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RESUMO 

 

Este trabalho teve por objetivo a análise da viabilidadade parte do leito desativado da Ferrovia 
Oeste de Minas através de atividades do tipo out-door no segmento turístico no caso o 
Ecoturismo e o Turismo Rural, elaborando propostas de roteiros a serem implantados, 
considerando as potencialidades existentes em cada localidade e/ou em seu entorno, bem 
como suas paradas e estações ferroviárias desativadas. Destacando os aspectos turísticos 
presentes no leito e no entorno da extinta Ferrovia Oeste de Minas no trecho entre as Estações 
de Antônio Carlos (Sítio) e Ribeirão Vermelho com cerca de 230 km (Duzentos e trinta 
quilômetros) de extensão, que foram mapeados no sentido Oeste para Leste, tendo como 
marco inicial o Km “Zero” do trecho da EFOM em Antônio Carlos (Sítio) e como marco final 
Ribeirão Vermelho, local onde a “bitolinha” de 0,76m encontrava-se com a bitola métrica e 
onde os passageiros desembarcavam do trem e embarcavam em uma balsa à vapor Rio 
Grande à baixo sentido São Paulo, este trecho foi dividido em 8 (oito) roteiros para facilitar a 
logística, a criação e a implantação dos roteiros, destaca-se ainda a possibilidade de se fazer 
os roteiros de forma invertida (Leste para Oeste) ou ainda de forma fracionada, pois os 
mesmos permitem entrar ou sair em qualquer etapa ou segmento dos roteiros . Esse trabalho 
também poderá estimular a elaboração de mais estudos nos roteiros por cerca de 30 km de 
forma Fluvial, pois parte da extinta rede ferroviária encontra-se atualmente submersa nos 
Rios “das Mortes” e também no Rio “Grande”, devido a criação das represas de “Macaia” e 
“Funil”. 

Após reconhecimento de campo e mapeamento detalhado de todo o trecho proposto com seus 
230 Km de extensão, é possível afirmar a viabilidade deste projeto, o trecho encontra-se 
totalmente viável para o fim que este projeto se destina, o leito desativado da EFOM possui 
um grande potencial turístico e pode ser usado pelos turistas e visitantes como mais uma 
opção de passeios no segmento de ecoturismo. 

O trabalho trata da utilização de forma intermodal ( à pé, à cavalo, de bicicleta, caiaque, barco 
de pequeno porte ou veículos) de parte do leito desativado da Ferrovia Oeste de Minas. Visto 
que tal trajeto representa um enorme potencial turístico para a região. 

 

Palavras – Chave: Turismo, Ecoturismo, Ferrovia Oeste de Minas, Lugares de interesse 
turístico. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to analyze the viability of part of the deactivated bed of the 
West of Minas Railroad through out-door activities in the tourist segment in the case of 
Ecotourism and Rural Tourism, elaborating proposals of routes to be implemented, 
considering the potentialities existing in each locality and / or its surroundings, as well as its 
stops and disabled railway stations. Highlighting the tourist aspects present in the bed and the 
surroundings of the extinct West Railroad of Minas in the stretch between the Stations of 
Antônio Carlos (Sítio) and RibeirãoVermelho with about 230 km (two hundred and thirty 
kilometers) of extension, which were mapped in the West to the East, starting with the "Zero" 
Km of the EFOM stretch in Antônio Carlos (Sítio) and as the final RibeirãoVermelho 
landmark, where the "bitolinha" of 0.76m met metric gauge and where passengers 
disembarked from the train and boarded a Rio Grande steamboat at the lower São Paulo 
direction, this section was divided into 8 (eight) itineraries to facilitate the logistics, creation 
and implementation of the itineraries, it is also worth noting the possibility of doing the routes 
are inverted (East to West) or even in a fractional way, because they allow you to enter or exit 
at any stage or segment of the routes. This work may also estimate the elaboration of more 
studies in the itineraries for about 30 km of Fluvial form, since part of the extinct railway 
network is currently submerged in the Rivers "das Mortes" and also in the "Grande" River, 
due to the creation of dams of "Macaia" and "Funil". 

After field recognition and detailed mapping of the entire proposed stretch with its 230 km 
extension, it is possible to affirm the feasibility of this project, the stretch is totally viable for 
the purpose that this project is intended for, the deactivated bed of EFOM has a great tourism 
potential and should be used by tourists and visitors as another option of tours in the 
ecotourism segment. 

The work deals with matters concerning the use of intermodal form (on foot, on horseback, by 
bicycle, kayak, small boat or vehicles) of part of the deactivated bed of FerroviaOeste de 
Minas. Since this route represents a huge tourist potential for the region. 

 

 

Key words: Tourism, Ecotourism, West Railway of Minas, Sights of tourist interest. 
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  1 INTRODUÇÃO 
 

De acordo com o ICMBio (2016), no período de 2007 a 2015, a visitação anual nos 

ambientes naturais aumentou de cerca de 3 milhões de pessoas para aproximadamente 7 

milhões. Isto representa um acréscimo muito significativo no número de visitantes. 

Considerando que, em 2015, isto representou quase 90% dos visitantes em áreas naturais, fica 

evidente a importância destes locais para o crescimento do turismo local, despontando 

segmentos turísticos que proporcionam a apreciação e o entendimento da paisagem natural. 

Por meio de uma série de etapas metodológicas como os trabalhos de campo, este trabalho 

tem por objetivo básico inventariar e analisar as potencialidades turísticas existentes na área 

de estudo da Ferrovia Oeste de Minas trecho entre as estações de Antônio Carlos (Sítio) e 

Ribeirão Vermelho, buscando evidenciar o potencial desses locais para a prática do 

Ecoturismo. Com a notável e crescente demanda turística nos municípios de Tiradentes e São 

João del rei, que são Cidades “guarda-chuva” deste trabalho, ou seja cidades que abraçam a 

maior parte desta demanda nas atividades de turismo na região do Campo das Vertentes e com 

isso, este trabalho por contemplar estes dois grandes municípios de expressão internacional na 

captação de turistas, espera-se que o novo potencial  turístico que se iniciará após este 

trabalho aumente ainda mais o fluxo de turistas nas demais localidades, fomentando o trade 

turístico como um todo, bem como aumentando a permanência destes turistas em toda 

extensão dos oito roteiros que foram criados, divulgados e ofertados no mercado turístico da 

região. 

O trabalho possuiu uma pequena abordagem da história, bem como da própria cultura 

das comunidades existentes no trajeto da ferrovia e todo seu potencial turístico, sendo que a 

fauna e a flora serão somente citados pois não são o foco deste trabalho. 

Para desenvolver o turismo no leito da ferrovia o trabalho dividiu o percurso da Oeste 

de Minas em 8 (oito) roteiros menores com a finalidade de obter melhores resultados e 

viabilizar uma melhor gestão destes roteiros, envolvendo a comunidade autóctone, o poder 

público, empresários locais, dentre outros. 

Por fim, este trabalho teve ainda um papel de fomentar o turismo ao longo do extinto 

leito por onde os roteiros venham a contemplar, viabilizando através da atividade de turismo 

no local, a possibilidade de geração de novos postos de trabalho para as comunidades locais. 

Justificou-se este projeto pela crescente demanda turística na região do campo das 

Vertentes e com a certeza de contribuir com mais roteiros turísticos, só que agora e de forma 
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inédita na região do Campo das Vertentes, um roteiro auto guiado e com informações digitais 

de georeferenciamento. 

A caracterização desse potencial turístico em parte do leito desativado da EFOM pôde 

contribuir para uma dinâmica diferenciada do uso público do local, distribuindo melhor a 

visitação, além da valorização da cultura familiar presente no local, pois promoveu o uso 

consciente do trecho proposto pôde servir para alavancar e aumentar o fluxo de visitantes, 

atraindo outros investimentos, fomentando um turismo mais responsável e consciente, 

servindo ainda como um efetivo instrumento de educação ambiental. 

O método utilizado foi o de coleta de dados, pois foram coletadas informações em 

investidas em campo para validar a hipótese da utilização da malha deixada pela EFOM, 

sendo uma forma fidedigna, pois os dados coletados foram confirmados através da mesma. 

Por fim, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, visando constatar a respeito da 

importância histórica da EFOM, a relevância para o turismo na utilização de estradas com 

características histórico-culturais, bem como as potencialidades para o uso do trajeto. 

 

1.1  Objetivo geral 
Este Procurou investigar e inventariar o potencial turístico de parte do Leito 

Desativado da EFOM, visando a elaboração de informações turísticas em uma linguagem 

acessível, de forma a estimular tais atividades a partir de uma ótica sustentável e intermodal. 

 

1.2  Objetivos específicos 
1- Georreferenciar  todo o trecho proposto com GPS de navegação e elaborar mapas de 

navegação.  

2- Levantar a altimetria com GPS GEODÉSICO de dupla frequência  L1 e L2 em algumas 

Estações para definir graus de dificuldade nas modalidades propostas de acordo com 

resultados de altimetria. 

3- Investigar infraestrutura existente no segmento proposto. 

4- Elaborar 8 (oito) roteiros turísticos inéditos de forma auto-guiada para região. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

O Ecoturismo como forma de valorização do patrimônio Ferroviário 

Conceitos de ecoturismo. 

 O turismo, atualmente, é um dos fenômenos mais importantes do ponto de vista 

político, económico, ambiental e sociocultural. Deixou de ser visto apenas como um sinônimo 

de lazer e passou a assumir um papel de agente social nas sociedades em que se desenvolve 

(MARUJO, 2008).  No turismo, o planejamento é uma condição necessária para a viabilidade, 

a organização e a sustentabilidade da própria atividade (CARVALHO, 2009). 

Segundo Fennel (2002, p.41) há controvérsias referentes à etimologia ou origem do 

vocábulo  “Ecoturismo” existem autores que relatam que o termo remonta ao final dos anos 

de 1980, outros afirmam que o termo é dos anos de 1970. É comum encontrar na literatura 

referente ao turismo de natureza atribuição a Ceballos-Lascuráin como sendo o primeiro a 

utilizar a etimologia supracitada em seus trabalhos no início dos anos 1980. Entretanto 

existem autores que acreditam que o termo remonte a uma data ainda bem mais antiga, que 

era usado para explicar o relacionamento entre o turista, meio ambiente e as culturas. 

FENNELL (2002, p.44) ainda relaciona como sendo diferente o termo turismo na 

natureza e o Ecoturismo, o mesmo cita como Ecoturismo um turismo na natureza pelo qual o 

“viajante é atraído à um destino por causa de seu interesse em um ou mais aspectos da história 

natural deste destino. A vista combina educação, recreação e muitas vezes aventura”. 

(LAARMAN e DURST apud FENNELL 2002, p.44). Para estes autores, “o turismo na 

natureza é aquele que focaliza principalmente os recursos naturais relativamente intocáveis, 

como parques, áreas naturais, pantanais, reservas selvagens e outras áreas da flora, fauna e 

habitats protegidos.  

Segundo documento da OMT de 2003, apud Korossy (2008, p. 63), “o turismo 

sustentável é aquele que atende às necessidades dos turistas de hoje e das regiões receptoras, 

ao mesmo tempo em que protege e amplia as oportunidades para o futuro”. Ele deve ser 

concebido como um condutor da gestão de todos os recursos existentes, tanto do ponto de 

vista da satisfação das necessidades econômicas, sociais e estéticas quanto da manutenção da 

integridade cultural, dos processos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos 

sistemas de suporte à vida. Percebe-se que, assim como no conceito de desenvolvimento 

sustentável, o turismo sustentável se fundamenta na dimensão econômica, e incorpora 

timidamente as dimensões ambiental, social e cultural, entendendo-as como oportunidades e 



21 

 

recursos para a continuidade da atividade turística, fato que demonstra o viés utilitarista 

propagado pela OMT. 

Ruschmann (2008) atesta que o planeamento do turismo sustentável emerge como 

uma forma de evitar a ocorrência de danos irreversíveis no turismo. Logo, a autora argumenta 

que o planeamento em turismo “consiste em ordenar as ações do homem sobre o território e 

ocupa-se em direcionar a construção de equipamentos e facilidades de forma adequada 

evitando, desta forma, os efeitos negativos nos recursos, que os destroem ou reduzem a sua 

atratividade” 

 

O ecoturismo é 
FENNELL (2002, p.47) conclui que os enfoques usados para definir Ecoturismo 

identificam uma variedade de termos descritivos como viagens na natureza, viagens de 

aventura e viagem cultural como também se utiliza de termos que atentam a valoração, como 

turismo responsável, alternativo e ético, que atentam para a necessidade de verificar os 

impactos e as consequências da atividade do turismo na natureza. 

Segundo Mendonça e Neiman (2002, p.168) uma das principais definições do termo 

“ecoturismo” é da The Ecotourism Society, que diz: “Ecoturismo é a visita responsável a áreas 

naturais visando preservar o meio ambiente e o bem-estar das populações locais”. A partir 

desta frase nota-se que o ecoturismo surgiu com o propósito de alcançar o desenvolvimento 

sustentável das regiões que são dotadas de notáveis conjuntos naturais de um enorme valor 

ecológico, paisagístico e cultural, observa-se ainda que nessas áreas “as populações residentes 

possuem um forte vínculo com a natureza, que representa o suporte principal de sua 

caracterização cultural”. Daí a preocupação na definição de ecoturismo [...].  

O turismo na natureza, de baixo impacto, que contribui à manutenção de espécies e 

habitats diretamente, por meio de uma contribuição à conservação e/ou indiretamente 

produzindo rendimentos para as comunidades locais para que elas valorizem e por tanto 

protejam suas áreas herdadas da vida selvagem como fonte de renda. (GOODWIN, 1996, 288 

apud FENNELL, 2002, 46). 

FENNELL (2002,47) conclui que os enfoques usados para definir Ecoturismo 

identificam uma variedade de termos descritivos como viagens na natureza, viagens de 

aventura e viagem cultural como também se utiliza de termos que atentam a valoração, como 

turismo responsável, alternativo e ético, que atentam a necessidade de verificar os impactos e 

as conseqüências da atividade do turismo na natureza. 
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Segundo Mendonça e Neiman (2002, p.168) uma das principais definições do termo 

“ecoturismo” é da The Ecotourism Society, que diz: “Ecoturismo é a visita responsável a áreas 

naturais visando preservar o meio ambiente e o bem-estar das populações locais”. A partir 

desta frase nota-se que o ecoturismo surgiu com o propósito de alcançar o desenvolvimento 

sustentável das regiões que são dotadas de notáveis conjuntos naturais de um enorme valor 

ecológico, paisagístico e cultural, observa-se ainda que nessas áreas “as populações residentes 

possuem um forte vínculo com a natureza, que representa o suporte principal de sua 

caracterização cultural”. Daí a preocupação na definição de ecoturismo [...].  

Segundo o SENAC (2002, p.20) para o Instituto Brasileiro de turismo (EMBRATUR) 

o ecoturismo é a prática de turismo e lazer, esportivo ou educacional, em áreas naturais ou 

urbanas, este afirma ainda que: “Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza 

de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 

formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do meio ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações”. 

Segundo relata o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC, 2002, p.20-

21) o ecoturismo ou turismo ecológico, são termos semelhantes que referem-se  a prática de 

atividades em áreas naturais nativas, pouco alteradas ou recuperadas, utilizando patrimônio 

natural de forma sustentável, contribuindo para a sua conservação e promoção de uma 

consciência. O turismo ecológico torna-se então uma boa opção em desenvolvimento, pois 

utiliza os recursos naturais e a mão de obra local. 

Segundo o Ministério do Turismo (2010), a segmentação é entendida como uma forma 

de organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e mercado. Os segmentos turísticos 

podem ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade da oferta e também das 

características e variáveis da demanda. A partir da oferta, a segmentação define tipos de 

turismo cuja identidade pode ser conferida pela existência, em um território, de: 

 • atividades, práticas e tradições (agropecuária, pesca, esporte, manifestações 

culturais, manifestações de fé). 

 • aspectos e características (geográficas, históricas, arquitetônicas, urbanísticas, 

sociais)  

 • determinados serviços e infraestrutura (de saúde, de educação, de eventos, de 

hospedagem, de lazer) Com enfoque na demanda, a segmentação é definida pela identificação 

de certos grupos de consumidores caracterizados a partir das suas especificidades em relação 

a alguns fatores que determinam suas decisões, preferências e motivações, ou seja, a partir das 

características e das variáveis da demanda. Os produtos e roteiros turísticos, de modo geral, 
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são definidos com base na oferta (em relação à demanda), de modo a caracterizar segmentos 

ou tipos de turismo específicos. Assim, as características dos segmentos da oferta é que 

determinam a imagem do roteiro, ou seja, a sua identidade, e embasam a estruturação de 

produtos, sempre em função da demanda. 

O SENAC (2002, p. 21) relata que no ecoturismo ou turismo ecológico o foco 

principal está relacionado ao seu atrativo, que pode ser composto pela paisagem, utilizando-se 

de atividades como, por exemplo, o acampamento, caminhada (Trekking), cavalgada, 

ciclismo, escaladas, espeleoturismo, mergulho, montanhismo, observação de animais, 

passeios off-road, raffting, rappel, safari fotográfico, entre outros. Observando que todas 

estas modalidades só farão parte do turismo ecológico se estiverem integrados ao meio 

ambiente, caso contrário, o turista estará apenas praticando um esporte típico do turismo 

esportivo. 

Existem estudiosos do turismo que fazem uma separação na terminologia turismo 

ecológico e ecoturismo, colocando ambos em plena distinção. Para BENI (2001, p. 427) o 

turismo ecológico é a “denominação dada ao deslocamento de pessoas para espaços naturais 

com ou sem equipamentos receptivos, motivadas pelo desejo/necessidades de fruição da 

natureza.” Essa segmentação do turismo também é chamada de turismo da natureza ou 

turismo verde. 

BENI (2001, p. 428) descreve ecoturismo como sendo uma denominação dada ao 

deslocamento de pessoas à espaços naturais delimitados e protegidos pelo estado ou 

controlados em parceria com associações locais e ONGs. Pressupõe sempre uma utilização 

controlada da área, com planejamento de uso sustentável de seus recursos naturais e culturais, 

por meio de estudo de impacto ambiental, estimativa de capacidade de carga [...], entre outros. 

Este mesmo autor considera que no Brasil, o ecoturismo é confundido com o turismo 

ecológico, e quase inexistente, seja este pela falta de planejamento estratégico, políticas 

integradas bem como áreas de proteção e conservação ambiental, voltadas de uso e ocupação 

especificamente para o turismo. 

O SENAC (2002, p. 19) ainda afirma que entre os princípios do ecoturismo estão a 

conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, a informação e interpretação ambiental, 

e deve ter envolvimento da comunidade local, e dentre seus critérios pode-se citar a educação 

ambiental para o turista e a comunidade local, um planejamento integrado, um turismo de 

baixo impacto, além do monitoramento e avaliação constante dos locais visitados. 

Segundo Petrocchi (2001, p. 444) o ecoturismo possui características distintas como 

atitudes de viver experiências novas, adquirir cultura, seus pacotes são flexíveis, os turistas na 
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sua maioria é independente, utiliza-se de agências de viagens especializadas ou viajam por 

conta própria, procuram hospedagem simples, com características de baixas e médias 

capacidades, com tratamento familiar integrado, sua oferta é heterogênea em nível de conforto 

e serviços. 

 

2.1  Roteiro turístico é : 

Segundo Fennel (2002, p. 184-185) a demanda de ecoturistas, que irão consumir os 

roteiros ecológicos, busca experiências que interessam àqueles turistas que procuram os 

recursos naturais, porém exige a presença de empresas operadoras preparadas para fornecer 

equipamentos e serviços especializados aos turistas. Além disso, se faz necessárias diretrizes 

mais específicas ligadas a primeiros socorros, gestão de riscos, liderança, monitoria, 

marketing e finanças a fim de preparar as operadoras para a tarefa de conduzir grupos em 

roteiros ecológicos. 

 

2.2 O paradigma do ecoturismo mundial e nacional 

De acordo com Mckercher (2002, p.240) o desenvolvimento de um roteiro ecológico 

está diretamente ligado à capacidade da operadora em personalizar o roteiro e torná-lo 

especial aos olhos do consumidor. A reunião de itens atrativos em um roteiro é um aspecto 

fundamental para o bom desenvolvimento deste roteiro. O roteiro ecológico é uma via de mão 

dupla, terão oportunidades em que as operadoras vão oferecer os roteiros e em outros 

momentos, estes roteiros serão incluídos em pacotes de outras operadoras, o princípio 

norteador de um roteiro é que este será preparado para satisfazer um grupo específico de 

clientes. 

No Campo das Vertentes, nota-se essa vocação para o ecoturismo, devido a uma gama 

de atrativos existentes como o clima, o relevo, a paisagem cênica, tendo em destaque, serras, 

mata atlântica, campos rupestres, nascentes que vertem córregos, riachos e rios com notáveis 

cachoeiras e matas ciliares. Dentre este contexto encontra-se o leito da Ferrovia Oeste de 

Minas (EFOM), perante o qual se pode desfrutar de toda beleza local. 

