio. Trilha consolidada, mas com trechos já tomados pela 
vegetação rasteira. Caminho sobre rochas de quartzo. Não há sinalização indicando o local. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Caminhada, observação da natureza, banho e canionismo. O canionismo esportivo é praticado no percurso 
conhecido por Brucutu, com 3,4 km de extensão e 222 metros de desnível. 

13
 

IMPACTO DO USO: 

O lugar mantém boas condições de conservação. 
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 Informações gentilmente disponibilizadas por Paulo Machado, integrante do Grupo Brasileiro de Canionismo 
(GBCAN) e morador da região. 
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FOTOS: 

Figura 1.28 Outras cachoeiras no Roncador. 

 

 
Lengenda: A – Poço a montante da Cachoeira Roncador; B – Cachoeira a montante do Roncador I e II; C – 
Paredão ao lado de Cachoeira não Identificada; D – Vista do entorno da região das cachoeiras. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

  

D C 

B A 
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1.8.4 CACHOEIRA PRATELEIRAS 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira Prateleiras Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 6543186,4402 / 7903650,620 PESI - Roncador 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

Cachoeira pouco visitada, mas com altura bem 
expressiva (90 metros) localizada em drenagem 
paralela ao curso d’água que abastece as cachoeiras 
Roncador. O acesso ao local por baixo não é frequente, 
mas a fenda pode ser observada a distância. No local 
existe percurso utilizado para a prática do canionismo 
esportivo. 
OBS.: Existem ainda outros percursos no entorno, a 
saber: Moreninha Linda com 2600 metros de extensão 
e 400 metros de desnível; Braço Catalão com 2300 
metros de extensão e 350 metros de desnível; Hallage 
com 550 metros de extensão e 140 metros de desnível; 
Fendinha das Prateleiras com 600 metros de extensão 
e 245 metros de desnível; Fendinha com 700 metros de 
extensão e 225 metros de desnível. 

 
Nível de Prioridade – Médio: Condições difíceis de 
acesso, limitada a públicos específicos, relevância 
nacional, não participa da cadeia produtiva local, 
mantém grande parte das características originais de 
conservação, recebe visitantes esporadicamente. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

Acesso não verificado. Não existe sinalização indicando o local. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

O canionismo esportivo é praticado no local. Além do percurso chamado Prateleiras com 2200 metros de 
extensão e 350 metros de desnível. 

14
 

IMPACTO DO USO: 

Não verificado. 
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 Informações gentilmente disponibilizadas por Paulo Machado, integrante do Grupo Brasileiro de Canionismo 
(GBCAN) e morador da região. 
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FOTOS: 

Figura 1.29 Fenda (à esquerda) onde localiza-se a Cachoeira Prateleiras (à direita). 

 
Legenda: A – Na região existe ainda a cachoeira batizada pelos canionistas como Xisto; B – Cachoeira 
Prateleiras. 
Fonte: A – Detzel Consulting, 2015; B – Paulo Machado. 

  

B A 
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1.9 SETOR SUMITUMBA 

1.9.1 CACHOEIRA SUMITUMBA (2ª QUEDA) 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira Sumitumba (2ª queda) Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 642328,999 / 7905519,005 PESI - Sumitumba 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

Cachoeira com aproximadamente 20 metros de altura 
e poço com grandes dimensões que se destaca pela 
presença de uma ilha de areia formada em seu 
interior. Apesar de pequena quando comparada a 
outras cachoeiras do PESI, essa cachoeira possui 
características que a fazem completamente diferente 
das demais. Começando pelo acesso que exige a 
travessia de ao menos 3 poços de cerca de 15 metros 
de largura, a nado, passando pela fragilidade dos 
ambientes, chegando à cachoeira emoldurada por um 
“anfiteatro rochoso”, onde o privilegiado visitante 
observa todo o espetáculo diante de seus olhos. O 
lugar ainda está fora dos roteiros convencionais 
oferecidos para a região, o que ajuda a controlar o 
fluxo de pessoas e manter o bom estado de 
conservação do lugar.  

 
Nível de Prioridade – Elevado: Condições difíceis de 
acesso (ambiente de grande fragilidade), limitação 
para públicos com dificuldade de locomoção, 
relevância nacional, não participa da cadeia produtiva 
local, apresenta poucos sinais de intervenção humana, 
recebe visitantes com baixa frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso é feito por propriedade particular vizinha ao PESI (parte da propriedade está no interior da UC). O 
percurso mais curto, a partir da casa da Sra. Geni, não está sendo utilizado a pedido da moradora que se sente 
desconfortável com o fluxo de pessoas passando por sua residência sem ao menos agir com cordialidade e 
educação. O acesso secundário se dá com a travessia de área de pastagem, travessia de curso d’água e 
caminho pelo leito do rio onde está localizada a cachoeira. Após cerca de 500 metros de caminhada sobre 
rochas o visitante que deseja chegar à cachoeira precisa ultrapassar os poços a nado. Não existe sinalização 
indicando o atrativo. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Caminhada, banho, contemplação da natureza e canionismo. Essa cachoeira está no percurso de canionismo 
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esportivo realizado na região com dois trajetos, a saber: Sumitumba (ou Simitumba) Braço Norte com 4,5 km 
de extensão e 500 metros de desnível, e Sumitumba (ou Simitumba) Braço Sul com 3,5 km de extensão e 325 
metros de desnível. 

15
 

IMPACTO DO USO: 

O local apresenta bom estado de conservação, não sendo identificados danos causados pela visitação. 

FOTOS: 

Figura 1.30 Atrativos da Cachoeira Sumitumba (parte baixa). 