Segundo Petrocchi (2001, p. 442) o macro produto turístico ecologia ganha força em 

todo o mundo, acompanhando um aumento significativo de sensibilização de conservação 

ambiental do planeta. No Brasil existem lugares únicos, singulares, mata atlântica, 

manguezais, pantanal, cerrado, águas termais, floresta amazônica, campos rupestres, 

hidrografia, fauna e a flora. 



25 

 

Dando suporte e compilando os resultados após várias investidas em campo, este 

trabalho proporcionou a elaboração de mapas georeferenciados, uma vez que segundo Silva 

(2008), o Sistema de Informações Geográficas (SIG) aplicado ao turismo representa uma 

potencial ferramenta tanto de gestão, ordenamento e planejamento do território, como de 

elaboração e distribuição de informações com recurso à Internet através dos serviços de 

mapas dinâmicos. Um turista, ao visitar determinada região, pretende explorar os recantos e 

paisagens, saborear a gastronomia local, praticar atividades lúdicas ou conhecer os costumes 

locais. Sendo assim, se ele tem acesso fácil a estas informações, seja pela internet ou por 

outros meios digitais e não digitais, as possibilidades de interagir mais de perto com a 

realidade da região para onde se dirigiu são potencializadas (ROCHA e BRITO 2007). 

 Rocha e Brito (2007) ressaltam que o acesso a dados georreferenciados agrega valor 

aos produtos e serviços turísticos na medida em que, seja possível a integração destes dados a 

informações adicionais específicas, de maneira a ampliar a percepção dos recursos existentes. 

Mais ainda, a disponibilização na internet de muitas das funcionalidades dos SIG criam um 

ambiente dinâmico, o que é denominado como Web GIS. Na Web GIS, os mapas extrapolam 

a função de suporte das informações georreferenciadas e de um meio de representação dos 

resultados da análise espacial, servindo, frequentemente, como índice, através de 

hiperligações, para outros tipos de informação como fotografias, textos ou vídeos, 

caracterizando os mapas dinâmicos.  

 

2.3 Turismo de aventura. 

 Segundo o Ministério do Turismo (2010), primeiramente entendido como uma 

atividade associada ao Ecoturismo, o segmento de Turismo de Aventura, possui 

características e consistência mercadológicas próprias e, consequentemente, seu crescimento 

vem adquirindo um novo enfoque de ofertas e possibilidades. Como decorrência do 

desenvolvimento observado na última década, vários empreendimentos foram constituídos no 

País, oferecendo produtos e serviços especializados aos turistas. Esses empreendimentos têm 

sido impulsionados pelas transformações no comportamento do consumidor, que busca estilos 

de vida mais saudáveis, apresentando maior sensibilidade frente aos assuntos ligados à 

diversidade cultural e à preservação da natureza, mudanças que se refletem na escolha das 

atividades de lazer e, assim, na definição dos destinos turísticos. Os impactos econômicos 

desse segmento não se limitam aos destinos. Diversos envolvidos, que de modo geral não 

estão sediados nos núcleos receptores, são diretamente impulsionados, fornecedores de 
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equipamentos, seguradoras, outros produtos e atividades associadas. Diante disso e 

considerando as especificidades do Turismo de Aventura, principalmente quanto ao quesito 

segurança, verificou-se a necessidade de delimitar a sua abrangência em relação a outros tipos 

de turismo, tanto para embasar a formulação e execução de políticas públicas como também 

orientar os interessados quanto às características e questões legais que podem implicar nas 

relações de mercado. O conceito de Turismo de Aventura fundamenta-se em aspectos que se 

referem à atividade turística e ao território em relação à motivação do turista, e pressupõem o 

respeito nas relações institucionais, de mercado, entre os praticantes e com o ambiente. Nesse 

contexto, define-se que Turismo de Aventura compreende os movimentos turísticos 

decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo. 

  

2.4 Turismo Rural 

 Segundo GRAZIANO DA SILVA et al (2011), embora a visitação a propriedades 

rurais seja uma prática antiga e comum no Brasil, apenas há pouco mais de vinte anos passou 

a ser considerada uma atividade econômica e caracterizada como Turismo Rural. Esse 

deslocamento para áreas rurais começou a ser encarado com profissionalismo na década de 

80, quando algumas propriedades em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, devido às 

dificuldades econômicas do setor agropecuário, resolveram diversificar suas atividades e 

passaram a receber turistas. O Turismo Rural pode ser explicado, principalmente, por duas 

razões: a necessidade que o produtor rural tem de aumentar sua fonte de renda e de agregar 

valor aos seus produtos; e a vontade dos moradores urbanos de encontrar e reencontrar raízes, 

de conviver com a natureza, com os modos de vida, tradições, costumes e com as formas de 

produção das populações do interior. Sendo assim, a conceituação de Turismo Rural 

fundamenta-se em aspectos que se referem ao turismo, ao território, à base econômica, aos 

recursos naturais e culturais, à sociedade, e ao campo afetivo. Com base nesses aspectos, 

define-se que Turismo Rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio 

rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 

resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade.  

2.5 Estradas em patrimônios turísticos naturais 

Oliveira (2002, p. 94) considera que lugares que reúnem elementos criados pela 

natureza, podem ser utilizados como atração turística, sejam estas por suas características 

como clima, vegetação, fauna, flora, hidrografia, localização, entre outras. As paisagens 

fazem parte do patrimônio turístico natural, são atrações únicas, pois cada lugar é singular não 
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existe outro igual, e, portanto, necessita de cuidados especiais que incluem preservação, 

conservação, educação, monitoramento e outros tantos que colaborem para sua permanência. 

Oliveira (2002, p. 95) relata que existem experiências da contemplação da paisagem 

em várias partes do mundo em estradas que não possuem infraestruturas como pavimentação, 

que para percorrer seu trajeto leva um dia inteiro, enquanto que o mesmo trajeto percorrido 

em uma autoestrada seriam necessários apenas duas horas , dentre estas pode-se citar como 

exemplo uma estrada na costa Oeste dos Estados Unidos, litoral da Califórnia, entre as 

cidades de São Francisco e Los Angeles nos quais os turistas percorrem seu trajeto sem 

agredir o meio ambiente, retirando apenas seus benefícios de forma harmônica com a 

natureza. A estrada proporciona uma variação constante de paisagens, passando por florestas 

e vales. Percebe-se uma preocupação constante com o visual, que transformou seu percurso 

em uma estrada de interesse turístico. Como resultante da conservação e cuidados com o 

entorno da estrada, há uma demanda significativa, pois grande parte dos turistas que visitam a 

Califórnia prefere alugar um carro e viajar por terra do que utilizar outro meio de transporte, 

que poderia ser bem mais rápido e confortável. Tudo foi planejado para que os turistas tenham 

a possibilidade de usufruir do contato com a natureza e apreciar a paisagem, conhecendo 

cidades e vilarejos em seu percurso, tirar fotografias, beneficiando estas cidades através do 

turismo receptivo. Quanto mais tempo o turista gasta para percorrer seu trajeto, mais gasta na 

região com diárias em hotéis, refeições, transportes, combustível, serviços diversos, compra 

de suvenires, filmes, entre outros. Desta forma a estrada contribui para promover a captação 

de recursos financeiros além de gerar  postos de trabalhos, tão necessários na atualidade. É 

importante observar que o produto turístico desta estrada é a própria paisagem. 

Oliveira (2002, p. 95) diz ainda que existem exemplos também de sucesso em países 

europeus, como a Inglaterra, a Escócia, a França, a Espanha, a Alemanha e a Suíça, que 

possuem no interior  de cada um destes países estradas estreitas que atravessam bosques, 

florestas, entre outros, com um traçado que explora o visual oferecido gratuitamente pela 

natureza, tornando o passeio agradável e atraente. 

Sendo o trajeto deixado pela outrora Estrada de Ferro Oeste de Minas carregado de 

características marcantes como a história, a cultura, bem como os atrativos naturais de seu 

entorno, torna-se necessária atenção especial do Poder Público como também da sociedade 

civil para evitar o desaparecimento deste valioso patrimônio. Dentre as alternativas de 

utilização da área como também uma forma de preservar e conservar o leito da Ferrovia 

encontra-se o ecoturismo que além de contribuir para tamanho benefício, pode colaborar para 

o desenvolvimento econômico dos municípios circunvizinhos, através geração de impostos 
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oriundos dos serviços oferecidos, além de criar novos postos de trabalhos, melhorando a 

qualidade de vida das populações autóctones dos municípios os quais o leito da Ferrovia  

corta.  

Beni (1998, p. 29) descreve que o produto turístico é o resultado da soma de recursos 

naturais e culturais e serviços produzidos por uma pluralidade de empresas, algumas das quais 

operam a transformação da matéria-prima em produto acabado, enquanto outras oferecem 

seus bens e serviços. 

Uma possibilidade concernente para o ecoturismo no leito da EFOM  seria a forma 

itinerante onde o turista percorre um maior número possível de localidades em uma única 

viagem, com estadas curtas em cada um dos locais visitados. 

Andrade (2002, p. 85) afirma que a forma de turismo itinerante proporciona uma 

permanência ou estadas em lugares diversos. É uma forma em geral mais utilizada pelos 

jovens, que gostam de movimentação e variação de locais, hospedagens, alimentação, 

entretenimento, dentre outras alternativas.  

Dessa maneira a circulação de turistas, bem como a renda gerada pela atividade 

turística estaria sendo mais bem contemplada pelos diversos Municípios e localidades 

existentes no trajeto da EFOM, como por exemplo, Antônio Carlos, Barroso, Prados, Caixa 

d’água da esperança, Tiradentes, São João del Rei, Conceição da Barra de Minas, Nazareno e 

Ibituruna. Dessa forma o leito desativado da EFOM é uma possibilidade itinerante. 

 

2.6 Um pouco de história da EFOM 

Histórico sucinto da Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM) 

De acordo com o site estacoesferroviarias.com. br acessado em junho de 2017, a 

Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM) foi aberta em 1880, ligando com bitola de 0,76 m 

as estações de Sitio (hoje Antônio Carlos) e Tiradentes. Mais tarde, em 1881 foi prolongada 

até São João Del Rei. Em 1887 foi ampliada atingindo Aureliano Mourão, onde havia uma 

bifurcação, com uma linha chegando a Lavras. Em 1894 seguiu para o norte atingindo 

finalmente Barra do Paraopeba. Dela saíam diversos e pequenos ramais. A linha foi extinta 

em pedaços, tendo sido o primeiro em 1960 (Pompeu-Barra) e o último, em 1984 (Antonio 

Carlos - Aureliano), com exceção do trecho S.J. Del Rey - Tiradentes que se conserva em 

atividade até hoje. Também se conserva o trecho Aureliano - Divinópolis, ampliada para 

bitola métrica em 1960, ligando hoje Lavra a Belo Horizonte. A Ferrovia Oeste de Minas 

possui em atividade apenas o trecho que liga São João del Rei à Tiradentes em uma extensão 
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de aproximadamente 12 km, conforme o site geocities.com.br, acessado em junho de 2017, 

passando pelas estações de Chagas Dória e estação da Casa da Pedra, nas quais não mais 

existem paradas. 

O restante do leito da Ferrovia encontra-se totalmente desativado, no ano de 1984, 

conforme o site estacoesferroviarias.com.br, acessado em junho de 2017, nos quais foram 

retirados os dormentes e trilhos, restando somente a terraplanagem conforme observado pelo 

pesquisador em atividade de campo. Apesar de tamanha perda histórica - cultural e material 

oriunda pela desativação do restante do trajeto da Oeste de Minas, restaram as belezas cênicas 

onde pode-se observar o imponente Rio das Mortes, com suas corredeiras, mata ciliar e sua 

fauna e flora exuberantes. Pode-se observar ainda pequenos trecho remanescentes da Mata 

Atlântica, Campos Rupestres1, dentre outros. Pode-se observar pequenas propriedades rurais 

tendo como atividade principal a pecuária leiteira. Encontram-se também edificações 

remanescentes da referida Oeste de Minas como as casas de operários de trecho, Pontilhões2 e 

estações nas quais ainda existe uma forte presença viva e não muito distante da cultura local. 

Ainda de acordo com o site supracitado  o primeiro trecho da Ferrovia foi concluído 

em 28 de agosto de 1881 e ligava a localidade de Sítio até São João del Rei perfazendo 98,430 

Km, ligando este ferrovia com a estrada de ferro D. Pedro II na qual esta dotada de uma bitola 

de 1,00 m , mas por motivos econômicos na conjuntura em questão, para a execução da 

Ferrovia Oeste de Minas, utilizou-se de uma bitola mais estreita com 0,76 m constituído de 

quatro estações, Sítio, São João del Rei, Barroso e São José del Rei (atual Tiradentes). Com a 

necessidade de desenvolvimento da Ferrovia Oeste de Minas, decidiu-se expandir seu trajeto 

até outras localidades, constituindo conforme tabela abaixo. 

 
Origem Destino  Distância 

Sítio (Antonio Carlos) São João d`El Rey  98,430 Km 

São João d`El Rey Aureliano Mourão  103,670 Km 

Aureliano Mourão Ribeirão Vermelho  43,500 Km 

São João d`El Rey Águas Santas  11,800 Km 

                                Tabela 1 – Extensão Estrada de Ferro Oeste de Minas em 1910                       
                                Fonte: Geocities (1998) 
 

A Ferrovia Oeste de Minas sempre margeava o Rio das Mortes, conforme pode ser 

observado:  

                                                           
1 Campos Rupestres: Área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. 
2 Pontilhões: Pontes que serviam de passagem entre duas margens 



30 

 

 A Estrada de Ferro Oeste de Minas partia da Estação de Sítio (hoje Antônio Carlos) 

seguindo a margem esquerda do Rio das Mortes até São João d’El Rey (km 100) onde a deixa 

por algum tempo, para depois continuar a segui-lo até o km 196, 180, quando atravessa o 

referido Rio na Ponte do Inferno, margeando-o, então, pelo lado direito até o km 202 (estação 

de Aureliano Mourão). Do km 202, parte o ramal para Ribeirão Vermelho na margem direita 

do Rio das Mortes, até o km 15, onde ele perde o seu nome, ao desaguar no Rio Grande. 

(GEOCITIES, 1998). 

Maldos (1997, p. 35) relata que a chegada da Estrada de ferro Oeste de Minas (EFOM) 

à São João del Rei contribuiu significativamente para o desenvolvimento industrial e 

comercial da cidade, inaugurando fábricas bem estruturadas como a fábrica de tecidos da 

Companhia Industrial Sanjoanense, além de novos estabelecimentos comerciais e também 

escritórios e consultórios de profissionais como dentistas, médicos e advogados.  

Maldos (1997, p. 42) descreve que a prosperidade provida pela EFOM viabilizou a 

abertura de novos e diferentes empreendimentos dentre estes ateliers  e um dos mais luxuosos 

hotéis da região, o denominado “Hotel Oeste” ou Hotel da Oeste inaugurado em 29 de agosto 

de 1881, localizado na antiga rua dos voluntários, atual Hermílio Alves em São João del Rei. 

O hotel teve o desfortuno de Ter sido completamente destruído por um incêndio em 1917, 

hoje existe no local um prédio de estética semelhante em estilo eclético, pertencente ao 

Ministério do Exército onde existe o museu da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e ainda 

o Centro Social e Cultural (CESC) do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha (11ºBIMth). 

A Ferrovia Oeste de Minas transportou as pessoas bem como as riquezas econômicas 

da região, pois  já no seu primeiro ano de existência a média mensal de passageiros era de 747 

pessoas divididas na seguinte proporção: 25% de primeira classe e 75 % de Segunda classe, 

cujos bilhetes eram emitidos na seguinte proporção: 

 

Emissão de bilhetes Quantidade Percentual 
Estação D. Pedro II 920 8,80 % 

Estação Sítio 3.946 37,75 % 

Estação Barroso 1.277 12,22 % 

Invernadas 2.624 25,10 % 

Estação São José d’El- Rei 359 3,43 % 

Estação São João d’El Rei 
Total 

1.328 
10.454 

12,70 % 
100 % 

TABELA 2 – Média mensal de bilhetes 
Fonte: Relatório Estrada de Ferro de Oeste (1882, p. 39) 
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Já o trafego de cargas de mercadorias tinham o movimento médio mensal de cerca de 

6.172,667 Kg, sendo 78% importação e 22% exportação, entre os produtos de importação 

destacava-se o sal com 3.409.284 kg perfazendo um total de 70,7%. Já entre os gêneros 

exportados destacava-se a cal com 567.836 kg mensais representando 42,1% do total de 

exportações mensais. A movimentação de carga na Estrada de Ferro da Oeste era distribuída 

entre as estações na seguinte proporção: 

 

Estação Importação Exportação 
Sitio 0 42.037 Kg 

Barroso 108.913 Kg 632.940 Kg 

Invernadas 3.025.681 Kg 367.897 Kg 
Estação São José d’El- Rei 17.229 Kg 2.568 Kg 
Estação São João d’El Rei 

Total 
1.672.102 Kg 
4.823.925 Kg 

303.300 Kg 
1.348.742 Kg 

TABELA 3 – Média mensal de cargas transportadas 
Fonte: Relatório Estrada de Ferro de Oeste (1882, p. 40) 

 
De acordo com Jansen (1922), procurando meios para seu desenvolvimento, a 

Companhia buscou prolongar a sua linha, tratando logo de adquirir a concessão, então 

existente, de uma estrada de ferro que, partindo de São João del-Rei, se dirigisse a Oliveira, 

com um ramal para Ribeirão Vermelho. 

Tratou também de auxiliar a criação de núcleos de imigrantes ao longo da zona 

percorrida pela estrada e ao longo da que viria ser percorrida, buscando com essas ações a 

prosperidade da empresa que viria com o crescimento da produção. Um dos primeiros atos da 

diretoria da Oeste eleita em 9 de setembro de 1884 foi adquirir a Estrada de Ferro de São João 

del-Rei a Oliveira. No início de 1886 a Oeste inaugurou os trabalhos de construção em São 

João del- Rei. Em outubro de 1887 foi inaugurado o trecho até Oliveira e em abril de 1888 de 

Ribeirão Vermelho, pontos terminais da concessão. O traçado, na extensão de 221 

quilômetros, sendo 172 do tronco e 49 do ramal, estendia-se por um lado até Oliveira e por 

outro, pela margem direita do Rio Grande, até a foz do Ribeirão Vermelho, que ficou como 

ponto inicial da franca navegação daquele rio, tendo como ponto terminal a foz do rio 

Sapucaí. A Oeste obteve privilégio exclusivo, por 10 anos, para a respectiva exploração. O 

estabelecimento de tal navegação, num percurso de mais de 200 quilômetros, foi assunto de 

preocupação da Companhia, pelas grandes vantagens que ela poderia obter, por se tratar de 

uma zona percorrida pelo rio Grande, de terras férteis, sem vias de comunicações rápidas e 

baratas.  
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A navegação, o prolongamento da linha em bitola de 762 mm até Ribeirão Vermelho e 

Oliveira e, posteriormente, o início da operação na linha de bitola métrica que partia de 

Ribeirão Vermelho em direção à Barra Mansa e à Goiás. Conforme Carlos de Laet, a intenção 

da Oeste era fazer a interligação entre as bacias dos rios Grande e São Francisco. 

Aproveitando-se da caducidade do contrato existente para a construção da Estrada de Ferro de 

Pitangui, a Companhia pediu permissão ao governo de Minas Gerais para a construção do 

trecho de Oliveira àquela cidade, solicitando que a estrada partisse para a referida zona, não 

da Estrada de Ferro D. Pedro II, mas da Oeste de Minas. Em 1889 iniciaram-se os trabalhos, 

procurando fazer o prolongamento da estrada pelo vale do rio Pará até o alto São Francisco 

com ramais para Itapecerica e Pitangui. O ponto terminal fora fixado na foz do rio Paraopeba, 

no encontro com o São Francisco. A inauguração da estação Paraopeba se deu a 10 de 

fevereiro de 189479, no quilômetro 602, que ficou como ponto terminal da linha de bitola de 

762mm até 1960 
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2.7  Histórico sucinto das estações e paradas em estudo. 

2.7.1 Estação Antônio Carlos “Sítio” 

Localizada nas coordenadas: E=629702,291 N=7641989,573 (Datum WGS 84). 

 Conforme o site estacoesferroviarias, acessado em julho de 2017 a estação 

de Sitio (hoje Antônio Carlos) foi inaugurada em 1878. Desde 1881, um dos entroncamentos 

da linha do Paraopeba, da antiga E. F. Oeste de Minas, que, a partir de 1931, foi encampada 

pela Rede Mineira de Viação (RMV). Esse ramal tinha a bitola de 0,76 m e parte dele 

encontra-se em operação até hoje, entre Tiradentes e São João D'El Rey, para fins turísticos.  

 O povoado em volta da estação ferroviária do Sítio fazia parte do distrito 

de Bias Fortes, município de Barbacena. Em 1910, a capela do Sítio foi elevada a curato, 

desmembrada da Matriz de Barbacena. Já em 1938, o distrito de Bias Fortes recebeu o nome 

do povoado que lhe pertencia, passando a chamar-se Sítio. (Nota: Max Vasconcellos afirma 

que em 1928 a estação servia ao distrito de Santo Antonio da Ibertioga, enquanto o distrito 

de Bias Fortes era atendido pela estação seguinte, Sá Fortes). Em 1948 é elevado à categoria 

de município, com a denominação de Antônio Carlos, renomado filho da cidade, 

desmembrando-se de Barbacena. Com isso o nome da estação também mudou para Antonio 

Carlos, homenagem ao antigo Interventor do Estado. A estação fechou definitivamente em 

1982, mas ainda se conserva de pé, inclusive com o marco zero da EFOM e sua caixa d'água. 

 
Figura 3: Estação Antônio Carlos 1910. 
Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 
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Figura 4: Estação Antônio Carlos 1980. 
Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 

 
 

 
Figura 5: Estação Antônio Carlos 2017. 

Fonte : Arquivo do autor 
 

2.7.2 - Estação “Ilhéus” 

Localizada nas coordenadas: E= 616317,038 N= 7647247,854 (Datum WGS 84). 

 De acordo com levantamento de campo em 2017, esta estação encontra-se 

sendo utilizada para fins de moradia de funcionário de uma fazenda onde se encontra ainda 

uma pequena usina hidrelétrica que gera energia para comunidade local. Foi reformada por 

iniciativa particular com interesses particulares, aproveitaram-se somente os alicerces antigos 

e foi reconstruída com tijolos maciços, janelas e telhados modernos, descaracterizando 

totalmente o acervo da EFOM. 
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Figura 6: Estação Ilhéus 2017 

Fonte : Arquivo do autor 
 

2.7.3 Parada “Invejosa” 

Localizada nas coordenadas: E= 608777,536 N= 7653449,179 (Datum WGS 84). 

 A parada da Invejosa era uma pequena parada desativada com o fim da linha 

em 1984, De acordo com levantamento de campo em 2017 encontra-se reformada com 

chapisco de cimento e areia, descaracterizando com isso o acervo da EFOM. 

 
Figura 7:  Parada Invejosa 2017. 

Fonte : Arquivo do autor 
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2.7.4  Estação “Barroso” 

Localizada nas coordenadas: E= 605910,879 N= 7656907,933 (Datum WGS 84). 

 Segundo CAMPOS (2016), A estação de Barroso foi inaugurada em 1880. Foi 

estação terminal da linha até o ano seguinte, quando foi aberto o trecho até São João d'El Rey. 

Com a erradicação da linha, em dezembro de 1984, foi fechada. Foi utilizada pela Prefeitura 

do município e tombada como patrimônio histórico municipal de Barroso. Em 2007, apesar 

de tombada, estava abandonada e em péssimo estado, invadida e ao lado de um ferro-velho 

imundo. Em 2015, pelo menos o ferro-velho não mais existe. O prédio da antiga estação 

continua em mau estado. 

 
Figura 8:  Estação Barroso 1910 

Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 

 
 
 

 
Figura 9: Estação Barroso 2017. 

Fonte : Arquivo do autor 
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2.7.5 Estação “Prados” 

Localizada nas coordenadas: E= 598166,508 N= 7663247,999 (Datum WGS 84). 

A estação de prados foi inaugurada em 1881 no qual pode se constatar através de um 

trecho muito expressivo descrito a seguir: 

“Na década de 70 eu e um amigo viajamos de São João Del Rei a Barroso, passando 

por Prados, Num percurso de uns 40 km. Este passeio ficou marcado pois tratava-se de uma 

viagem normal, não turística, com passageiros comuns carregando compras. Na época tive o 

privilégio de viajar em uma Maria-fumaça de verdade, que deve ter sido uma das últimas no 

Brasil neste contexto. O mais incrível é que na volta para São João Del Rei, eu e meu amigo 

descemos na estação de Prados, muito bonita e bucólica, com a intenção de conhecer a cidade, 

e qual não foi nossa surpresa de que quando o trem partiu só restaram eu e meu amigo na 

estação, totalmente isolada no meio de um pasto cortado apenas por uma estradinha de terra 

que cruzava os trilhos do trem próxima à estação [...]. “(Comenta Bruno Nascimento Campos 

apud site geocities (2017). 

  

Figura 10: Estação de Prados - 1981. 
Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 
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Figura 11: Estação de Prados – 1981 
Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 

 

 
Figura 12: Estação de Prados – 2017. 

Fonte : Arquivo do autor 
 

A estação de Prados apresenta na data desta visita de campo, somente sua estrutura 

física. Continua sendo um ponto de referência histórico-cultural para o município de Prados, 

porém encontra-se decadente e sem nenhuma finalidade sócio-cultural para a comunidade. 

 

2.7.6  Estação “Caixa d`água da Esperança” 

Localizada nas coordenadas: E= 591767,177 N= 7663965,551 (Datum WGS 84). 

Afirma Bruno Nascimento Campos apud site Geocities.com.br, acessado em (2017) 

que a parada da Caixa D'água da Esperança foi aberta em 1913. Ainda hoje existem os restos 

da sua plataforma, sua caixa d'água que alimentava de água as antigas máquinas à vapor e 

uma vila próxima. Esta caixa d'água que nomeou a parada.   
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De acordo com levantamento de campo em 2017, resta somente a caixa d’água 

propriamente dita, que servia para o abastecimento de água das locomotivas movidas à vapor.  

 
Figura 13: Caixa d’água da Esperança – 1980. 

Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 
 

 
Figura 14:  Caixa d’água da Esperança – 2017. 

Fonte : Arquivo do autor 
 

 
 

Figura 15: Estação Caixa d’água da Esperança 2017. 
Fonte : Arquivo do autor 
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2.7.7 Estação “Tiradentes” 

Localizada nas coordenadas: E= 586528,675 N= 7664925,483 (Datum WGS 84). 

De acordo com Alexandre Linhares Giesbrecht apud site Geocities.com.br, acessado 

em (2017), a estação de Tiradentes foi inaugurada em 1881. Em 1984, o trecho entre São João 

del Rey e Tiradentes foi mantido. A estação de Tiradentes foi inaugurada com o nome de São 

José del Rey, alterado em 1890 para Tiradentes com a erradicação de todo o trecho de bitola 

de 0,76 m da linha da Barra do Paraopeba, o trecho entre São João del Rey e Tiradentes foi 

mantido: até hoje, rodam as composições a vapor entre as duas estações, com fins turísticos. 

O passeio é operado pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). O prédio esteve fechado e sua 

plataforma funcionava como parada desses trens. 

É a última estação do trecho ainda em operação de toda a EFOM, serve como ponto de 

encontro para locação e charretes com destino ao centro e Tiradentes. Nesta estação encontra-

se uma pequena rotunda onde turista observam e/ou interagem na mudança de direção das 

locomotivas. 

 

 
Figura 16: Estação Tiradentes 1980. 

Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 
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Figura 17: Estação Tiradentes 2017. 

Fonte : Arquivo do autor. 
 

2.7.8  Estação “Casa de Pedra” 

Localizada nas coordenadas: E= 584548.0 N= 7662956.21 (Datum WGS 84). 

Conforme relato de CAMPOS (2017), A parada da Casa da Pedra foi inaugurada em 

1881. A Casa de Pedra é uma gruta e próximo a ela há uma pedreira ou mineração que tomou 

para si o nome. O transporte dos materiais ali extraídos era realizado pelo trem; lá também 

havia uma parada para carregar o trem de carga e para deixar ali os trabalhadores do local. 

Hoje somente há restos da plataforma e do lugar onde se carregava o trem de carga. Vai 

também uma foto de 1978 com uma composição de passageiros passando pelo local. Em 

1984, com a erradicação de todo o trecho de bitola estreita da linha da Barra do Paraopeba, o 

trecho entre São João del Rey e Tiradentes, passando pela Casa da Pedra, foi mantido: até 

hoje, rodam as composições a vapor entre as duas estações, com fins turísticos. O passeio é 

operado pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). 

 
Figura 18: Estação Casa de Pedra – 1982. 
Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 
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2.7.9  Estação “Chagas Dória” 

Localizada nas coordenadas: E= 578715.86 N= 7663596.50 (Datum WGS 84). 

Comenta José Cláudio Henriques apud site Geocities, acessado em (2017), em seu 

jornal Bairro de Matosinhos - Berço da Cidade de São João del - Rei , que a parada 

Matosinhos foi inaugurada em 25/05/1908. Ou talvez um pouco antes, pois há um aviso 

oficial do mesmo dia sobre custo de passagens nesta estação. A linha primitiva entre São João 

del - Rei e Tiradentes passava pela rua Amaral Gurgel, que ainda mantém o traçado da 

ferrovia. Algumas fontes dizem que ela não tinha cobertura para movimentação de 

passageiros e cargas na época, mas, como o prédio ainda existe, a informação não parece 

correta.  

Afinal, havia um prédio funcionando como parada. No mesmo ano, em agosto, a 

Câmara Municipal de São João solicitou ao então diretor da EFOM, o engenheiro Francisco 

Manoel Chagas Dória, a construção de um ramal que partisse de Matosinhos até o balneário 

de Águas Santas. Quando inaugurado o ramal, em 21.03.1910, a parada já havia sido 

desativada pouco antes, pois, para a construção do ramal, retificou-se a linha. Com isso, a 

parada, que já tinha o nome de Chagas Dória desde 2/6/1908, ficou fora da linha. 

 Um novo prédio com o mesmo nome da parada original foi construído na linha nova, 

porque houve um grande aumento de demanda que acabou por culminar na construção de um 

prédio maior para a estação, inaugurado em 15.04.1911, e, por  isto, há fontes que citam a 

data de inauguração da estação como sendo esta. Este ramal, que partia da estação de Chagas 

Dória, funcionou até 1966, também em bitola de 0,76m, e era um verdadeiro trem de subúrbio 

para a cidade de Tiradentes, embora a composição partisse de São João del Rey. Em 1984, 

com a erradicação de todo o trecho de bitola estreita da linha da Barra do Paraopeba, o trecho 

entre São João del Rei e Tiradentes, passando por Chagas Dória, foi mantido. A estação 

sofreu várias intervenções, foi bastante descaracterizada e depois de ser abandonada por muito 

tempo, em 2004 passou por um processo de reforma.  

Desde final de 2004 encontra-se parcialmente reformada, servindo como ponto de 

encontro no bairro de Matozinhos e também nos finais de semana e feriados como uma 

pequena feira de artesanato e produtos oriundos da zona rural local. 
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Figura 19: Estação Chagas Dória – 1912. 
Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 

 

Figura 20: Estação Chagas Dória – 1982. 
Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 

 

 
Figura 21: Estação Chagas Dória – 2017. 

Fonte : Arquivo do autor. 
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2.7.10 Estação “São João del rei” 

Localizada nas coordenadas: E= 577135,629 N= 7662924,748 (Datum WGS 84). 

Segundo o site estações ferroviárias.com.br, acessado em (2017), a estação de São 

João del Rei no próprio Município e presente na linha do Paraopeba no Km 413, foi 

inaugurada com muitas festas e a presença do Imperador Dom Pedro II no dia 28 de agosto de 

1881. Era a ponta de linha do trecho que então ligava Sítio (hoje Antonio Carlos), na Central 

do Brasil, a essa cidade. A linha só foi prolongada para frente em 1887. A composição 

chegava e partia de São João del Rei para o mesmo sentido: havia que se fazer uma manobra 

no virador, pois havia que se recuar para sair para Ibitutinga. Em 1984, com a erradicação de 

todo o trecho de bitola de 0,76 m da linha da Barra do Paraopeba, o trecho entre São João del 

Rey e Tiradentes foi mantido.  

É certamente o maior complexo ferroviário de toda EFOM, contendo em seu interior 

diversas construções como: Museu Ferroviário, onde se encontra um grande acervo histórico 

como a locomotiva número 1, peças antigas usadas na manutenção da ferrovia entre outros 

curiosos equipamentos e utensílios. Outra construção significativa é a Rotunda3 contendo 

várias locomotivas estacionadas e diversos vagões de diferentes finalidades. Seu prédio 

principal contém uma estrutura ornamentada com adornos vindos da França.  

 
Figura 22: Estação de São João Del rei – 1980. 

Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 
 

                                                           
3 Rotunda : Local onde é feita a mudança de direção das locomotivas através de engrenagens que 
facilitam a operação. 
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Figura 23: Estação de São João Del rei – 2017. 

Fonte : Arquivo do autor. 

 
Figura 24: Estação de São João Del rei – 2017 (Rotunda). 

Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 
 
 
 

2.7.11 Estação “Ibitutinga” 

Localizada nas coordenadas: E= 571747,182 N= 7670877,429 (Datum WGS 84). 

Conforme o site estacoesferroviarias.com.br, acessado em (2017), a estação de 

Ibitutinga, situado no município de São João del Rei, pertencente a linha do Paraopeba no Km 

394, foi inaugurada no dia 20 de janeiro de 1887, então com o nome de Santa Rita. O nome 

atual veio anos mais tarde. O tráfego cessou em junho de 1983 e a estação, fechada. Em 

dezembro de 1984, a linha da antiga EFOM foi finalmente erradicada.  

De acordo com levantamento de campo em 2017  a Estação de Ibitutinga encontra-se 

em boas condições arquitetônicas, está sendo utilizada como moradia de uma família a qual 
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tomou posse da referida estação aparentemente sem a devida autorização dos poderes 

competentes. Pertence também ao conjunto de Ibitutinga uma vila de operários a qual 

encontra-se em perfeitas condições arquitetônicas, servindo aos moldes da estação como 

moradia.  

Figura 25: Estação de Ibitutinga 1945. 
Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 

 
 
 

Figura 26: Estação de Ibitutinga – 1976. 
Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 
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Figura 27: Estação de Ibitutinga – 1980. 
Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 

 

 
Figura 28: Estação Ibitutinga em  2017. 

Fonte : Arquivo do autor. 

                       
Figura 29: Estação de Ibitutinga 2017. 

Fonte : Arquivo do autor. 
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2.7.12 Estação “Mestre Ventura” 

Localizada nas coordenadas: E= 560716,651 N= 7666669,714 (Datum WGS 84). 

De acordo com o site estacoesferroviarias.com. br, acessado em (2017), a estação de 

Mestre Ventura, situada no Município de São João del Rei e integrante da linha do Paraopeba 

no Km 384, foi Inaugurada no dia 7 de setembro de 1931. Seu primeiro nome teria sido José 

Deodoro. Já foi demolida.  

Após trabalho de campo em julho de 2017, de coleta de dados para esta dissertação, da 

Estação de Mestre Ventura não restaram nem os alicerces e nem as ruínas do antigo colégio 

que alí existiam. 

 

 
Figura 30: Estação Mestre Ventura – 1980. 

Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 
 

2.7.13 Estação “Congo Fino” 

Localizada nas coordenadas: E= 555199,783 N= 7666403,570 (Datum WGS 84). 

Relata o site estacoes ferroviárias (2005), que a estação de Congo Fino foi inaugurada 

no dia 1 de maio de 1887, com o nome de Rio das Mortes (por ficar perto da foz do Rio das 

Mortes pequeno, quando este deságua no Rio das Mortes), e mais tarde teve seu nome 

mudado para João Pinheiro em homenagem ao então presidente da província de Minas Gerais. 

Em 1943 foi renomeada como Congo Fino. 

A estação de Congo Fino Já foi demolida, em julho de 2017, pôde-se constatar que 

dela só restaram os seus alicerces. 
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Figura 31: Estação de Congo Fino – 1980. 

Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 
 
  

2.7.14 Parada “da Barra” 

Localizada nas coordenadas: E= 552073,640 N= 7666666,828 (Datum WGS 84). 

 De acordo com levantamento de campo em 2017  a parada da Barra encontra-

se em péssimo estado de conservação, sendo utilizada para armazenar lenha nativa para 

posteriormente ser transportada para moradores locais. 

 
Figura 32: Parada da Barra 2017. 

Fonte : Arquivo do autor. 
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2.7.15 Parada “da Ilha” 

Localizada nas coordenadas: E=548618,209 N= 7667171,524 (Datum WGS 84). 

 Após visita de campo ficou constatado o descaso com esta parada, pelo seu 

esquecimento por parte dos moradores vizinhos e pelo poder público. Destaca-se conforme 

escritas na parede desta parada que os usuários se apresentam como proprietários desta 

parada, porém, sendo de propriedade da EFOM. 

 

 
Figura 33: Parada da Ilha 2017. 

Fonte : Arquivo do autor. 
 

 

2.7.16 Estação “Nazareno” 

Localizada nas coordenadas: E= 543607,123 N= 7666222,202 (Datum WGS 84). 

De acordo com levantamento de campo em 2017 esta estação encontra-se inoperante, 

com suas instalações desgastadas pelo tempo e dominadas pela vegetação nativa, já foi 

inundada nos anos anteriores e as marcas das enchentes são notáveis, porém, os cômodos 

onde ainda resta o telhado servindo de abrigo para cidadãos desabrigados e pescadores em 

dias de chuva. Mas no passado esta foi uma bela estação onde o trem parava para as refeições 

dos passageiros, devido ao seu grande salão em seu interior. 

O local ainda conta com uma antiga usina hidrelétrica desativada, porém, possui ainda 

seus equipamentos como: turbinas, geradores, medidores, chaves, painéis de controle, entre 
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outros. O acesso até a usina ainda é feito por uma ponte pencil
4· , transformando um simples 

acesso em uma verdadeira aventura sobre o rio da usina. 

 

Figura 34: Estação de Nazareno 1914. 
Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 

 

Figura 35: Estação de Nazareno 1925. 
Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 

 

 
                                           

Figura 36: Estação Nazareno 2017. 
Fonte : Arquivo do autor. 

                                                           
4 Ponte construída por uma estrutura suspensa composta por cabos de aço e outros materiais. 
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2.7.17 Estação “Coqueiros” 

Localizada nas coordenadas: E=538588,012 N= 7667488,043 (Datum WGS 84). 

 Segundo CAMPOS (2016), A estação de Coqueiros foi inaugurada em 1917. 

Em dezembro de 1984, a linha da antiga EFOM foi finalmente erradicada e a estação, 

fechada. Em 2016 a antiga estação estava servindo como biblioteca. Tem uma planta igual à 

da estação de César de Pina, que fica no ramal de Águas Santas. 

 De acordo com levantamento de campo em 2017 serve de biblioteca municipal 

e está em ótimo estado de conservação por parte e interesse da Prefeitura Municipal de 

Nazareno. 

 
Figura 37: Estação Coqueiros 1979. 

Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 
 

 
Figura 38: Estação Coqueiros 2017. 

Fonte : Arquivo do autor. 
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2.7.18 Estação “Ibituruna” 

Localizada nas coordenadas: E= 527270,626 N= 7661906,529 (Datum WGS 84). 

 Ainda de acordo CAMPOS (2016), a estação de Ibituruna foi inaugurada em 

1887. Em dezembro de 1984, a linha da antiga EFOM foi finalmente erradicada e a estação, 

fechada. Em 2003 estava servindo como escola para a Prefeitura. Em 2010 já estava 

restaurada. De acordo com levantamento de campo em 2017  serve como centro de apoio ao 

turista para Prefeitura Municipal de Ibituruna. 

 

 
Figura 39: Estação Ibituruna 1979. 

Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 
 

 
Figura 40: Estação Ibituruna 2017. 

Fonte : Arquivo do autor. 
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2.7.19 Estação “Aureliano Mourão” 

Localizada nas coordenadas: E= 521626,692 N= 7666141,467 (Datum WGS 84). 

 Relata CAMPOS (2016) que a estação de Aureliano Mourão foi inaugurada 

em 1887. Aqui era o entroncamento das linhas que seguiam para Divinópolis e para Lavras. O 

seu nome homenageava o Dr. Aureliano Marins de Carvalho Mourão, primeiro presidente da 

EFOM. Nos anos 1930, o lugarejo vivia em torno da estação. Tudo dependia de Bom 

Sucesso, ali perto. O prédio não tinha nem luz, apesar do enorme movimento de trens. O 

prédio original da estação foi substituído pelo atual em 1940. O novo prédio, em forma de 

triângulo, facilitava as baldeações. Os trens que chegavam de São João del Rey entravam pela 

direita do prédio e dali seguiam para Divinópolis. Os que vinham desta cidade seguiam 

para Lavras, e os que vinham de Lavras seguiam para São João del Rei. O horário era fixado 

para que chegassem à mesma hora. Quando tudo dava certo, o movimento na estação era 

impressionante. (Fonte: "Certa Ocasião...", Tarcísio José de Souza, 2001) Nos anos 1960, a 

linha de bitola estreita entre Lavras e Divinópolis, passando a três quilômetros de Aureliano 

Mourão, na nova estação chamada de Posto PBA, foi ampliada para métrica, fazendo a 

ligação Lavras-Divinópolis-Belo Horizonte, mantendo-se esta em atividade até hoje para trens 

cargueiros, e operados pela FCA. Porém, até Aureliano Mourão chegava apenas uma linha de 

bitola mista, métrica e estreita. A baldeação era feita mesmo no PBA. O tráfego na linha de 

bitola estreita cessou em junho de 1983. A linha foi erradicada em dezembro de 1984, 

deixando a estação sem trilhos. A estação continua de pé e a vila é habitada, lá virou um 

ponto de encontro de pescadores e é bem movimentada nos finais de semana, segundo Bruno 

N. Campos, em 28/11/03. 

 
Figura 41: Est. Aureliano Mourão 1979 (encontro das linhas 0,76m e 1,00m). 

Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 
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Figura 42: Estação Aureliano Mourão 1980. 

Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 
                                   

 
Figura 43: Estação Aureliano Mourão 2017. 