 
Legenda: A – Poço a ser ultrapassado a nado; B – Cachoeira Sumitumba; C – Leito do rio onde inicia-se o 
percurso. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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 Informações gentilmente disponibilizadas por Paulo Machado, integrante do Grupo Brasileiro de Canionismo 
(GBCAN) e morador da região. 

B 

A C 
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1.9.2 CACHOEIRA SUMITUMBA (1ª QUEDA) 

ATRATIVO: RECURSO: 

Cachoeira Sumitumba (1ª queda) Recursos Natural e/ou Paisagístico - Hidrografia 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 641975,999 / 7905142,002 PESI - Sumitumba 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

Cachoeira também conhecida como Sumitumba, 
localizada a montante da cachoeira de mesmo nome 
descrita anteriormente. O acesso mais utilizado é a 
partir de Extrema (Congonhas do Norte) passando-se 
pela propriedade particular do Sr. Elvécio, em 
seguida, por caminho 4x4, até local onde é iniciada a 
trilha. O percurso de caminhada tem dificuldade 
elevada uma vez que o gradiente altimetrico até o 
leito do rio é bastante considerável. A cachoeira de 
aproximadamente  50 metros de altura possui poço 
pequeno, mas de grande beleza. O fluxo de visitas ao 
local é ainda pequeno, mas acontece com alguma 
regularidade, quando autorizado pelo Sr. Elvécio. 

 
Nível de Prioridade – Médio: Condições difíceis de 
acesso, limitação para públicos com dificuldade de 
locomoção, relevância nacional, não participa da 
cadeia produtiva local, apresenta poucos sinais de 
intervenção humana, recebe visitantes com pouca 
frequência. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. Estrutura mais próxima está na sede da 
Fazenda Imbaúbas, do Sr. Elvécio, a 3,5 km da cachoeira. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso por Extrema é feito em estrada não pavimentada que leva ao limite oeste do PESI. No trevo para a 
Fazenda Imbaubas toma-se estrada até a sede da propriedade, seguindo por estrada em estado ruim de 
conservação até local onde é iniciada a caminhada. A trilha em meio a mata de samambaia tem desnível de 250 
metros, exigindo bastante esforço físico por parte do visitante. Existe um outro acesso, utilizado por moradores 
da região no passado, que liga a propriedade do Sr. Elvécio às proximidades da casa da Sra. Geni, mas o 
caminho não tem sido utilizado com frequência por visitantes. Não existe sinalização indicando o atrativo. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Caminhada, banho, contemplação da natureza e canionismo. Essa cachoeira está no percurso de canionismo 
esportivo realizado na região com dois trajetos, a saber: Sumitumba (ou Simitumba) Braço Norte com 4,5 km 
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de extensão e 500 metros de desnível, e Sumitumba (ou Simitumba) Braço Sul com 3,5 km de extensão e 325 
metros de desnível. 
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IMPACTO DO USO: 

O local apresenta bom estado de conservação, não sendo identificados danos causados pela visitação. 

FOTOS: 

Figura 1.31 Atrativos da Cachoeira Sumitumba (parte alta). 

 
Legenda: A – Cachoeira Sumitumba (parte de cima); B – Poço da Cachoeira; C – Acesso em meio a samambaias. 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 
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 Informações gentilmente disponibilizadas por Paulo Machado, integrante do Grupo Brasileiro de Canionismo 
(GBCAN) e morador da região. 

B 

A C 
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1.9.3 CAVERNA FURO DOS ANDORINHÕES 

ATRATIVO: RECURSO: 

Caverna Furo dos Andorinhões Recursos Natural e/ou Paisagístico – Cavidade Natural 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: 

WGS84 Z23K 639477,559 / 7903561,897 PESI – Sumitumba 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 
DESCRIÇÃO: MATRIZ DE AVALIAÇÃO: 

Cavidade natural com aproximadamente 100 metros 
de extensão, localizada na parte alta do PESI, próximo 
ao limite norte da UC. Com acesso escondido pela 
mata, a cavidade possui ao menos 25 metros de 
altura e 20 metros de largura em sua entrada. O 
conduto se estreita rapidamente nos primeiros 
metros, tornando-se apertado para um adulto que 
deseje entrar no local. Existe água no interior da 
cavidade e foi possível identificar animais troglóbios 
nas paredes próximo à entrada. As dimensões da 
caverna, por si só, são motivadoras de visitação, 
desde que autorizada pelos profissionais da 
espeleologia. A localização em ponto abaixo do nível 
da estrada que leva a Extrema mantém o local 
distante dos visitantes que passam pela região. 

 
Nível de Prioridade – Médio: Condições razoáveis de 
acesso, limitado a públicos bem específicos, relevância 
regional, não participa da cadeia produtiva local, 
mantém as características originais de conservação, 
não recebe visitação regular. 

INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS: 

O local não conta com infraestrutura e serviços de apoio à visitação. 

ACESSO / SINALIZAÇÃO: 

O acesso por Extrema é feito em estrada não pavimentada que leva ao limite oeste do PESI. Após trecho 4x4 
chega-se ao limite da UC, onde mais 1,8 km, sentido Campo Redondo, levam à trilha que chega até a entrada 
da caverna. O local pode ser alcançado também a partir do Campo Redondo, pela mesma estrada, no sentido 
Extrema, mas leva um tempo muito maior do que a primeira opção para ser percorrido. A trilha até a caverna 
não está consolidada, mas existem muitos caminhos de gado que levam até o local. Não existe sinalização 
indicando o atrativo.  

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

Não existe visitação no local, mas o potencial para o espeleoturimo ou para visitas com interesse científico é 
latente. 

IMPACTO DO USO: 

O local encontra-se em bom estado de conservação. 
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FOTOS: 

Figura 1.32 Cavidade natural localizada próxima à estrada para Extrema. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2015. 

 

B A 