Fonte : Arquivo do autor. 
 

2.7.20  Estação “Ribeirão Vermelho” 

Localizada nas coordenadas: E= 494121,402 N= 7656857,547 (Datum WGS 84). 

 A estação de Ribeirão Vermelho foi inaugurada com o nome de Lavras, em 

1888, e era então a ponta de linha de bitola de 0,76 m da E. F. Oeste de Minas, que saía 

de Aureliano Mourão, na linha de Barra do Paraopeba. A partir daqui, saiu a linha, agora com 

bitola métrica, para Lavras Oeste, em 1895, estação que tomou para si o nome e fez com que 

o nome da mais antiga passasse a ser Ribeirão Vermelho. A intenção seria prolongar essa 

linha para o norte, atingindo Goiás, e para o sul, chegando ao porto fluminense de Angra dos 

Reis. Depois de muitas idas e vindas, com a construção do trecho Rio Claro-Barra Mansa-

Cedro (Passa-Vinte) separado do trecho de Lavras, a E.F.O.M. acabou falindo tendo como 

causa principal essa falta de união das linhas, em 1900. Nas mãos do Governo do Estado, a 
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operação continuou e a empresa se recuperou, unindo todas as suas linhas nos anos 1910. 

Desde 1907 já era possível vir pela linha da "bitolinha", 76 cm, direto de Aureliano 

Mourão e Lavras até Ribeirão Vermelho: "O Sr. Miguel Calmon, Ministro da Indústria e 

Viação, autorizou o Diretor da Estrada de Ferro Oeste de Minas a prolongar de Ribeirão 

Vermelho a Lavras a bitola de 76 cm, fazendo colocar um terceiro trilho no trecho da estrada 

compreendido entre aqueles pontos, de modo a evitar os trens especiais e a baldeação em 

Ribeirão Vermelho" (O Estado de S. Paulo, 29/11/1907). O trecho Ribeirão Vermelho-

Lavras foi o único trecho da empresa em bitola mista (métrica e 0,76 m) para permitir a 

ligação de Barbacena com Lavras; por outro lado, a eletrificação da linha, vinda 

de Barra Mansa, chegou a Ribeirão Vermelho, de onde nunca passou. O complexo ferroviário 

foi todo desativado em 1968, com exceção da estação em si (*Ricardo Resende Coimbra: 

Uma Viagem pelos Trilhos da Centro-Oeste, Novo Mundo Editora, 2009).  

 
Figura 44: Estação Ribeirão Vermelho 1980. 

Fonte : Site estacoesferroviarias.com.br 

 
Figura 45: Estação Ribeirão Vermelho 2017. 

Fonte : Arquivo do autor. 
 



58 

 

3 METODOLOGIA 

Para concepção deste trabalho original, teve-se um processo de pesquisa aplicada na 

prática descritiva de campo e empírica, baseada na observação, para a confecção dos LITs 

(Lugares de interesse Turísticos, onde pôde-se destacar os trabalhos de Duque e Elízaga 

(1982); Duque, Elízaga e Vidal (1983); Magro (1999); Barros (2003). Metodologicamente a 

pesquisa foi dividida em três etapas a seguir: 

 

3.1  PRIMEIRA ETAPA: Pesquisa de Gabinete ou bibliográfica 

Buscando inicialmente nas cartas topográficas a localização geográfica das Estações 

ferroviárias e paradas, bem como as cidades ao longo do trajeto a ser estudado.  

Foi possível a identificação e orientação a respeito da coleta de informações sobre o 

tema, buscando primeiramente imagens orbitais ou ainda no mosaico das cartas topográficas 

do IBGE (escala 1:50.000) que já estão disponíveis para este projeto junto ao 11ºBIMTh 

(Regimento Tiradentes) na sala de instrução da terceira seção, a localização geográfica da 

malha ferroviária, seu entorno e cidades ao longo do trajeto a ser estudado. Ainda com um 

Levantamento bibliográfico, que envolveu a compilação bibliográfica e cartográfica referente 

à área de estudo, como também da literatura relacionada ao tema abordado na pesquisa. O 

levantamento bibliográfico foi realizado em publicações nacionais e internacionais, bem como 

em órgãos públicos e privados, tais como: Arquivo Público Mineiro, Biblioteca Municipal 

Bárbara Heliodora (detentora de grande acervo histórico sobre á área), secretarias municipais, 

entre outros. 

 

3.2  SEGUNDA ETAPA: Pesquisa de Campo 

Outra forma utilizada foi a pesquisa de campo, ainda subdividida em pesquisa de 

campo preliminar, campo e pós campo, onde constatou-se o estado de conservação atual do 

leito da Ferrovia Oeste de Minas (EFOM), bem como foram realizadas conversas informais 

com a comunidade local do entorno da Ferrovia. Por fim, utilizou-se da pesquisa 

bibliográfica, onde foi viável constatar a respeito da importância histórica da EFOM, a 

relevância que o ecoturismo tem na utilização de estradas com características histórico-

culturais, bem como as potencialidades para o uso do trajeto. 

Essa pesquisa foi norteada e planejada previamente com auxílio de cartas topográficas 

do IBGE de São João Del rei, Tiradentes, Nazareno, Barbacena, Antônio Carlos entre outras e 

mosaicos adjacentes em escala 1:50.000, imagens orbitais e demais fontes que surgirão no 
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decorrer da obra onde foram feitas as coletas das Latitudes e Longitudes dos pontos “chave” 

para planejar as diversas investidas com os reconhecimentos de campo “in locco” , através de 

inserções das coordenadas extraídas em cartas topográficas e inseridas em aparelhos de 

posicionamento global (GPS) de navegação.  

 

3.2.1  Pesquisa de campo preliminar: 

Investigação de infraestrutura local: 

Foi vistoriada “in locco” a situação de cada estrutura construída encontrada ao longo 

do trajeto proposto, tais como pontes, estações, paradas, abastecimento de água, a própria 

estrada deixada pela extinção dos trilhos, etc. Ainda nesta etapa do projeto foi feito o 

diagnóstico da Litologia ao longo do trecho proposto para estudo. 

 

3.2.2 - Pesquisa de campo: 

Após análise dos dados gerados, foram realizados trabalhos de campo para descrição e 

identificação dos atrativos. Esses trabalhos foram realizados com aparelho GPS, câmera 

fotográfica e outros equipamentos necessários, além do preenchimento do LIT (inventário de 

Lugares de Interesse Turístico), adaptado de Ostanello (2012), além da utilização da 

classificação descrita por Brilha (2005), que divide o uso do patrimônio geológico em 

didático, turístico e geológico. Ainda foi constatado o estado de conservação atual do leito da 

Ferrovia Oeste de Minas (EFOM), bem como a utilização do trajeto e do acervo ainda 

existente, ocupado por sitiantes, com os quais foi possível, através de conversas informais, 

entender e valorizar ainda mais as atividades ali existentes . 

Para os levantamentos de campo, foi feito o Georeferenciamento de todo trajeto 

proposto nesta pesquisa com auxílio de um GPS de navegação da marca Garmim modelo 78 

CSX map e o software licenciado Track Maker e plotagem dos mesmos, desenhados em auto 

CAD na extensão DWG, plotados em papel A 3 e escalas adequadas ao leitor leigo. 

Para o levantamento altimétrico em pontos cotados em algumas estações, foi 

utilizando agora um GPS GEODÉSICO de dupla freqüência (L1 e L1/L2), onde foi coletada 

com o GTR G2 da marca Tech Geo, foi coletada uma coordenada UTM e uma altimetria 

precisa para futura análise e tabulação dos resultados. A metodologia específica para esta 

coleta foi no mínimo de 1 (uma) hora em cada Estação escolhida da extinta rede ferroviária e 

depois de 3 (horas), estes dados foram enviados para o IBGE (Instituto Brasileira de 

Geografia e Estatística), para ser processado e corrigido pelo PPP (Ponto por Posicionamento 
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Preciso), disponível de forma on-line e gratuita por este órgão. Os resultados foram tabulados 

e confrontados com os dados altimétricos identificados nas estações da extinta rede 

ferroviária. 

Para o levantamento altimétrico de uma área nas proximidades do leito desativado da 

EFOM para constatar e declividade no local e a confirmação da bacia de sedimentação e sua 

planície alagada, foi utilizado um par de GPS Geodésico, tendo como base um GPS L1 e L1 

L2 em um marco de coordenadas conhecidas e homologado pelo processamento entre as 

bases de Belo Horizonte, Uberlândia e Rio de Janeiro e um outro GPS Geodésico só que 

agora de uma frequência do tipo L1 como rover para otimizar o tempo de coleta de campo que 

posteriormente foi processado e corrigido pela Base supra, para gerar as curvas de nível, 

utilizou-se do software licenciado Topograph com interpolação de 1,00m entre as curvas de 

nível . 

O Rover (GTRA-BT) e a Base (GTR–G2) estavam programados para coletar e 

armazenar coordenadas e cotas com intervalo de gravação sincronizado de 1 (Hum) segundo, 

sendo o menor intervalo possível neste tipo de equipamento o que fez reduzir o tempo médio 

de ocupação de cada ponto para 3 (três) minutos, pois não haviam obstáculos como floresta 

ou mata ciliar, mesmo os pontos coletados nas margens do Rio das Mortes ou mesmo no NA 

(Nível da água) não haviam remanescentes de vegetação nativa nestes pontos 

especificamente. Em média 3 minutos para cada coleta de pontos e armazenando informações 

a cada 1 segundo, tem-se em média 180 pontos de coordenadas e cotas para cada coleta, 

resultando na média destas coletas armazenadas e sendo esta média processada e corrigida 

com a base estática e instalada em ponto conhecido e homologado pelo IBGE e numa 

distância de 9,5 Km e a norma técnica do equipamento permite no máximo 30 km entre base e 

rover. 

 

         3.3 Pesquisa de pós-campo 
A etapa constou de uma pesquisa sobre a Estrada de Ferro Oeste de Minas, focando-se 

primordialmente em seus aspectos culturais e históricos, para estruturação de um acervo. 

Posteriormente, foi gerada uma base de dados para confecção de mapas de suporte para a 

etapa de campo. 

Em campo, foi percorrido e georreferenciado o trajeto proposto e existente. Foi 

priorizado o caminho atual, não sendo necessária a abertura de novos caminhos ou novas vias 

de acesso, como forma de manter o papel preservacionista. Nesse trajeto foi realizada o 

inventário das estruturas existentes, denominados como Lugares de Interesse Turístico. Todos 
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esses LITs foram georreferenciados, fotografados e descritos de forma sistemática. Por 

último, cada LIT será classificado quanto a sua utilização potencial.  Assim, houve uma 

abordagem e classificação para o patrimônio Turístico, Histórico e Cultural, integrando-os de 

forma que melhor se enquadre à realidade dos elementos da Estrada de Ferro Oeste de Minas. 

A etapa final contou com a elaboração de um roteiro Turístico com a confecção de 

mapas impressos e mapas digitais. 

 

TERCEIRA ETAPA: Tabulação dos dados e interpretação dos resultados 

Ficha do LIT: 

O conhecimento é importantíssimo para todos os segmentos da humanidade, tornou-se 

valioso, pois quem o domina pode ter acesso a inúmeras oportunidades (TEIXEIRA, 2010). 

Frente a essa afirmativa há a necessidade de sistematizar o conhecimento científico e a 

metodologia usada é um dos instrumentos necessários para a elaboração desse conhecimento. 

Assim, a metodologia científica pode ser compreendida, de forma resumida, como a 

soma de técnicas quantitativas (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Aquisição e interpretação de mapas, cartas, folhas e imagens orbitais (satélite 

Rapideye e Google Earth), com enfoques diversos (geologia, pedologia, hidrografia, 

pedológico, entre outros). Para identificação dos Lugares de Interesse turísticos, as 

informações referentes a cada LIT foram organizadas em um inventário composto por fichas 

de caracterização individuais. 
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LIT no: 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E RIBEIRÃO VERMELHO 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 
Designação  Roteiro:  

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

 

Localização do LIT no leito desativado 
 

Acessibilidade 
Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT  Distância (Km)  Altitude (m)  

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 

Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado (a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
 

Justificativa 
 
 

Fotografias 
 

 
                        Fonte : adaptado de Ferreira 2017. 
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O formulário utilizado foi composto por 09 blocos principais de informações, cada um 

deles adaptados dos trabalhos de inventariação de Magro (1999), Barros (2003), Brilha 

(2005), Leteski et al., (2009), Arana-Castillo (2007), Urquí; López-Martínez; Valsero (2007), 

Patalão (2011) e Ostanello (2012).  

Conforme descrição abaixo: 

1 – Identificação:  

Compreende a designação (nome do LIT), trilha/local onde estão localizados, 

coordenadas UTM datum  WGS 84 (SIRGAS 2000) e altitude (em metros). 

2 – Localização:  

Imagem com o trecho da EFOM com destaque para a localização do LIT onde se 

encontra. 

3 – Acessibilidade: 

Dividido em 03 subitens, contém informações relevantes no caso de estudos que 

abordem a caracterização do nível de dificuldade do percurso. Traz informações como meio 

de acesso (a pé, bicicleta, motocicleta ou carro); Distância do próximo LIT;  

4 - Caracterização:  

Utilização: Baseado na metodologia de Brilha (2005), Letenski et al., (2009) e 

Ostanello (2012), diz respeito ao uso potencial e motivações à visita ao LIT, sendo eles: 

o Cientifico: LITs que constituem um elemento de caráter investigativo que contribui com a 

interpretação de processos ocorridos no ambiente e na história da Terra. 

o Didática: Compreende LITs com feições ideais para a transmissão do ensinamento dos 

processos geológicos, geomorfológicos, ocorridos na área. 

o Turístico/Recreacional: LITs que possuem feições com expressiva beleza paisagística, formas 

ou estruturas rochosas, informações geoculturais que atraem a atenção de visitantes, e que 

possam ser utilizadas em ações interpretativas e de educação ambiental.  

Se necessário, cada LIT pode assumir mais de um tipo de utilização. 

 

5 – Estado de Conservação: 

Baseado na metodologia da Ecologia da Recreação Magro 1999, Barros 2003, refere-

se às interferências antrópicas encontradas no LIT ou região de entorno, como depredações 

ao geopatrimônio e ao patrimônio natural como um todo. Foram considerados interferências: 
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queimada, vestígio de animal doméstico, vestígio de camping, lixo, vandalismo em estruturais 

(geológicas, naturais e antrópicas) vegetação com danos, erosão, inscrição em rochas, outros. 

o Valor cultural: LITs onde há uma ligação muito forte entre o homem e seu desenvolvimento 

local social, cultural e religioso. É o valor atribuído pelas sociedades em determinadas regiões, 

no uso destes elementos para a sua sobrevivência e desenvolvimento, na toponímia dos 

lugares, na influência sobre o folclore, a religiosidade e a identidade destas populações. Ex: 

capelas, cruzeiros, lugares de cultos religiosos paradas e estações ferroviárias. 

7 – Justificativa: 

Compreende os motivos mais importantes que levam à escolha da feição como um 

Lugar de Interesse Turístico. 

8 – Fotografias:  

Exposição de imagens do LIT com foco no seu conteúdo principal. Também podem 

ser expostas imagens que ajudem na compreensão das estruturas presentes. 

  

4 RESULTADOS : 

Desde fins do século XX começaram a tomar corpo em alguns países atitudes no 

sentido de valorizar como ponto de atrações turísticas áreas com atrativos no que diz respeito 

aos aspectos geológicos naturais (BARRETO, 2008). Ainda neste ponto de vista, é 

encontrado com facilidade e em ambiente natural e propício ao turismo pedagógico vários 

meandros abandonados e ambientes deposicionais ao longo do trecho em estudo. 

 

   
 

Figura 46 : Meandros incisos (ou encaixado). 
Fonte: site www.iup.edu 

 
De acordo com J. Avelino Dias (2012) designa-se por "meandro" a curva acentuada de 

um rio que corre numa planície aluvial. O termo deriva do rio Meandro, na Turquia, 

caracterizado por um curso muito sinuoso, e tem sido utilizado desde o século XVI. Os 

meandros mudam de forma e de posição conforme as variações de energia e de carga fluviais, 
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Originam-se e evoluem devido à força dinâmica do fluxo fluvial, à força de Coriolis, e aos 

processos geomorfológicos. Os meandros são típicos das planícies aluviais, onde a superfície 

é bastante aplainada (topografia madura), embora possam ocorrer, também, ainda que de 

forma mais restrita, noutras situações. A tendência para os rios de planície meandrizarem é 

uma forma de dissipação de energia nos períodos em que os caudais são maiores. 

 Afirma ainda J. Avelino Dias (2012) que a velocidade do fluxo fluvial é maior na parte 

externa do que na parte interna do meandro, estes apresentam tendência nítida e constante 

para serem erodidos na margem externa, e para se depositarem sedimentos na margem oposta, 

o que conduz ao pronunciamento do meandro. Por esta razão, o curso fluvial tem tendência 

permanente para se deslocar na direção da margem côncava do meandro. Por vezes, o 

meandro atinge, praticamente, os 360º, deixando a corrente fluvial de utilizá-lo, passando a 

fluir pela via mais direta e fácil. O meandro acaba, consequentemente, por ficar inativo. 

Origina-se, assim, um meandro abandonado, correspondente a um lago em forma de U. 

De acordo com Christofoletti (1980), existe a observação de que os meandros são mais 

frequentes nos baixos cursos fluviais encontra ressonância nas diversas condições expedidas a 

propósito do comportamento fluvial e da tipologia dos canais. Em direção de jusante, à 

medida que diminui a competência, há decréscimo na granulometria dos sedimentos, 

aumentando a porcentagem da fração silte-argila na composição do material detrítico 

componente do perímetro do canal e predomínio cada vez maior da carga em suspensão em 

detrimento da carga do leito, com material grosseiro, os canais são largos e rasos e apresentam 

baixos índices de sinuosidade. Quando predomina a carga em suspensão, com materiais finos, 

os canais são estreitos e profundos e apresentam altos índices de sinuosidade. Desse inter-

relacionamento, em consequência surge o fato de que os meandramentos são predominantes 

nos baixos cursos e a probabilidade maior de que os canais retos e anastomosados ocorram 

nos trechos pertencentes ao alto e médio cursos. 

Segundo Wilson Teixeira (2000), o sistema fluvial meandrante caracteriza-se pela 

presença de canais com alta sinuosidade e razão largura/profundidade do canal menor do que 

40, onde predomina o transporte de carga em suspensão. A migração lateral dos canais ocorre 

através da erosão progressiva das margens côncavas e sedimentação nos leitos convexos dos 

meandros. Ela é devido ao fluxo tridimensional helicoidal do canal e ao gradiente topográfico 

extremamente baixo. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, todas as reações do intemperismo químico 

acontecem nas descontinuidades das rochas, podendo resultar no fenômeno denominado 

esfoliação esferoidal. As arestas e os vértices dos blocos rochosos são mais expostos ao 
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ataque do intemperismo químico que as faces, o que resulta na formação de blocos de formas 

arredondadas a partir de formas angulosas. 

Tiveram início os trabalhos de campo com visita em área rural no município de 

Tiradentes-MG próximo ao vilarejo da Caixa d’água da Esperança, situada às margens do Rio 

das Mortes no segmento desativado da Estrada de Ferro Oeste de Minas - EFOM nas 

coordenadas E=588619 e N=7664285 (UTM e Datum WGS 84) 

  

Figura 47: Ponto de coleta de coordenadas 
Fonte: Imagem Google Earth. 

 
 Com a finalidade de análise granulométrica para de identificar a textura do solo e seus 

percentuais de Areia, Silte e Argila, foram feitas algumas análises de perfil de solo, 

utilizando-se do equipamento de perfuração denominado “Trado”, em movimentos giratórios 

com este equipamento, faz-se “buracos” com aproximadamente 10 cm de diâmetro para coleta 

de amostras de solo para análise e identificação do tipo de solo. 

Primeira amostra: Com 8,5 cm de profundidade encontramos um tipo de solo 

classificado em 7.5 YR e segundo a cartilha de classificação de cores encontramos um solo do 

tipo arenoso e de coloração Brown. 

Segunda amostra: Com 15,5 cm de profundidade encontramos um tipo de solo 

classificado em 5 YR e segundo a cartilha de classificação de cores encontramos um solo do 

tipo arenoso e de coloração yellowish red. 

Terceira amostra: Com 22,5 cm de profundidade encontramos um tipo de solo 

classificado em 5 YR e segundo a cartilha de classificação de cores encontramos um solo do 

tipo arenoso e de coloração yellowish red. 
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Quarta amostra: Com 28,5 cm de profundidade encontramos um tipo de solo 

classificado em 2.5 YR e segundo a cartilha de classificação de cores encontramos um solo do 

tipo arenoso e de coloração red. 

Quinta amostra: Com 34,5 cm de profundidade encontramos um tipo de solo 

classificado em 2.5 YR e segundo a cartilha de classificação de cores encontramos um solo do 

tipo arenoso e de coloração red.. 

Sexta amostra: Com 36,5 cm de profundidade encontramos um tipo de solo 

classificado em 2.5 YR e segundo a cartilha de classificação de cores encontramos um solo do 

tipo arenoso e de coloração red. As amostras coletadas foram encaminhadas para o 

departamento de Ciência do Solo da UFLA – Universidade Federal de Lavras, de posse dos 

resultados e seus relatórios, conclui-se que o solo é Silti-Argiloso,  (ver anexo 08 e anexo 09).

 Continuando as atividades, para as coordenadas  E=589745 N= 7664591, onde se 

encontra um perfil de solo do tipo Latosolo vermelho, identificado como tal na Munsell Soil 

Charts ( Cartas de Cores do solo de Munsell ) como 2.5 YR 4/8 RED. Os lato solos 

vermelhos são profundos e muito porosos e apresentam essa cor devido aos teores mais altos 

dos óxidos de ferro presentes no material originário em ambientes bem drenados. 

 

Figura 48: Carta de Cores de Munsell set de 2016. 

Fonte : Arquivo do autor. 
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Figura 49: Local da abertura do perfil. 

Fonte: Imagem Google Earth. 

 Seguindo agora para as coordenadas E= 589924 N= 7664836, onde existe uma área de 

cascalheira e pelo método investigativo e comparativo, onde encontrou-se seixos aluviais 

nestes meandros abandonados, que por comparação aos mesmos seixos encontrados no fundo 

do atual Rio das Mortes, pode-se constatar por semelhança os meandros abandonados, que 

marcam a presença do Rio das Mortes quando no período de chuvas sazonais seu N.A. (Nível 

da água), ultrapassando sua calha atual, chegando ao seu N.A. Máx. (Nível máximo da água).  

 Esta constatação por semelhança tem como objetivo evidenciar estes depósitos fluviais 

e poder demonstrar a dinâmica fluvial atual, criando assim um atrativo turístico potencial em 

forma de geosítio geoturístico. 

 

Figura 50: Início e final da cascalheira. 

Fonte: Imagem Google Earth. 
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 Nas coordenadas E= 591028 N=7664107, conforme imagem abaixo encontra-se 

alguns seixos com diâmetros entre 0.5 cm e 1.0 cm. Neste ponto, em levantamento de campo 

em 2017  distante, conforme levantamento planialtimétrico anexo a este trabalho cerca de 

1400 metros lineares e nivelados do curso atual do Rio das Mortes, sendo assim, ficou 

comprovado que o Rio das Mortes de fato já passou por ali, pois estes seixos são 

característicos de rio e que ao longo dos anos o Rio das Mortes foi se encaixando, deixando 

para trás seus meandros abandonados e suas planícies de inundação. 

 

Figura 51: Descoberta de Seixos encravados. 

Fonte: Arquivo do autor (Seixos) set de 2016. 

Segundo CHRISTOFOLETTI (1980), a formação dos seixos se dá por arrastamento 

no transporte de materiais e pode ser dividido em duas formas: 

- por rolamento (fundo do rio liso, sem obstáculo)  

- por salto (fundo do rio não liso, com obstáculo). 

 Posteriormente, fez-se nova abertura de perfil de solo nas coordenadas E= 590374 N= 

7664467 só que agora com a coleta de amostras de solo colocadas em embalagens adequadas 

e etiquetadas com identificação para posterior análise no laboratório do Campus Tancredo de 

Almeida Neves – CTAN- UFSJ. 

Os Neossolos são classificados de acordo com a Embrapa Solos (2006) como:  

“Solos pouco evoluídos constituídos por material mineral, ou por material orgânico com 

menos de 20cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico.”  
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Dentro da classe dos Neossolos, encontra-se quatro sub ordens, são eles: Neossolos 

Litólicos, Neossolos Flúvicos, Neossolos Regolíticos e Neossolos Quartzarênicos. Em relação 

a área de estudo foram encontrados apenas os Neossolos Flúvicos , estes solos de acordo com 

a Embrapa Solos (2006), são descrito como:  

“Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico. Horizonte glei, ou 

horizontes de coloração pálida, variegada ou com mosqueados abundantes ou comuns de 

redução, se ocorrerem abaixo do horizonte A, devem estar a profundidades superiores a 

150cm” 

Ao analisar os dois perfis estratigráficos, observou-se o processo deposicional com 

cascalhos na base e as vezes intercalados entre os sedimentos mais finos. No perfil 01 nota-se 

o aumento de argila com o aumento da profundidade e o decréscimo da fração areia. Já a 

fração Silte é encontrada em maior percentual em profundidade. (ver tabela 4) 

No perfil  dois as frações argilosas encontram-se com valores muito próximos nas três 

espessuras (ver tab4), sendo que o silte é a fração mais representativa. O fator mais 

significativo fica por conta da areia por não ultrapassar 11% do total. 

O ponto 01 em campo foi definido inicialmente pela cor e pela textura, pois se 

mostrava pelo tato mais arenoso. Mas ao fazer analises laboratoriais, percebe-se que os 

valores de areia e argila são semelhante em superfícies, com exceção da mostra mais 

profunda, onde há maior quantidade de argila e silte. O que chama a atenção são os elevados 

teores de silte, principalmente em profundidade. Mas, cabe ressaltar que parte deste silte 

encontrado neste perfil pode ser resultado de um processo de pedogogenização, assim as 

areias estariam se fragmentando de formando silte. 

Tipo de  Solo Identificação da 
Amostra 

   Areia (%)      Silte (%)    Argila (%) 

 
Neossolo Flúvico        P1 – 63 cm                    30                 19                  51 

Neossolo Flúvico           P1 – 98 cm                        8                 38                  54 

Neossolo Flúvico           P2 – 15 cm                      10                 50                  40 

Neossolo Flúvico           P2 – 45 cm                      11                 45                  40 

Neossolo Flúvico           P2 – 80 cm                        9                 49                  42 

TABELA 4 – Percentual de areia, Silte e Argila nas amostras coletadas 
Fonte: adaptado de resultado analítico UFLA (em anexo). 
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 Já no ponto 02 houve um significativo acréscimo de silte e a diminuição substancial da 

areia. Desta forma, entende-se que o fator pedogenético aqui também merece destaque, pois, a 

fração silte é a mais instável, sendo entendida como intenso processo de alteração geoquímica 

das areias, como observado no perfil anterior.  

Ao analisar o perfil estratigráfico fica nítido a partir das interpretações das frações 

granulométricas que este depósito é tipicamente de dinâmica fluvial, pois, há uma 

selecionamento das partículas, além da morfologia típica dos cascalhos encontrados. Desta 

forma, não se pode classificar este material como depósito coluvial, mas um depósito aluvial 

em pleno processo de pedogenização que resulta na formação dos Neossolos Flúvicos. Outro 

fator que contribui para esta análise são as estratificações cruzadas encontradas nos depósitos. 

Caso fosse unidade coluvial não haveria tamanha organização e seleção do ponto de vista 

estratigráfico, pois, como o colúvio e material transportado não há como ter uma organização 

do ponto de vista granulométrico. 
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4.1 Levantamento planialtimétrico de área determinada. 
PONTOS                        DATA E HORA                      LESTE                   NORTE        COTAS(m)    Var E(m)    Var N(m)     Var Z(m) 

M  PTV0040(1)          05/09/2016 11:47:25 L1         590267.182      7664604.284      900.110           0.003           0.003           0.008 

M  PTV0041(2)          05/09/2016 12:09:49 L1         590378.776      7664547.477      892.043           0.007           0.007           0.020 

M  PTV0042(3)          05/09/2016 12:41:29 L1         590311.748      7664465.661      891.993           0.006           0.010           0.033 

M  PTV0043(4)          05/09/2016 12:43:57 L1         590310.167      7664493.558      893.688           0.006           0.009           0.032 

M  PTV0044(5)          05/09/2016 12:45:54 L1         590305.127      7664521.738      896.619           0.006           0.009           0.031 

M  PTV0045(6)          05/09/2016 12:48:00 L1         590265.063      7664515.209      907.924           0.007           0.012           0.030 

M  PTV0046(7)          05/09/2016 12:49:32 L1         590270.705      7664487.356      906.809           0.006           0.010           0.030 

M  PTV0047(8)          05/09/2016 12:51:07 L1         590275.645      7664463.216      907.001           0.006           0.008           0.028 

M  PTV0048(9)          05/09/2016 12:54:10 L1         590207.324      7664409.178      922.526           0.006           0.008           0.027 

M  PTV0049(10)         05/09/2016 12:56:31 L1         590162.889      7664445.012      927.389           0.006           0.007           0.026 

M  PTV0050(11)         05/09/2016 12:58:34 L1         590113.891      7664477.144      928.344           0.005           0.007           0.024 

M  PTV0051(12)         05/09/2016 13:01:08 L1         589996.705      7664478.878      930.634           0.005           0.005           0.020 

M  PTV0052(13)         05/09/2016 13:03:44 L1         589907.564      7664488.255      929.197           0.005           0.005           0.020 

M  PTV0053(14)         05/09/2016 13:06:08 L1         589880.244      7664608.537      910.321           0.004           0.004           0.018 

M  PTV0054(15)         05/09/2016 13:08:26 L1         589937.105      7664657.098      904.915           0.004           0.004           0.017 

M  PTV0055(16)         05/09/2016 13:10:29 L1         590017.241      7664695.106      903.637           0.004           0.004           0.017 

M  PTV0056(17)         05/09/2016 13:12:56 L1         590122.134      7664736.053      903.727           0.004           0.003           0.016 

M  PTV0057(18)         05/09/2016 13:15:07 L1         590217.528      7664699.013      898.682           0.004           0.003           0.016 

M  PTV0058(19)         05/09/2016 13:20:22 L1         590435.726      7664592.961      889.808           0.004           0.003           0.015 

M  PTV0059(20)         05/09/2016 13:22:31 L1         590424.689      7664550.713      889.759           0.004           0.003           0.014 

M  PTV0060(21)         05/09/2016 13:26:38 L1         590440.398      7664665.198      891.293           0.004           0.003           0.016 

M  PTV0061(22)         05/09/2016 13:28:40 L1         590408.416      7664731.334      891.261           0.004           0.002           0.014 

M  PTV0062(23)         05/09/2016 13:32:19 L1         590330.162      7664886.442      890.161           0.004           0.002           0.013 

M  PTV0063(24)         05/09/2016 13:35:28 L1         590276.495      7664989.473      890.185           0.004           0.002           0.014 

M  PTV0064(25)         05/09/2016 13:38:30 L1         590211.184      7665030.433      892.887           0.004           0.002           0.013 

M  PTV0065(26)         05/09/2016 13:41:54 L1         590047.300      7664944.496      893.856           0.004           0.002           0.013 

M  PTV0066(27)         05/09/2016 13:48:35 L1         589966.543      7664873.227      893.511           0.005           0.002           0.012 

M  PTV0067(28)         05/09/2016 13:55:04 L1         590033.133      7664991.664      892.798           0.004           0.003           0.010 

M  PTV0068(29)         05/09/2016 13:59:01 L1         590104.539      7665044.320      892.396           0.004           0.003           0.012 

M  PTV0069(30)         05/09/2016 14:02:33 L1         590230.789      7665129.892      892.831           0.005           0.004           0.012 

M  PTV0070(31)         05/09/2016 14:10:11 L1         590151.313      7665156.022      891.207           0.005           0.004           0.012 

M  PTV0071(32)         05/09/2016 14:12:25 L1         590129.335      7665209.645      891.424           0.004           0.004           0.011 

M  PTV0072(33)         05/09/2016 14:15:09 L1         590068.201      7665208.765      891.891           0.006           0.005           0.015 

M  PTV0073(34)         05/09/2016 14:17:22 L1f        590014.617      7665208.072      891.489           0.123           0.086           0.301 

M  PTV0074(35)         05/09/2016 14:23:51 L1f        590030.225      7665127.423      890.876           0.244           0.170           0.597 

M  PTV0075(36)         05/09/2016 14:26:55 L1f        589965.616      7665098.183      890.664           0.203           0.153           0.506 

M  PTV0076(37)         05/09/2016 14:29:40 L1         589936.292      7665174.796      891.202           0.002           0.004           0.008 

M  PTV0077(38)         05/09/2016 14:33:54 L1         589893.499      7665054.763      890.226           0.006           0.005           0.014 

M  PTV0078(39)         05/09/2016 14:38:20 L1         589991.531      7664936.344      892.199           0.006           0.004           0.014 

Tabela 5 : Resultado do pós-processamento de GPS GEODÉSICO para levantamento 
planialtimétrico com seus respectivos sigmas (Var E e Var N). 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Na primeira coluna temos os pontos sequenciados que foram coletados em campo, na 

segunda coluna temos data e hora da coleta dos pontos a solução após o processamento sendo 

L1 para solução fixada e L1f para solução flutuante, na terceira coluna temos a coordenada L 

do ponto, na quarta coluna a coordenadas N, na quinta coluna temos a cota ou seja sua 

altitude, na sexta coluna temos a variação em metros da coordenada em relação ao eixo 

LESTE (acurácia), na sétima coluna temos a variação em metros da coordenada em relação ao 

eixo NORTE (acurácia) e na oitava coluna temos a variação em metros da altimetria 

(acurácia). Sendo que quanto menor estes valores das três últimas colunas, melhor são os 

resultados, nota-se que por exemplo o ponto M PTV0040 teve uma acurácia de 8 milímetros 

na altimetria, e o ponto M PTV 0074 teve 59 centímetros na altimetria, esta variação tem 

como principal motivo o tempo de coleta bem como as condições dos satélites usados no 

determinado momento da coleta. 

 

4.2 Potencialidades Turísticas da EFOM 

As potencialidades são inúmeras, visto que o turismo traz consigo o efeito 

multiplicador das oportunidades. Criam-se empregos, aumenta-se a renda e a arrecadação, 

promove-se o desenvolvimento regional. Estimula-se a preservação das construções 

históricas, das áreas naturais, das culturas locais, diminuem-se os índices de pobreza, 

incentiva-se a educação e preparação de mão-de-obra, melhora-se a qualidade de vida das 

pessoas.  

Entre as potencialidades turísticas oferecidas, destacou-se o próprio trajeto deixado 

pela desativação da ferrovia que hoje em dia limita-se a uma estrada secundária em boas 

condições de tráfego, possibilitando a implantação de roteiros turísticos em seu traçado. No 

qual pode ser observada a beleza do Rio das Mortes com suas curvas, praias, corredeiras, ilhas 

e afluentes. Destaca-se ainda o relevo composto por montanhas e serras de beleza singular. As 

matas que envolvem seu entorno desde a mata ciliar até a Mata Atlântica também merecem 

destaque. A estrutura arquitetônica deixada pela EFOM como pontes, pontilhões, vilas de 

operários e as estações são ainda notáveis potencialidades, na qual irão somar de forma 

significativa. A cultura encontrada nas localidades é também um grande atrativo, tendo em 

vista que o modo de fazer, os rituais católicos, os mitos e lendas destas comunidades ainda 

preservam características únicas e marcantes.  
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4.2.1 Roteiros como produto de Turismo: 

Ao longo deste trecho encontra-se a Floresta Nacional (FLONA)5 de Ritápolis, onde 

existem viveiros de mudas nativas de árvores de grande porte da Mata Atlântica , para 

reflorestamentos locais e mudas de plantas medicinais. 

No mesmo local, encontra-se parte da história da Inconfidência Mineira, pois as ruínas 

da fazenda do Pombal onde nasceu o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, 

sendo o mesmo procurado por turistas e visitantes o ano todo. 

A FLONA de Ritápolis preserva e conserva uma grande área de Mata Atlântica, a qual 

nos últimos anos tem sido devastada em diversas regiões no Brasil, nesta é possível observar 

espécies arbóreas características como Jacarandá, Cedro, Sibipiruna, Ipês, entre outras. Bem 

como espécies da fauna, como lobo–guará, micos em geral, jaguatirica, cachorro do mato, 

várias espécies de aves, e ainda as Ruínas da Fazenda Pombal. 

Seguindo o trecho, encontra-se Ibitutinga, onde possui um acervo composto pela 

estação e sua vila de operários, neste local, um grande atrativo é a pesca, pois o local oferece 

pontos favoráveis à pesca. Observa-se também neste local uma cachoeira exuberante, no 

córrego do Paiol com uma queda de mais de 50 metros indo de encontro ao Rio das Mortes. 

Um pouco mais a frente destaca-se no trajeto uma pequena ponte de ferro característica da 

ferrovia Oeste de Minas, sobre o córrego do Brumado. 

Continuando o trajeto, entre Ibitutinga e Mestre Ventura existem às margens do Rio 

das Mortes várias propriedades rurais onde pode-se observar a atividade pecuária e agrícola. 

Percorrendo o trecho, chega-se então às ruínas da estação de Congo Fino, onde em seu 

entorno mantém-se um engenho para fabricação de cachaça artesanal em uma fazenda 

próxima, no mesmo local é possível comprar bem como acompanhar a confecção de 

artesanato em papiermachet
6
, seguindo o trecho proposto tem-se ainda várias pontes da época 

de sua instalação e caminho consideravelmente plano até encontrar o Rio das Mortes, onde 

tem início a parte fluvial deste trajeto, onde Rio das Mortes a baixo chega-se a Macaia e 

depois até a ponte do Funil e ainda chega-se de forma fluvial até a estação de Ribeirão 

Vermelho, onde pode-se admirar um grande acervo do patrimônio ferroviário como uma 

rotunda e suas oficinas. Ainda em Ribeirão Vermelho, nas épocas de seca, quando o Rio 

Grande está baixo, pode-se visitar uma barca à vapor naufragada em sua margem direita, nas 

proximidades da rotunda. 

 

                                                           
5 Flona : unidade de conservação com a finalidade de preservar uma determinada floresta 
6 Matéria prima para artesanato elaborada a partir de papel reciclado, cola e água. 
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Figura 53: Ruinas na FLONA Fazenda Pombal . 

Fonte : Arquivo do autor. 
 
 

                                                        

4.4 ROTEIROS PROPOSTOS PELO PROJETO DE PESQUISA: 

4.4.1 Roteiro 1 “Caminho do Sertão” 

(Trecho: Antônio Carlos (Sítio) - Tiradentes) 

Dentre as diversas opções de roteiros, pode-se citar o trecho de Antônio Carlos (Sítio) 

até Tiradentes, que oferece uma riqueza histórico-cultural e natural singular dentro da região, 

tal roteiro inicia-se em Antônio Carlos (Sítio), na qual existe uma boa infraestrutura básica, de 

apoio e turística como meios de comunicação, hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes, 

transportes além dos atrativos turísticos como museus, igrejas históricas, praças, arquitetura 

civil, no qual detém boa parte da demanda turística da região.  

Seguindo o trecho percorrido às margens do Rio das Mortes, o qual oferece uma 

beleza cênica ímpar, tornando este roteiro interessante, permitindo um contato harmonioso 

com a fauna e flora local, permite uma observação da topografia acidentada do entorno da 

Ferrovia, com várias elevações distintas como picos7, platôs8, espigões9, colos10 , esporões11, 

entre outros.  

 

                                                           
7 Pico : Cume agudo de um monte. 
8 Platô : parte plana de uma elevação. 
9 Espigão : elevação em forma triangular e alongada de pico, que se projeta em uma elevação. 
10 Colo : Depressão, de pequena extensão, existente nas linhas de cristas. 
11 Esporão : Semelhante ao espigão, porém, sobre uma extremidade, após um colo, ergue-se um 
cume mais ou menos pronunciado. 
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4.4.1.1 - Memorial Descritivo do Roteiro 1 

Roteiro com 70,5 Km, com início na Cidade de Antônio Carlos, antes denominada de 

Sítio e onde temos o Km “zero” deste ramal da EFOM, inicia-se este roteiro, partindo da 

Estação de Antônio Carlos (Sítio), na Avenida Henrique Diniz na chegada da Rodovia MG 

135, nas coordenadas UTM e datum SIRGAS (2000) E= 629702,291 e N= 7641989,573 e 

cota 1046,318m;  

Seguir rumo Noroeste 0,01 Km até encontrar o Km “Zero” deste trecho da EFOM, 

nas coordenadas 629621,100 e 7642045,680; Seguir rumo Noroeste 2,02 Km até as 

coordenadas E= 628584,962 e N= 7643368,462 e cota 1045,216, até o final da via asfaltada;  

Seguir rumo Noroeste 3,70 Km até as coordenadas E= 626243,594 e N= 7645037,269 

e cota 1037,672m, atravessando 3 pontes da antiga EFOM, até encontrar uma antiga parada 

do trem que por ali passava; Seguir rumo Noroeste 4,13 Km até as coordenadas E= 

624319,151 e 7646196,648 e cota 1030,704m, onde termina estrada de terra e tem início 

trecho asfaltado; Seguir rumo Oeste 2,59 Km até as coordenadas E= 621936,711 e N= 

7646082,277 e cota 1020,056m, passando por duas pontes da antiga EFOM, onde temos um 

desvio obrigatório com final da via asfaltada; Seguir rumo Oeste 2,88 Km até as coordenadas 

E= 619616,850 e N= 7645508,368, passando por uma antiga ponte e chegando a um 

afloramento de rocha; Seguir rumo Noroeste 5,11 Km até as coordenadas E= 616317,038 e 

N= 7647247,854 e cota 1016,492m, passando por quatro pontes da antiga EFOM, até 

encontrar a antiga Estação de Ilhéus. Seguir rumo Sudoeste 1,68 Km até as coordenadas 

N=615411,312 e E= 7646654,500, passando por uma linda vista da barragem, linda vista de 

uma usina e uma tronqueira, até chegar em um desvio obrigatório devido a uma antiga ponte 

interditada. Seguir rumo Sudoeste 0,68 Km até as coordenadas E= 614908,687 e N= 

7646338,000, passando por duas pontes contemporâneas em bom estado de conservação; 

Seguir rumo Norte 5,81Km até as coordenadas E= 614381,551 e N= 7650567,661 e cota 

955,896m, passando por uma usina hidrelétrica, uma porteira, um córrego de passagem 

obrigatória e viável para veículos 4X4, moto, cavalo, bicicleta ou mesmo à pé, uma mata 

fechada , até encontrar próximo a uma usina hidrelétrica várias dobras tectônicas; Seguir 

rumo Nordeste 6,20 Km até as coordenadas E= 611645,713 e N= 7652837,054 e cota 

944,477m, passando por um afluente com uma cachoeira para banho e duas pontes da 

antiga EFOM, até encontrar o Rio das Mortes encaixado ; Seguir rumo Oeste 3,61 Km até 

as coordenadas E= 608777,536 e N= 7653449,179 e cota 932,214m, passando por sete pontes 

da antiga EFOM, até encontrar a antiga Parada da Invejosa; Seguir rumo Noroeste 4,47 Km 
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até as coordenadas E= 606336,417 e N= 7654993,614 e cota 927,574m, passando por cinco 

pontes da antiga EFOM , até encontrar um depósito de Seixos ; Seguir rumo Norte 2,55 Km 

até as coordenadas E= 605910,879 e N= 7656907,933 e cota 925,410m, passando por uma 

ponte de madeira onde existe uma esfoliação esferoidal (efeito cebola) e mais a frente, uma 

deformação de Rocha por Tectônica e depósitos aluviais sobre a Rocha ; Seguir rumo 

Leste 0,60 Km; Seguir rumo Norte 1,22 Km; Seguir rumo Oeste 5,55 Km (pela BR 265 

sentido Lavras), até entrada da fazenda Bela Vista; Seguir via BR 265 por mais 2,80 Km, por 

um desvio obrigatório por motivo da fábrica de cimento do grupo  Holcim e o leito da EFOM 

estar plantado com cultura anual ou perene por parte dos fazendeiros, chegando até as 

coordenadas E= 599947,845 e N= 7660033,597 e cota 925,670m, voltando para o leito da 

EFOM; Seguir rumo Oeste 2,12 Km até as coordenadas E= 598557,379 e N= 7660028,025, 

passando por uma antiga olaria e uma antiga ponte da EFOM, até encontrar um depósito de 

Seixos sobre a Rocha; Seguir rumo Nordeste 3,28 Km até as coordenadas E= 599868,349 e 

N= 7661685,801 e  cota 928,214m, passando por uma antiga ponte, até encontrar 

Desintegração de Quartzo da desintegração dos veios ; Seguir rumo Nordeste 4,04 Km, até 

as coordenadas E= 598166,508 e N= 7663247,999 e cota 911,518m, passando por casa de 

pescadores e uma fonte de água potável, até encontrar a antiga Estação de Prados ; Seguir 

rumo Nordeste 3,18 Km, até as coordenadas E= 595972,376 e N= 7664564,486, passando por 

duas pontes da antiga EFOM, até encontrar Afloramento de Granito ; Seguir rumo 

Sudoeste 0,26 Km, até as coordenadas E= 595766,309 e N= 7664437,948, até encontrar 

Afloramento de Calcário dinamitado e mais à direita um pouco, um contato geológico; 

Seguir rumo Sudoeste 0,85 Km, até as coordenadas E= 595121,220 e N= 7663948,448  , até 

encontra outro Afloramento de Calcário dinamitado; Seguir rumo Oeste 6,50 Km até as 

coordenadas E= 590681,923 e N= 7664444,846 e cota 910,137m, passando por um 

restaurante, antiga Caixa d’água que abastecia o trem, Igreja e meandros abandonados, 

até encontra Afloramento de Calcário (Xistos); Seguir rumo Nordeste 0,63 Km, até as 

coordenadas E= 590328,807 N= 7664901,041 e cota 908,035m, até encontrar Terraços 

Aluviais; Seguir rumo Oeste 0,48 Km, até encontrar Leito Maior R.Mortes com meandros 

abandonados e depósitos aluviais, passando por mais Terraço Aluvial R.Mortes; Seguir 

rumo Oeste 5,42 Km, até as coordenadas E= 586528,675 e N= 7664925,483, passando pelo 

restaurante Sabor Rural, outro restaurante, até na Estação de Tiradentes. 
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LIT LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO INTERESSE 

01 629702 / 7641990 Estação de Antônio Carlos Patrimônio Histórico e cultural 

02 626244 / 7645037 Parada EFOM Patrimônio Histórico e cultural 

03 619617 / 7645508 Afloramento Patrimônio Geológico 

04 616317 / 7647248 Estação Ilhéus Patrimônio Histórico e cultural 

05 614381 / 7650568 Usina e Dobras Tectônicas Patrimônio Geológico 

06 611646  / 7652837 
Rio das Mortes encaixado em rocha Atrativo Pedagógico 

07 606336  / 7654994 Depósitos de Seixos Patrimônio Geológico 

08 606266 / 7655301 Esfoliação Esferoidal Patrimônio Geológico 

09 606348  / 7655384 Deformação de Rocha Patrimônio Geológico 

10 598557  / 7660028 Depósito de Seixo Patrimônio Geológico 

11 599868  / 7661685 Desintegração de Quartzo Patrimônio Geológico 

12 595972  / 7664564 Afloramento de Granito Patrimônio Geológico 

13 595762  / 7664445 Contato geológico Patrimônio Geológico 

14 595766  / 7664438 Afloramento de Calcário Patrimônio Geológico 

15 591767  / 7663965 Caixa dágua EFOM Patrimônio Histórico e cultural 

16 590682   / 7664445 Afloramento de Calcário Patrimônio Geológico 

17 590329  / 7664901 Terraços Aluviais Patrimônio Geológico 

18 590098   / 7664991 Terraço Aluvial R.Mortes Patrimônio Geológico 

19 589829   / 7664930 Leito Maior R.Mortes com 
meandros abandonados e 

depósitos aluviais 

Patrimônio Geológico 

20 586529  / 7664925 Estação de Tiradentes Patrimônio Histórico e cultural 

Tabela 6 – Resumo descritivo do Roteiro 1 
Fonte: elaborado pelo autor 
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4.4.2 - Roteiro 2 “Caminho de Trem ” 

(Trecho: Tiradentes – São João Del rei): 

 De acordo com levantamento de campo em 2017 , este trecho encontra-se em 

operação ferroviária para atender a demanda turística, o trem percorre 13 km (40 minutos) 

margeando o Rio das Mortes, com vista para a Serra de São José – no sentido Tiradentes / São 

João del Rei, quem senta do lado direito do vagão observa melhor a paisagem. As saídas 

ocorrem 6ª/sab. 13h e 17h, dom 11h e 14h (retornos 6ª/sab. 10h e 15h, dom 10h e 13h). Nos 

feriados convém consultar tabela de horários e tarifas que sofrem variações conforme 

demanda turística. A compra de bilhetes com antecedência se faz necessária somente para 

feriados prolongados. 

 

4.4.2.1 - Memorial Descritivo do Roteiro 2 

Roteiro com 13,2 Km, que pode ser feito à pé, de bicicleta ou de trem Maria Fumaça 

com início na Cidade de Tiradentes onde temos grande demanda turística não somente nos 

feriados, como também nos finais de semana ou nos eventos que a cidade turística oferece ao 

visitante, inicia-se este roteiro, partindo da Estação de Tiradentes, , chegando pelo Roteiro 2 

ou pela BR 265, entrar para Tiradentes , seguir por 4,00 Km , na Avenida Governador Israel 

Pinheiro, nas coordenadas UTM e datum SIRGAS(2000) E= 586528,675 e N= 7664925,483; 

Seguir rumo Sudoeste 2,459 km, até encontrar o Rio Elvas e ponte antiga da EFOM , nas 

coordenadas 586055,405 e 7662956,970; Seguir rumo Oeste 0,839 até as coordenadas E= 

585371,687 e N= 7662739,039 e cota 899,394, até encontrar outro córrego e sua passagem; 

Seguir rumo Oeste 0,402 km até as coordenadas E= 584986,555 e N= 7662826,034 e cota 

905,667m, até encontrar uma Vista Panorâmica ; Seguir rumo Noroeste 0,496 km até as 

coordenadas E= 584548,210 e 7662966,200 e cota 905,576m, até encontrar ruínas da antiga 

Estação Casa de Pedra; Seguir rumo Noroeste 0,826 km até as coordenadas E= 583857,754 

e N= 7663277,651, até encontrar uma parada para descanso, obra contemporânea e feita 

pela própria rede ferroviária servindo para abrigar visitantes e operários da rede em caso de 

chuva; Seguir rumo Noroeste 0,690 Km até as coordenadas E= 583316,491 e N= 

7663709,297, até encontrar antiga ponte da EFOM sobre o Córrego do André; Seguir 

rumo Noroeste 0,495 km até as coordenadas E= 582890,584 e N= 7663893,076 e cota 

902,739m, até encontrar a antiga Cata de Minério, Local onde eram feitas tentativas e 

acertos em busca de ouro e demais minerais; Seguir rumo Oeste 0,829 km até as coordenadas 

E=582025,960 e N= 7663819,915, passando por outro córrego e sua ponte, até chegar a 
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Meandro e Represa; Seguir rumo Oeste 1,389 km até as coordenadas E= 580711,380 e N= 

7663539,058, passando por outro córrego e sua ponte, até encontra Meandros abandonados 

do Rio das Mortes; Seguir rumo Oeste 4,420 Km até as coordenadas E= 577135,629 e N= 

7662924,748, passando pela área suburbana e urbana de São João del Rei , até encontrar a 

Estação de São João del rei, tendo que parar um pouco antes pois na rotunda de São João del 

Rei, existe um portão onde só é permitido o acesso do trem, os visitantes deverão continuar 

beirando o muro da estação até a entrada para visitantes, onde pode-se visitar o museu 

ferroviário e todo acervo histórico dentro da estação. Ao redor da estação ainda pode-se 

contar com várias opções de restaurantes, bares e lanchonetes, bem como acesso a bancos e 

demais lojas do comércio local. 

 

LIT LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO INTERESSE 

01 586528.68 / 7664925.48 Estação Tiradentes Patrimônio Histórico e cultural 

02 586055.41 / 7662956.97 Rio Elvas Patrimônio Geológico 

03 584986.56 / 7662826.03 Vista Panorâmica Patrimônio Turístico 

04 584548.21 / 7662966.20 Estação Casa de Pedra Patrimônio Histórico e cultural 

05 583855.30 / 7663279.44 Apoio e descanso Patrimônio Turístico (Lazer) 

06 582890.59 / 7663893.07 Cata de minério Patrimônio Turístico 

07 582025.96 / 7663819.91 Meandro e Represa Patrimônio Geológico 

08 580711.38 / 7663539.06 Meandros abandonados Patrimônio Geológico 

09 577135.63 / 7662924.75 Estação SJDR Patrimônio Histórico e cultural 

Tabela 7 – Resumo descritivo Roteiro 2 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.4.3 Roteiro 3 “Caminho do médio curso do Rio das Mortes” 41 Km 

(Trecho: São João Del rei – Congo Fino)   proposta para bicicleta. 

 Este roteiro destina-se ao cicloturismo, 41.00 km ,tem início este roteiro em São 

João del Rei e onde o trenzinho passava. De acordo com levantamento de campo em 2017  é a 

Avenida Leite de Castro e seu atual calçadão para caminhadas e passeios de bicicleta, 

seguindo ainda rumo a estação de Ibitutinga, se faz necessário seguir por pela rodovia BR 494 

até a entrada para a FLONA (Fazenda do Pombal), daí em estrada de terra percorrer até 

encontrar a Estação de Ibitutinga, novamente nas proximidades da Rodovia BR 494 na ponte 

onde esta rodovia atravessa o Rio das Mortes e a rodovia segue sentido Ritápolis e São Tiago, 

porém, para este roteiro, segue-se margeando o Rio das Mortes a baixo pelo seu lado 

esquerdo, atravessa esta rodovia e segue em direção as Estações de mestre ventura e Congo 

Fino, esta já no Município de Conceição da Barra de Minas e finalmente chega-se até a 

Estação de Congo Fino. 
 

4.4.3.1 Memorial Descritivo do Roteiro 3 

Inicia-se nas coordenadas UTM e datum SIRGAS (2000), 577135,629 e 7662924,748; 

Seguir rumo Nordeste 2,883 km, até o final da Avenida Leite de Castro; Seguir rumo 

Noroeste 2,40 Km até as coordenadas E= 578067,824 e N= 7666345,893 e cota 892,463m, 

onde se avista à esquerda o Campus CETAN da UFSJ (Universidade Federal de São João del 

rei); Seguir rumo Nordeste 6,003 km até as coordenadas E= 575066,475 e 7671348,569  e 

cota 890,060m, onde existe uma Floresta Nacional (FLONA) e pode-se visitar as ruínas da 

antiga casa do Alferes Tiradentes; Seguir rumo Oeste 2,91 Km até as coordenadas E= 

572129,268 e N= 7671217,793 e cota 878,524m, onde temos uma vila de casas dos operários 

e gerentes de linha da EFOM;Seguir rumo Sudoeste 0,51 Km até as coordenadas E= 

571747,182 e N= 7670877,429, chegando na antiga Estação de Ibitutinga; Seguir rumo 

Sudoeste 4,297 km até as coordenadas E= 568493,679 e N= 7668387,784, passando por uma 

ponte da antiga EFOM, até encontrar, Esfoliações Esferoidais; Seguir rumo Noroeste 3,964 

km até as coordenadas N=566884,451 e E= 7669064,762, passando por uma represa à 

esquerda, até encontrar uma caixa d’água da EFOM; Seguir rumo Sudoeste 14,455 km até 

as coordenadas E= 558203,169 e N= 7666170,328, onde existe uma Rocha de Granito 
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,passando por quatro pontes; Seguir rumo Oeste 4,631 km até as coordenadas E= 555199,783 

e N= 7666403,570 e cota 870,833m, passando por uma porteira e quatro pontes da EFOM, 

até encontrar as ruínas da antiga Estação de Congo Fino e sua vila de casas.  

LIT LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO INTERESSE 

01 577135.63 / 7662924.75 Estação São João del Rei Patrimônio Histórico e cultural 

02 575202.98  / 7671471.91 Ruinas FLONA Patrimônio Histórico e cultural 

03 572129.27 / 7671217.79 Vila Ibitutinga Patrimônio Histórico e cultural 

04 571747.18 / 7670877.43 Estação Ibitutinga Patrimônio Histórico e cultural 

05 568633.18 / 7668361.31 Esfoliação esferoidal Patrimônio Geológico 

06 568484.12 / 7668391.47 Fluxo inverso Patrimônio Geológico 

07 566884.45 / 7669064.76 Caixa dágua EFOM Patrimônio Histórico e cultural 

08 558203.17 / 7666170.33 Granito Patrimônio Geológico 

09 555199.78/ 7666403.57 Estação Congo Fino Patrimônio Histórico e cultural 

Tabela 8 – Resumo descritivo Roteiro 3 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.4.4 Roteiro 4 “Caminho do baixo curso do Rio das Mortes” 36.5Km 

(Trecho: Congo Fino – Ibituruna). 

 Este Roteiro é possível ser feito de carro convencional, moto, bicicleta ou mesmo á 

pé, devido ao seu bom estado de conservação inclusive de suas pontes. De acordo com 

levantamento de campo em 2017  assoalhadas com madeira. 

 Pode ser iniciado chegando pelo roteiro três, ou mesmo ter início já na estação de 

Congo Fino, chegando pela rodovia BR 265, vindo de São João del rei, entrar no trevo para 

Conceição da Barra de Minas, atravessar o município e seguir por estrada de terra cerca de 3 

Km com rumo Sul, sentido ponte sobreo o Rio das Mortes. 

4.4.4.1 - Memorial Descritivo do Roteiro 4 

Inicia-se nas coordenadas UTM e datum SIRGAS (2000)  E= 555199,783 e N= 

7666403,570; Seguir rumo Oeste 3,031 km, passando por uma ponte e por uma lagoa, até as 

coordenadas 3,031 km e 7666638,717, onde existe uma Caixa d’água da EFOM, que era 

usada para abastecer a caldeira da locomotiva que gerava vapor; Seguir rumo Oeste 0,67 Km 

até as coordenadas E= 552073,640 e N= 7666666,828 e cota 870,833m, onde se encontra a 

antiga Parada da Barra da EFOM; Seguir rumo Oeste 3,676 km até as coordenadas E= 

548618,209 e 7667171,524 e cota 861,701m, onde se encontra a antiga Parada da Ilha da 

EFOM; Seguir rumo Oeste 5,174 km, passando por três pontes da EFOM, até as coordenadas 

E= 543607,123 e N= 7666222,202 e cota 860,259m, onde temos a antiga Estação de 

Nazareno da EFOM, local onde o trem parava para o almoço; Seguir rumo Oeste 6,057 km, 

passando por uma ponte até as coordenadas E= 538588,012  e N= 7667488,043, chegando na 

antiga Estação de Coqueiros da EFOM; Seguir rumo Sudoeste 12,007 km  até as 

coordenadas E= 531647,736 e N= 7663499,419, passando por uma ponte da antiga EFOM, 

até encontrar outra Caixa d’água da EFOM; Seguir rumo Sudoeste 5,560 km até as 

coordenadas N= 527270,626 e E= 7661906,529 e cota 855,196m, passando por quatro pontes 

da EFOM, até encontrar Estação de IBITURUNA DA EFOM; 
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LIT LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO INTERESSE 

01 555349.62 / 7662924.75 Estação Congo Fino Patrimônio Histórico e cultural 

02 552735.53 / 7666638.72 CX Dágua EFOM Patrimônio Histórico e cultural 

03 552073.64 / 7666666.83 Parada da Barra Patrimônio Histórico e cultural 

04 548618.21 / 7667171.52 Parada da Ilha Patrimônio Histórico e cultural 

05 543607.12 / 7666222.20 Estação Nazareno Patrimônio Histórico e cultural 

06 538588.01  / 7667488.04 Estação Coqueiros Patrimônio Histórico e cultural 

07 531647.74 / 7663499.42 Caixa dágua EFOM Patrimônio Histórico e cultural 

08 527270.63  / 7661906.53 Estação Ibituruna Patrimônio Histórico e cultural 

Tabela 9 – Resumo descritivo Roteiro 4 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.4.5 Roteiro 5 “Caminho da Ponte do Inferno” 

(Trecho: Ibituruna – Aureliano Mourão). 

 Partindo de Ibituruna, seguir rumo a Ponte da Província por cerca de 4 km, 

chegando nesta ponte, seguir por caminhada à pé ou Bicicleta por 2.3 Km até a “Ponte do 

Inferno” (único trecho onde o “trenzinho” atravessava o Rio das Mortes. Neste local tem-se 

uma vista fantástica do Rio das Mortes encachoeirado e seus cânions encaixados. Para os que 

gostam de aventura é possível atravessar a Ponte do Inferno pela antiga estrutura metálica da 

EFOM, porém muito cuidado nesta travessia perigosa. Feito isto, seguir rumo a Estação de 

Aureliano Mourão. 

Como segunda opção, neste mesmo roteiro, de carro ou de moto, partindo da Estação de 

Ibituruna, pode-se seguir cruzando a rodovia e seguir sentido Bom Sucesso a chegar na 

Estação de Aureliano Mourão por cima nesta rodovia (ver placa A. Mourão à esquerda). 

Visitar a Estação e o encontro da “Bitolinha” 0,76m com a Bitola métrica. 

4.4.5.1 Memorial Descritivo do Roteiro 5 

Inicia-se nas coordenadas UTM e datum SIRGAS (2000) E= 527270,626 e N= 

7661906,529, na Estação de Ibituruna; Seguir rumo Noroeste 4,276 km, cruzando a rodovia e 

passando por uma ponte de madeira, até as coordenadas E= 525891,854 e N= 7664787,774, 

onde existe a antiga Ponte da Província, que era usada para atravessar o Rio das Mortes; 

Seguir rumo Noroeste 1,518 km até as coordenadas E= 525138,568 e N= 7665510,409 e cota 

861,958m, onde se avista à direita, um Cânion no Rio das Mortes; Seguir rumo Noroeste 

0,880 km até as coordenadas E= 524584,226 e 7666117,021 e cota 851,127m, onde é chegada 

a grande hora de atravessar o Rio das Mortes pela antiga Ponte do Inferno da EFOM, que 

para os que apreciam uma boa aventura, desde que devidamente capacitados para isso, podem 

atravessar sobre as estruturas metálicas existentes que apoiavam os trilhos, (caso não seja 

viável tal passagem, retornar pelo mesmo caminho, pegar rodovia para Bom Sucesso e nas 

coordenadas E= 525500,956 e N= 7668354,384, entrar em estrada de terra à esquerda para 

Aureliano Mourão); Atravessando pela ponte do Inferno, seguir rumo Sudoeste 5,613 km, 

passando por uma fonte de água potável, até as coordenadas E= 521626,692 e N= 

7666141,467 e cota 833,284m, onde se encontra a antiga Estação de Aureliano Mourão da 

EFOM, local onde o trem fazia a volta, retornando para Antônio Carlos ou fazia-se a 

baldeação para a bitola métrica e seguia para outro ramal; Seguir rumo Noroeste 0,621 km, 

para ter acesso aos trilhos ainda ativos da bitola métrica, nas coordenadas E= 521192,989  e 

N= 7666591,423. 
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LIT LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO INTERESSE 

01 527270.63 / 7661906.53 Estação Ibituruna Patrimônio Histórico e cultural 

02 525889.58 / 7664789.39 Ponte da Provincia Patrimônio Histórico e cultural 

03 525126.70 / 7665084.44 Galeria de pedras Patrimônio Histórico e cultural 

04 525138.57 / 7665510.41 Canion Patrimônio Geológico 

05 524584.23 / 7666117.02 Ponte Inferno EFOM Patrimônio Histórico e cultural 

06 521623.41 / 7666143.90 Est. Aureliano Mourão Patrimônio Histórico e cultural 

07 521192.99 / 7666591.42 Encontro de Linhas Patrimônio Histórico e cultural 

Tabela 10 – Resumo descritivo Roteiro 5 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.4.6 Roteiro 6 “ Rota Fluvial do Arrais Amador” 

(Trecho: Aureliano Mourão - Macaia)    (24,5 Km) 

  Segundo a Capitania dos Portos da Marinha do Brasil, tal nome é dado em 

homenagem à primeira categoria de habilitação náutica amadora, onde o piloto está apto para 

conduzir embarcações nos limites da navegação interior, exceto moto aquática. 

 Este roteiro destina-se à demanda turística que aprecia uma aventura de caiaque, 

tendo início nas proximidades da Estação de Aureliano Mourão nas margens do Rio das 

Mortes, seguir Rio à baixo, inicialmente em águas um pouco turbulentas, seguir até o 

encontro com o Rio Grande, já em águas mais calmas. Inicialmente percorre-se cerca de 15 

Km Rio das Mortes à baixo e depois mais 9,5 Km já na represa do Funil rumo à Macaia, nas 

proximidades da Igreja de Bom Sucesso nas margens da Represa existe um ótimo local para 

embarque e desembarque para embarcações, o local é frequentado por motonautas e 

pescadores e nos finais de semana serve de ponto de encontro para esportes náuticos, com 

estrutura de bares e restaurantes modestos. 

 

4.4.6.1 - Memorial Descritivo do Roteiro 6 

Inicia-se nas coordenadas UTM e datum SIRGAS (2000)  E= 521626,692 e N= 

7666141,467, na Estação de Aureliano Mourão, onde dependendo da estação do ano, temos 

várias opções de descer a embarcação no Rio das Mortes a baixo nas proximidades da Estação 

ou um pouco mais a jusante, seguindo beirando o Rio até uma pequena vila nas margens do 

Rio das Mortes; Seguir rumo Sudoeste 15,185 km, Rio das Mortes a baixo, por pequenas 

corredeiras e pedras isoladas até as coordenadas E= 512717,000 e N= 7660305,000, onde o 

Rio das Mortes desagua na Represa do Funil; Seguir rumo Sudoeste 9,351 km, agora por 

águas calmas e represadas até as coordenadas E= 509072,000 e N= 7661500,000, onde se 

avista a Ponte de Macaia e seu espaço para atividades náuticas, com estrutura de bares e 

restaurantes e ainda rampa de fácil acesso para colocar ou retirar embarcações na represa em 

frente a Igreja. 

LIT LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO INTERESSE 

01 527270.63 / 7661906.53 Estação Ibituruna Patrimônio Histórico e cultural 

02 509071.47 / 7661498.54 Ponte de Macaia Patrimônio Histórico e cultural 

Tabela 11 – Resumo descritivo Roteiro 6 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.4.7 Roteiro 7 “Rota Fluvial do Mestre Amador” 

(Trecho: Macaia – Usina do Funil). 

 Segundo a Capitania dos Portos da Marinha do Brasil, tal nome é dado em 

homenagem à segunda categoria de habilitação náutica amadora, onde o piloto está apto para 

conduzir embarcações entre portos nacionais e estrangeiros, nos limites da navegação 

costeira, exceto moto aquática. Esta navegação é aquela realizada entre portos nacionais e 

estrangeiros dentro do limite da visibilidade da costa, não excedendo a 20 milhas náuticas. 

 Este roteiro destina-se à demanda turística que busca nos esportes náuticos 

adrenalina e esporte com esforço físico constante, devido ao trajeto ser em águas calmas, faz-

se necessário, no caso de caiaques, remar o tempo todo nos 21 km de represa de Macaia até as 

proximidades de segurança da Usina Hidrelétrica do Funil (atenção para as boias 

delimitadoras de segurança). Com embarque tranquilo e seguro na “prainha”, em frente a 

Igreja de Bom Sucesso em Macaia e desembarque proposto na margem esquerda antes de 

chegar na Usina Hidrelétrica, na Pousada “Vale dos Ventos”, local específico para 

ecoturismo, onde pode-se desfrutar de aluguel de caiaques, Tirolesa na Represa, Caminhadas 

e possui estrutura de restaurante e acomodações para hospedagem do tipo chalés. 

 

4.4.7.1 Memorial Descritivo do Roteiro 7 

Inicia-se nas coordenadas UTM e datum SIRGAS (2000)  E= 509072,000 e N= 

7661500,000, na Cidade de Macaia, onde existe um espaço para atividades náuticas, com 

estrutura de bares e restaurantes e ainda rampa de fácil acesso para colocar ou retirar 

embarcações na represa em frente a Igreja, este roteiro pode ser continuação do roteiro 6 ou 

pode ser feito separadamente, basta chegar até a rampa ou píer de macaia, descer a 

embarcação e seguir inicialmente rumo Sudoeste 1,7 km, até as coordenadas E= 507304.44 e 

N= 7661057.40, onde existe uma forte curva para direita na represa do Funil; Seguir rumo 

Nordeste 6,198 km, até as coordenadas E= 505175,922 e N= 7665692,075; Seguir rumo 

Sudoeste 5,858 km, até as coordenadas E= 500892,748 e N= 7662751,132; Seguir rumo 

Noroeste 1,789 km, até as coordenadas E= 499866,468 e N= 7664096,161; Seguir rumo 

Sudoeste 1,428 km, até as coordenadas E= 499082,572 e N= 7662921,005, onde já se pode 

avistar a vila do Funil, que em caso de resgate de emergência ou desistência por cansaço 

físico, pode-se informar via celular ou rádio para a equipe de resgata para antecipar o resgate 

e efetuar a retirada da embarcação da água no local denominado “Prainha”, com fácil acesso 

por rampa natural e com águas calmas e abrigadas, especificamente nas coordenadas E= 



96 

 

498399.79 e N= 7662623.32; Seguir rumo Sudoeste 3,349 km, até as coordenadas E= 

496870.77 e N= 7661587.28,  onde existe uma pequena enseada de águas calmas e onde o 

carro de resgate consegue facilmente embarcar os passageiros e a embarcação, local este onde 

existe a Pousada Chalés Vale dos Ventos, excelente local para terminar o roteiro, pois 

devido a faixa de segurança da Usina Hidrelétrica, não deve-se aproximar da Usina em 

operação. Ainda neste local, pode-se desfrutar de acomodações em chalés e toda estrutura de 

bar e restaurante, a pousada oferece ainda alternativas de esporte de aventura tais como 

aluguel de caiaques, tirolesa, pescaria e trilhas na mata. 

Contato da Pousada Vale dos Ventos: (35) 99979-1492 ou (35) 4104-1377 

 
LIT LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO INTERESSE 

01 509071.47 / 7661498.54 Ponte de Macaia Patrimônio Histórico e cultural 

02 499082.57 / 7662921.00 Vila do Funil Patrimônio Histórico e cultural 

03 496870.14 / 7661593.06 Pousada Vale dos Ventos Patrimônio Turístico 

04 496279.00 / 7662048.00 Usina Hidr. do Funil Patrimônio pedagógico e cênico 

Tabela 12 – Resumo descritivo Roteiro 7 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.4.8 Roteiro 8 “Rota Fluvial do Capitão Amador” 

(Trecho: Usina do Funil – Ribeirão Vermelho). (7,3 Km) 

 Segundo a Capitania dos Portos da Marinha do Brasil, tal nome é dado em 

homenagem a terceira categoria de habilitação náutica amadora, onde o piloto está apto para 

conduzir embarcações entre portos nacionais e estrangeiros, sem limite de afastamento da 

costa, exceto moto aquática. Esta navegação é também definida como sem restrições (SR), 

isto é, aquela realizada entre portos nacionais e estrangeiros fora dos limites de visibilidades 

da costa e sem outros limites estabelecidos. 

 Roteiro ainda fluvial, sendo agora somente Rio Grande à baixo iniciando pouco a 

baixo da Usina Hidrelétrica do Funil por motivo de segurança, embarcar numa “praia”, na 

margem esquerda jusante, descendo em direção a Estação de Ribeirão Vermelho Rumo Oeste. 

Sendo 7,3 Km Rio Grande à baixo, o trecho é seguro, porém recomendado em épocas onde o 

Rio está mais cheio para evitar possíveis locais onde a embarcação venha a encalhar. 

 

4.4.8.1 Memorial Descritivo do Roteiro 8 

Inicia-se nas coordenadas, UTM e datum SIRGAS (2000) E= 496279,000 e N= 

7662048,000, na Usina Hidrelétrica da represa do Funil, tendo como sugestão de embarque 

com descida da embarcação nas coordenadas E= 495626.00 e N= 7662048.00, certamente à 

jusante da Usina Hidrelétrica, devido ao agito da água, respeitando ainda sua faixa de 

segurança; Seguir rumo Sudoeste 7,3 km, via Rio à baixo por águas calmas, porém com 

alguma pedras de fácil desbordo, mas com necessária técnica para tal, até as coordenadas E= 

494121,402 e N= 7656857,547, onde após passar por debaixo de uma ponte na atual Rodovia 

Ribeirão Vermelho já avista-se todo acervo ferroviário da EFOM, com sua exuberante mas 

decadente “Rotunda” seus inúmeros e grandiosos galpões onde funcionavam as oficinas e 

demais instalações para manutenção e armazenamento dos equipamentos do trem de ferro; 

Como opcional deste roteiro, Seguir ainda rumo Sudoeste por mais 0,5 Km, em embarcação 

náutica por águas calmas e fundo de areia ou mesmo à pé beirando o Rio Grande, até as 

coordenadas E= 493889.65 e N= 7656368.55, onde quando o Rio estiver baixo, com seu nível 

de água (NA) baixo, normalmente no período da estiagem (seca) é possível conhecer o que 

sobrou de um barco à vapor, hoje encalhado na beira do Rio Grande nesta coordenadas 

supracitadas, embarcação esta que saia da Estação de Ribeirão Vermelho e seguia Rio Grande 

à baixo por mais aproximadamente 200 Km em direção ao estado de São Paulo, com suas 
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paradas e estações que este trabalho pretende um dia mapear e investigar os remanescentes da 

Extinta Rede Ferroviária, confirmando assim sua proposta intermodal.  

Recomenda-se ainda conhecer todo o complexo ferroviário remanescente da extinta 

Rede Ferroviária e todo seu entorno com estruturas de bares e restaurantes. 

Após a ponte na Rodovia Ribeirão Vermelho, na margem direita à jusante existe uma 

ótima rampa para colocar ou retirar a embarcação náutica do Rio Grande. 

O local oferece ainda ótimo local para pescaria, principalmente entre as ferragens da 

ponte da antiga linha, hoje submersa no Rio Grande, que se encontra paralela à ponte em uso.  

 

LIT LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO INTERESSE 

01 496279.00 / 7662048.00 Usina Hidr. do Funil Patrimônio pedagógico e cênico 

02 494121.40 / 7656857.55 Est. Ribeirão Vermelho Patrimônio histórico e cultural 

03 493889.65 / 7656368.55 Balsa à vapor encalhada Patrimônio histórico e cultural 

Tabela 13 – Resumo descritivo Roteiro 8 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.5 Levantamento topográfico altimétrico em algumas estações 

 Foi feito o levantamento altimétrico nas estações ferroviárias de Ribeirão 

Vermelho, Tiradentes, Prados e Antônio Carlos (Sítio), obedecendo a 

metodologia proposta inicialmente neste trabalho, onde utilizou-se um GPS 

Geodésico de dupla frequência L1 e L1 L2, ficando parado durante 1 (uma) 

hora, com intervalo de gravação de coordenadas e cotas de 1 segundo no piso de 

embarque das estações selecionadas, sendo uma no extremo Oeste (Ribeirão 

Vermelho) , outra no extremo Leste (Antônio Carlos) e duas intermediárias no 

trecho proposto com 230 Quilômetros de extensão.  

 Ao retorno de cada coleta em campo esperou-se um prazo de 3(três) horas 

para ser enviado o arquivo RINNEX ao site do IBGE e processado com as 

RBMCs (Rede de bases de monitoramento) escolhidas automaticamente pelo 

sistema do IBGE com as bases mais próximas dos pontos de coletas e 

imediatamente retorna o arquivo corrigido em pdf. 

 Com isso foi possível definir o perfil de altimétrico do trecho em estudo, 

bem como comparar os resultados altimétricos obtidos como o PPP do IBGE em 

janeiro de 2018 com as altimetrias escritas nas paredes das estações ou em 

marcos altimétricos chumbados no piso de algumas estações. 
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4.5.1 Estação de Ribeirão Vermelho 

 
Figura 62: Relatório PPP altimetria Estação Ribeirão Vermelho. 

Fonte : PPP IBGE 

 De acordo com o PPP a cima observou-se que a altimetria na Estação de 

Ribeirão Vermelho é de 769,62 m, e a precisão esperada para este levantamento com um 

tempo de 1 hora e 6 minutos é de 0,040 m. Na estação de Ribeirão Vermelho, está 

identificada na parede da estação uma altitude de 737,59m, com isso obteve-se uma diferença 

de 32,03m. Esta diferença justifica-se nas diferentes tecnologias, sendo a mais confiável a 

deste presente trabalho. 
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4.5.2 Estação de Tiradentes 

 
Figura 63: Relatório PPP altimetria Estação Tiradentes 

Fonte : PPP IBGE 

De acordo com o PPP a cima observou-se que a altimetria na Estação de Tiradentes é 

de 891,76 m, e a precisão esperada para este levantamento com um tempo de  1 hora e 3 

minutos é de 0,040 m. Na estação de Tiradentes, está identificada na parede da estação uma 

altitude de 938,79m, com isso obteve-se uma diferença de 47,03m. Esta diferença justifica-se 

nas diferentes tecnologias, sendo a mais confiável a deste presente trabalho. 
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4.5.3 Estação de Prados 

 
 

Figura 64: Relatório PPP altimetria Estação Prados 
Fonte : PPP IBGE 

De acordo com o PPP a cima observou-se que a altimetria na Estação de Prados é de 

903,58 m, e a precisão esperada para este levantamento com um tempo de  1 hora e 5 minutos 

é de 0,040 m. Na estação de Prados, ~devido ao estado decadente das paredes da estação, não 

foi possível identificar a altitude. 
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4.5.4 Estação de Antônio Carlos (Sítio) 

 
Figura 65: Relatório PPP altimetria Estação Antônio Carlos. 

Fonte : PPP IBGE 

De acordo com o PPP a cima observou-se que a altimetria na Estação de Antônio 

Carlos é de 1.037,97 m, e a precisão esperada para este levantamento com um tempo de  1 

hora e 4 minutos é de 0,040 m. Na estação de Antônio Carlos, está identificada na parede da 

estação uma altitude de 1040,00m, com isso obteve-se uma diferença de 2,03m . Esta 

diferença justifica-se nas diferentes tecnologias, sendo a mais confiável a deste presente 

trabalho. 
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.4.5.5 Perfil altimétrico do trecho em estudo 

 

 
Figura 66: Perfil de altitude 

Fonte : Elaborado pelo autor : software Track Maker 

  

De acordo com figura a cima, nota-se que entre as estações em estudo, tem-se uma 

distância de 140 Km, pois neste perfil altimétrico, as estações foram ligadas em linha reta, 

embora, estudos anteriores deste trabalho confirmem uma totalidade de 230 Km com o trajeto 

real e autêntico no leito desativado da EFOM. 

Para fins de cálculos de altimetria por exemplo no roteiro 1 onde temos uma distância 

total de 70.5 Km  , altimetria inicial (Antônio Carlos) de 1037,970m e altimetria final 

(Tiradentes) de 891,760 , existe uma variação de 146,21m o que representa uma variação de 

2,07m por quilômetro, ou seja 2,07 %. Diante deste resultado, pode-se afirmar que este 

roteiro tem um grau reduzido de dificuldade com relação a presença de aclives ou declives 

neste percurso. 

Já nos roteiros unidos, onde temos uma distância total a ser percorrida de 230 Km 

forma intermodal, temos altimetria inicial em Antônio Carlos (Sítio) de 1.037,97 m e 

altimetria final em Ribeirão Vermelho de 769,62 m , onde existe uma variação de 268,35 m o 

que representa uma variação total de 1,17 %. 
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Porém de acordo com o secretário interino da EFOM em 1922 Mucio Jansen Vaz em 

seu trabalho histórico descritivo temos o seguinte: 

Cumpre chamar a atenção para a generosidade e desinteresse dos proprietários dos 

terrenos atravessados pela linha: não opuseram esses senhores embaraço algum às nossas 

obras e apenas tivemos de pagar 2:328$080 (Moeda usada na época) por indenização de 

benfeitorias inutilizadas, pela estrada. 

A ocupação ilegal de segmentos de trechos em pontos isolados do leito desativado da 

EFOM não se justifica em nenhum dos casos existentes no trajeto em estudo, todavia, este 

trabalho não tem a finalidade de reprimir ou tentar qualquer tipo de retirada destas ocupações 

ilegais, apenas são citados como pontos negativos, pois em alguns casos foi necessário 

abandonar o trecho ocupado, buscando um caminho alternativo. 

 

5  CONCLUSÕES 

Ao final deste trabalho, teve-se a materialização através de um levantamento detalhado 

de cada um dos oito roteiros em forma de plantas topográficas planimétricas contendo 

informações necessárias ao bom entendimento e leitura de planta mesmo que para leigos em 

cartografia, promovendo com isso um total envolvimento com o trabalho a ser implantado e 

buscando parcerias com a sociedade civil organizada, iniciativa privada e o poder público. 

Por se tratar de roteiros totalmente independentes e que podem ser percorridos tanto de Oeste 

para Leste como também de Leste para Oeste, temos com isso uma enorme variação de 

diferentes maneiras para o visitante percorrer como e quanto queira, de acordo com o seu grau 

de instrução, seu tempo e equipamentos disponíveis. Ainda por se tratar de roteiros 

autoguiados, sem a necessidade de um guia de turismo ou um condutor para mostrar o 

caminho a seguir, o visitante não depende de agendamento ou se encaixar em uma demanda 

turística local pré-existente. 
Segundo Fennel (2002, p. 184-185) a demanda de ecoturistas, que irão consumir os 

roteiros ecológicos, busca experiências que interessam àqueles turistas que procuram os 

recursos naturais, porém exige a presença de empresas operadoras preparadas para fornecer 

equipamentos e serviços especializados aos turistas. Além disso, se faz necessário diretrizes 

mais específicas ligadas à primeiros socorros, gestão de riscos, liderança, monitoria, 

marketing e finanças a fim de preparar as operadoras para a tarefa de conduzir grupos em 

roteiros ecológicos. 
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Sendo assim, como já existe tal demanda turística em diversos pontos em todo o 

trecho proposto , este trabalho propõe o aumento da permanência desta demanda turística já 

existente, pois agora com uma maior quantidade e diversidade de atrativos, os turistas 

permanecerão por mais tempo para poder contemplar os novos roteiros da região, ajudando 

com isso a fomentar o turismo na região. 

De acordo com Mckercher (2002, p.240) o desenvolvimento de um roteiro ecológico 

está diretamente ligado à capacidade da operadora em personalizar o roteiro e torná-lo 

especial aos olhos do consumidor. A reunião de itens atrativos em um roteiro é um aspecto 

fundamental para o bom desenvolvimento deste roteiro. O roteiro ecológico é uma via de mão 

dupla, terão oportunidades em que as operadoras vão oferecer os roteiros e em outros 

momentos, estes roteiros serão incluídos em pacotes de outras operadoras, o princípio 

norteador de um roteiro é que este será preparado para satisfazer um grupo específico de 

clientes. 

 O grande acervo de informações levantadas ao longo deste trabalho, envolvendo o 

levantamento georeferenciado de todo trajeto proposto, a inventariação e descrição dos 

Lugares de interesse Turísticos (LITs), confirma que o trajeto proposto possui um grande 

potencial para o turismo. 

 A forma e a metodologia no inventário e na organização em forma de Lugares de 

interesses turísticos, permitiram uma segura localização e administração setorizada, o que irá 

facilitar consideravelmente a gestão e a execução dos diversos roteiros turísticos propostos 

por este trabalho. Para que o mesmo cresça e ajude a fomentar o turismo no Campo das 

Vertentes, se faz necessário uma boa gestão do turismo por parte dos órgãos competentes, 

iniciativa privada bem como todo o trade  turístico. 

 Com a fragmentação estratégica na criação de oito roteiros distintos e que podem ser 

feitos unidos ou de forma fragmentada, o turista poderá desfrutar destas oportunidades na 

forma e data que melhor lhe atender e ainda por serem roteiros autoguiados e por estarem 

todos georeferenciados não necessitam de agendamento prévio com guias ou operadoras de 

turismo receptivos locais. Outro fator importante a ser considerado é a capacidade de suporte, 

pois por se tratar de uma extensão de aproximadamente 150 quilômetros, a demanda turística 

ficará diluída nessa extensão, não ocasionando com isso o efeito desagradável de 

superpopulação no decorrer dos roteiros. 

 Devido à grande extensão do leito desativado da EFOM, este trabalho permitirá ainda 

uma oportunidade ímpar para demais pesquisadores que queiram se aprofundar ainda mais 
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nos outros ramais da extinta Rede Ferroviária que interligava vários estados como Minas 

Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Partindo ou chegando em  Antônio Carlos (Sítio) (parte sudeste do roteiro 1)  onde 

ainda se encaixa com o Roteiro turístico denominado “Caminho Novo” da Estrada Real, e 

ainda em Tiradentes (parte noroeste do roteiro 1) se encaixa no “Caminho Velho” da mesma 

Estrada Real, tornando assim uma grande oportunidade de ligação entre os caminhos novos e 

velhos da Estrada Real, tornando possível o deslocamento de turistas por estes caminhos 

interligados. 

 

Figura 67 :  Mapa Estrada Real Caminho Novo, Caminho Velho e Roteiro 1 

Fonte : adaptado do Site Instituto Estrada Real 
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5.1 Dificuldades encontradas e sugestões para viabilidade do projeto 

Os pontos negativos ou a serem melhor trabalhados, citados anteriormente, tais como 
algumas pontes caídas ou faltando o seu assoalho, porteiras fechando o leito, mesmo que sem 
cadeados, representam pontos importantes para viabilização dos roteiros de turismo, onde os 
visitantes sairão sozinhos para destinos nas modalidades de trekking, cavalgadas, ciclo 
turismo, passeios Off-Road e também veículos convencionais.  

Existem inúmeras dragas12 operando no Rio das Mortes retirando cascalho e areia, 

causando impactos no meio ambiente como: degradação da mata ciliar; poluição visual, 

resultante do depósito destes materiais nas suas margens; poluição sonora, em decorrência do 

barulho dos motores e máquinas utilizadas na extração.  

Existe um trafego intenso de veículos pesados em grande parte do leito desativado da 

EFOM, decorrente da extração de cascalho e areia. 

Várias propriedades rurais vizinhas ao leito desativado da Ferrovia Oeste de Minas 

(EFOM) moveram suas cercas, diminuindo a largura do leito onde de acordo com 

levantamento de campo em 2017, serve de estrada, outros simplesmente retiraram suas cercas 

anexando o leito da extinta Ferrovia a suas propriedades, impedindo o acesso  de qualquer 

tipo de transporte e de pessoas .  

Durante pesquisas de campo para esse trabalho, pôde-se constatar que ainda existem 

várias porteiras e tronqueiras que dificultam o acesso, algumas possuem placas com dizeres 

como propriedade particular, proibido pescar, não entre, entre outras. As mesmas têm a 

finalidade de impedir ou inibir o acesso de visitantes no percurso, embora o mesmo seja um 

bem público, sendo algumas até mesmo com cadeados e trancas. 

 
Figura 68: Porteira fechando o leito da EFOM. 

Fonte: Arquivo do autor. 

                                                           
12 Draga: maquinas que sugam do fundo dos rios materiais como areia e cascalho. 
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Existem pequenas pontes que necessitam de reparos como é o caso da Ponte sobre o 

Córrego do Brumado, situada nas coordenadas S 21º 04’44’’ / W 44º19’51’’. De acordo com 

levantamento de campo em 2017  encontra-se caída, mas em condições de fácil recuperação, 

pois sua estrutura se manteve intacta.  

Existe uma ocupação antrópica e ilegal nas estações de Nazareno e Ibitutinga como 

também nas vilas onde moravam os operários da EFOM, por famílias que encontraram nestas 

a facilidade e possibilidade transformá-las em suas residências. Outras estações estão em 

completo abandono ou foram saqueadas por moradores circunvizinhos que retiraram materiais 

como telhas, portas, janelas e até mesmo tijolos, dentre outros.  

Encontram-se às margens do leito da Ferrovia, construções que interferem diretamente 

na estrutura,  no visual e na passagem de veículos pela Ferrovia, tais construções, encontram-

se desamparadas pelo fato de existirem leis que determinam sua estrutura como margens e 

limites. Dentre estas construções, pode-se citar embarcadouros para animais13, mata-burros14, 

mourões impedindo passagem na Ferrovia, edificações contemporâneas de moradia, entre 

outros. 

Foi observado ainda pelo pesquisador desse trabalho, durante uma das atividades de 

campo que existem proprietários que consideram válido o fechamento da Ferrovia, pois 

consideram que a mesma está em desuso e assim devem ser anexados às suas propriedades. 

Os proprietários avaliam de forma negativa esta passagem de transeuntes, considerando os 

mesmos como invasores do local. Como exemplo, pode-se citar uma situação bem 

constrangedora ocorrida durante a pesquisa de campo em uma propriedade rural nas 

proximidades do córrego do Brumado no qual o proprietário tentou impedir a passagem do 

pesquisador e ainda afirmou, por estar e Ferrovia desativada, poderia anexar o trecho da 

Ferrovia à sua propriedade e que era uma prática constante nas propriedades próximas.  

                                                           
13 Construção em alvenaria que serve para embarcar animais em veículos apropriados. 
14 Construção que tem por finalidade impedir a passagem de animais. 
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Figura69: Pontilhão interditado 2015. 

Fonte: Arquivo do autor. 
 

 
Figura 70: Pontilhão interditado 2015. 

Fonte: Arquivo do autor. 

 

Figura 71: Porteira a serem colocadas  2015. 
Fonte: Arquivo do autor. 
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7 APÊNDICE 01 
 

INVENTÁRIO DOS LUGARES DE INTERESSES TURISTICOS NO ROTEIRO 1 
 

 

LIT no: 01 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICO 

 NO LEITO DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE 
ANTÔNIO CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 

ROTEIRO 1 
 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 
Designação Estação de Antônio Carlos (Sítio) Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

629702 / 7641990 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

1055 

Acessibilidade 
Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT Parada EFOM 
Distância 
(Km) 

5,821 
km 

Altitude (m) 
GPS Navegação 

1037,672 

Obstáculos no 

trajeto até o 

próximo LIT 

      Não há            Drenagem               Cascalho                  Ponte 

      Desnível abrupto            Vegetação             Solo escorregadio  
      Lama               Degrau                    Cerca                       Bloco rochoso 
      Outro: 
 

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 

Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

 
Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
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Estação ferroviária em ótimo estado de conservação, exemplo em todo caminho do trecho 

desativado da EFOM, curiosamente , encontra-se alí o Quilômetro zero deste ramal desta linha. 

Toda a comunidade se identifica com esta estação ferroviária e o sentimento saudosista é 

notável em seus arredores, neste local encontra-se ainda em atividades a linha métrica de bitola 
entre eixos com medida de 1,00m, transportando cargas em plena atividade. 
 
 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio Histórico e cultural remanescente da EFOM. Promove 

uma excelente visitação ao acervo ferroviário, em destaque no local uma locomotiva utilizada 

na época da operação desta linha, que pode ser visitada pela demanda turística sem prévio 
agendamento. 

Fotografia(s) 
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LIT no: 02 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 
Designação Parada EFOM Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

626244 / 7645037 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

1038 

Localização do LIT no leito desativado 

 
Acessibilidade 

Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT Afloramento 
Distância 
(Km) 

9,600 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

1029,739 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 
Interferências     Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 
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    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Parada Típica da EFOM , onde o trenzinho parava para embarques  e desembarques para 

melhor atender os seus passageiros, geralmente as “paradas” ficavam localizadas entre as 

estações de acordo com a necessidade e com a proximidade de vilas rurais. 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio Histórico e cultural remanescente da EFOM.  
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LIT no: 03 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 
Designação Afloramento Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

619617 / 7645508 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

1029 

Localização do LIT no leito desativado 

 
 
 
 
Acessibilidade 

Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT Estação Ilhéus 
Distância 
(Km) 

5,106 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

1016 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 
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Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e Geoturísticos 
Afloramento rochoso nas margens do leito desativado da EFOM, de fácil acesso. 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio Geológico, facilidade no acesso, indicado também para 

turismo pedagógico..  
 

Fotografias 
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LIT no: 04 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 
Designação Estação Ilhéus Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

616317 / 7647248 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

1016 

Localização do LIT no leito desativado 

 
 
 
Acessibilidade 

Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT 
Usina e 
Dobras 
Tectônicas 

Distância 
(Km) 

8,173 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

956 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 
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Estado de conservação 

Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Estação de Ilhéus , onde o trenzinho parava para embarques  e desembarques  de passageiros 

e/ou cargas, atualmente esta estação foi reformada e modificada, porém os seus alicerces foram 

aproveitados integralmente e as rampas de acesso á plataforma se mantiveram inalteradas, 

porém o telhado foi trocado, descaracterizando o patrimônio da EFOM. Esta reforma e 

utilização indevida foi feita por parte de um fazendeiro que a utiliza para fins particulares. 
 
 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio Histórico e cultural remanescente da EFOM, mesmo que 
atualmente parcialmente descaracterizado.  
 

Fotografias 
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LIT no: 05 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 
Designação Usina e Dobras Tectônicas Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

614381 / 7650568 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

956 

Localização do LIT no leito desativado 

 
 
 

Acessibilidade 
Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT_6 Cachoeira 
Distância 
(Km) 

3,229 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

944 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 
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Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Usina Hidrelétrica em funcionamento, ótimo acesso e facilidades didáticas para o turismo 

pedagógico no que diz respeito a geração de energia. 

À esquerda e à jusante da usina hidrelétrica, encontram-se dobras tectônicas, excelente 

ilustração da geomorfologia. 

Ainda próximo à dobras tectônicas encontram-se várias “Marmitas”, formações rochosas que 

demonstram a energia hídrica que por alí passava para sua formação ao longo dos anos. 

Atualmente estas Marmitas são usadas por pequenos garimpeiros à procura de metais como o 
ouro. 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio Geológico e didático.  
 

Fotografias 
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LIT no: 06 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 

Designação 
Rio das Mortes encaixado em 
rocha 

Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

611646  / 7652837 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

944 

Localização do LIT no leito desativado 

 
 
 
Acessibilidade 

Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo 
LIT_07 

Rio das  
Mortes 
encaixado em 
Rocha 

Distância 
(Km) 

8,056 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

928 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     
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Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 

Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Local para interpretação da paisagem onde pode-se avistar o Rio das Mortes encaixado em 

rocha que ao longo do tempo foi se deslocando conforme topografia e formação geológica no 
local. 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo atrativo pedagógico.  
 

Imagem 
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LIT no: 07 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 
Designação Depósitos de Seixos Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

606336  / 7654994 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

927 

Localização do LIT no leito desativado 

 
Acessibilidade 

Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo 
LIT(08) 

Esfoliação 
Esferoidal 

Distância 
(Km) 

0,352 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

925 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 



129 

 

 

Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Depósito de seixos, local propício ao turismo pedagógico, onde estudantes de diversas áreas 
naturais podem entender melhor o deslocamento fluvial ao longo dos anos. 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio Geológico e pelo turismo pedagígico.  
 

Fotografias 
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LIT no: 08 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 

Designação 
Esfoliação Esferoidal  
(efeito Cebola) 

Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

606266 / 7655301 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

925 

Localização do LIT no leito desativado 

 

Acessibilidade 
Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT 
(09) 

Deformação 
de Rocha por 
Tectônia e 

depósitos 
aluviais sobre 
a Rocha 

Distância 
(Km) 

0,127 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

926 
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Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 

Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Neste ponto encontra-se uma esfoliação esferoidal, também chamada de efeito cebola, onde os 

vértices e as arestas são erodidos com mais energia devido a sua exposição maior ao 
intemperismo. 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo interesse Geoturístico e pedagógico.  
 

Fotografias 
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LIT no: 09 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 

Designação 
Deformação de Rocha por 
Tectônia e depósitos aluviais 
sobre a Rocha 

Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

606348  / 7655384 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

926 

Localização do LIT no leito desativado 
 

 
Acessibilidade 

Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT 
(10) 

Depósito de 
Seixos sobre a 
Rocha 

Distância 
(Km) 

12,106 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

927 

  

Caracterização 
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Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 

Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Neste Lit encontra-se deformação de rocha por efeito de tectônica 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio Geoturístico e pedagógico.  
 

Fotografias 
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LIT no: 10 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 

Designação 
Depósito de Seixo sobre a 
rocha 

Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

598557  / 7660028 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

927 

Localização do LIT no leito desativado 
 

 
 

Acessibilidade 
Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT 
(11) 

Desintegração 
de Quartzo da 
desintegração 
dos veios 

Distância 
(Km) 

3,276 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

928 
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Caracterização 

Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 

Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Neste LIT, encontra-se no local depósito de seixos sobre a rocha. 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo conhecimento Geoturístico e pedagógico.  
 

Fotografias 
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LIT no: 11 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 

Designação 
Desintegração de Quartzo da 
desintegração dos veios 

Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

599868  / 7661685 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

928 

Localização do LIT no leito desativado 

Acessibilidade 
Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT 
(12) 

Afloramento 
de Granito 

Distância 
(Km) 

7,292 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

929 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 
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Estado de conservação 

Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Neste local, encontra-se presente a desintegração de quartzo da desintegração dos veios. 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio Geoturístico e pedagógico.  
 

Fotografias 
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LIT no: 12 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 
Designação Afloramento de Granito Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

595972  / 7664564 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

929 

Localização do LIT no leito desativado 

 
 
Acessibilidade 

Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT 
(13) 

Contato 
geológico 

Distância 
(Km) 

0,240 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

923 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 

Interferências 
    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 
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    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Local onde é possível ter acesso a um afloramento de granito. 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo interesse geoturístico e pedagógico, também devido a proximidade de 

Tiradentes e seu fácil acesso inclusive com ônibus escolar.  
 

Fotografias 
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LIT no: 13 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 
Designação Contato geológico Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

595762  / 7664445 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

923 

Localização do LIT no leito desativado 

 
 
Acessibilidade 

Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT 
(14) 

Afloramento 
de Calcário 
dinamitado 

Distância 
(Km) 

0,009 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

919 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 
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Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Neste Lugar de interesse geoturístico, pode-se ter acesso a um contato geológico. 
 
 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio Geoturístico e pedagógico.  
 

Fotografias 
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LIT no: 14 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 

Designação 
Afloramento de Calcário 
dinamitado 

Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

595766  / 7664438 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

920 

Localização do LIT no leito desativado 

 
 
Acessibilidade 

Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT 
(15) 

Caixa dágua 
EFOM 

Distância 
(Km) 

5,853 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

908 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 
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Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Parada obrigatória para uma interpretação sobre a construção da ferrovia, devido a presença de 

um Afloramento de Calcário dinamitado. 
 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio Histórico da EFOM, geoturismo e pedagógico.  
 

Fotografias 
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LIT no: 15 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 
Designação Caixa dágua EFOM Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

591767  / 7663965 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

908 

Localização do LIT no leito desativado 

 
 
Acessibilidade 

Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT 
(16) 

Afloramento 
de Calcário 
(Xistos) 

Distância 
(Km) 

1,346 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

910 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 
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Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Parada Típica da EFOM , onde o trenzinho parava abastecer a caldeira que gerava vapor para 

mover as engrenagens da Maria Fumaça, curiosamente, ao longo de todos os roteiros as 

paradas com caixas dáguas estão preservadas e servem como marco testemunho da 

autenticidade do caminho, devido ao seu tamanho  e volume, não foi e nem será facilmente 

removido do seu local original, atrativo ímpar em todo caminho proposto neste trabalho. 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio Histórico e cultural remanescente da EFOM.  
 

Fotografias 
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LIT no: 16 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 

Designação 
Afloramento de Calcário 
(Xistos) 

Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

590682   / 7664445 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

910 

Localização do LIT no leito desativado 

 
Acessibilidade 

Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT 
(17) 

Terraços 
Aluviais 

Distância 
(Km) 

0,598 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

908 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 
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Estado de conservação 

Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Neste LIT, tem-se a oportunidade de ter acesso  a um Afloramento de Calcário (Xistos). 
 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio geoturístico e pedagógico.  
 

Fotografias 
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LIT no: 17 

 
 
 
 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 
Designação Terraços Aluviais Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

590329  / 7664901 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

908 

Localização do LIT no leito desativado 

 

Acessibilidade 
Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT 
(18) 

Terraço 
Aluvial 
R.Mortes 

Distância 
(Km) 

0,329 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

902 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 
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Estado de conservação 

Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Neste ponto encontra-se terraço aluvial , que representam antigas planícies de inundação que 
foram abandonadas, que surgem como patamares aplainados. 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio geoturístico e pedagógico.  
 

Fotografias 
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LIT no: 18 

 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 
Designação Terraço Aluvial R.Mortes Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

590098   / 7664991 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

902 

Localização do LIT no leito desativado 
 

 

Acessibilidade 
Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT 
(19) 

Leito Maior 
R.MOrtes com 
meandros 
abandonados e 
depósitos 
aluviais 

Distância 
(Km) 

0,363 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

904 
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Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 

Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Neste ponto encontra-se terraço aluvial do Rio das Mortes , que representam antigas planícies 

de inundação que foram abandonadas, que surgem como patamares aplainados. 
 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio geoturístico e pedagógico.  
 

Fotografias 
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LIT no: 19 

 
 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

Identificação 

Designação 
Leito Maior R.Mortes com 
meandros abandonados e 
depósitos aluviais 

Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

589829   / 7664930 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

904 

Localização do LIT no leito desativado 

Acessibilidade 
Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

Próximo LIT 
(20) 

Estação 
Tiradentes 

Distância 
(Km) 

6,073 km 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

907 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 

  

Estado de conservação 
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Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Lugar de interesse turístico e pedagógico devido a presença do Leito Maior do  Rio das Mortes 

com seus meandros abandonados e depósitos aluviais, lugar para excelente interpretação da 

paisagem e do ambiente flúvico. 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio geoturístico e pedagógico.  
 

Fotografias 
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LIT no: 20 

 
 

INVENTÁRIO DE LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICOS NO LEITO 
DESATIVADO DA EFOM TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES DE ANTÔNIO 

CARLOS (Sítio) E TIRADENTES 
ROTEIRO 1 

 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

 
Identificação 
 

Designação Estação de Tiradentes Roteiro : Roteiro 1 

Coordenadas UTM 
(Datum SIRGAS 2000) 

586529  / 7664925 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

907 

Localização do LIT no leito desativado 
 

 
Acessibilidade 

Meio de Acesso       A pé               Bicicleta           Motocicleta           Carro de passeio      Jipe 

  
Distância 
(Km) 

 
Altitude (m) 
GPS Navegação 

 

  

Caracterização 
Tipologia      Ponto               Área               Local Panorâmico ou acervo histórico     

Utilização      Científica                    Didática                    Turística/Recreação 
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Estado de conservação 

Interferências 

    Não há           Ocupação antrópica         Abandonado(a) 

    Vestígio de camping        Lixo                        Vandalismo em estruturas 

    Vegetação com dano        Erosão                    Inscrição em rochas 
    Lixo                                  Outros 
 

Descrição dos aspectos naturais, culturais e turísticos 
Parada Típica da EFOM , onde o trenzinho ainda resiste ao processo de desmobilização e 

extinção da Rede Ferroviária, atualmente é possível embarcar na Estação de Tiradentes e 

desembarcar na Estação de São João del rei e vice versa, o bilhete é vendido em ambas es 

Estações e pode ser comprado como somente ida ou ida e volta, partindo das duas estações 

conforme horários pré-estabelecidos pela atual cessionária da linha férrea. 
 
 

Justificativa 
Justifica-se este LIT pelo patrimônio Histórico e cultural remanescente da EFOM.  
 

Fotografias 
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8 ANEXOS 
ANEXO 01 – Carteiras de habilitação náuticas do autor. 

 
Arrais Amador 

 
Mestre Amador 

 

 
Mestre Amador e Motonauta 
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ANEXO 02 – Fotos antigas do barco à vapor hoje naufragado em Ribeirão Vermelho. 
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ANEXO 03 – Fotos antigas da Estação de São João del rei. 
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ANEXO 04 – Fotos antigas da Fazenda do Pombal e marco alusivo  onde nasceu o 
Tiradentes. 
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ANEXO 05 – Fotos antigas da ponte sobre o Rio Grande em Ribeirão Vermelho. 
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ANEXO 06 – Fotos antigas da oficina e rotunda de Ribeirão Vermelho. 
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ANEXO 07 – Fotos antigas da Estação Fluvial de Ribeirão Vermelho para Jacaré Rio Grande 
à baixo. 
 

. 
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ANEXO 08 – Resultados Analíticos das amostras de solo. 
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ANEXO 09 – Resultados Analíticos de solo das amostras. 

 


