Monumento Natural-MN Estadual Vargem da Pedra foi criado no contexto do
projeto estruturador “Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica” e “Sistema de Áreas Protegidas-SAP Vetor Norte da RMBH”, uma das principais
ferramentas do Governo de Minas Gerais para a proteção da biodiversidade do Estado.
Vargem da Pedra apresenta um cenário peculiar e de grande beleza na paisagem
do Planalto das Dolinas, estando inserido no interior da APA Federal Carste de Lagoa
Santa, criada em 1990 por meio do decreto n. 98.881. Por estar situado na área urbana do distrito Mocambeiro, município de Matozinhos, sua proteção faz-se imprescin-

Na porção E há um grande conduto (B), que dá acesso a uma pequena gruta
preto, possivelmente de carvão, que deu nome ao estilo “Vargem da Pedra”, também
encontrado no abrigo Mato Seco, em Prudente de Morais e no sítio vizinho Cerca

Imagem 4 – Conjuntos de figurações rupestres situadas
no Compartimento D Direito. Tratamento final da Imagem:
ORANGE (a partir de reprodução do Setor de Arqueologia MHN/
UFMG - Rolo Vargem da Pedra).

Imagem 5 – Conjuntos de figurações rupestres típicas da
unidade estilística “Ballet”possível influência da Tradição
Nordeste. Compartimento D direito (Reproduções do CETEC,
1982).

Imagem 8- Detalhe reprodução
de figura do conduto lateral do
Compartimento D EsquerdoVargem da Pedra. Tratamento
final da Imagem :ORANGE (a
partir de reprodução do Setor de
Arqueologia MHN/UFMG - Rolo
Vargem da Pedra).

pestres pré-coloniais.
O Sítio Arqueológico

menor com alguns pequenos abrigos, além de pequenas verrugas, mas sem vestí-

Imagem 3 – Quadrúpedes elaborados em “crayon” preto, típicos do estilo Vargem da Pedra.
Compartimento B.
No segundo conduto (C), constituído por um único corredor, sem desníveis,
produzidas sobre fundo vermelho pintado que circunda as mesmas, também muito
peculiares do ponto de vista estilístico (BAETA, 1991;1992). No entanto, o conjunto
do hume em dois nichos laterais (D), compostos por dois pequenos condutos( esquerdo e direito) e um patamar central 3 metros mais alto (E). No corredor D direito
compostas por traços cruzados ou zigue-zagues associadas a uma série de antropomorfos lineares. Sobre um ovoide tracejado vermelho em tonalidade pouco mais
parede há uma tríade de antropomorfos na cor preta sendo que um deles possui um

Imagem 1 - Vista geral do afloramento Vargem da Pedra e seus
compartimentos com figurações rupestres.
o momento, conhecidas pela população local como “pizzas coloridas”. Neste mesmo
típicas da Tradição Planalto, que predomina estilisticamente em toda a região central
do Estado de Minas Gerais. Segundo informações, foi ainda retirada uma urna funerária do seu solo nos anos 70 do século XX. Há ainda uma informação que no passado
um ‘senhorzinho’ da região teria ‘arranchado’ neste pequeno abrigo.

aparência geral, lhe faltam um de seus principais atributos, no caso a indicação exagerada do sexo, seja feminino ou masculino. Em compensação, possuem cabeças
que parecem bicos de aves e braços soerguidos; podendo quiçá tratar-se de uma
ovoide preenchido por traços paralelos (poderia ser uma alusão a uma representação
de colmeia como alguns aventam?). Na parede defronte há um cervídeo branco com
contorno vermelho com um traço sobre o seu focinho ( seria alusão a uma armadilha?). Há ainda alguns cervídeos vermelhos e amarelos preenchidos por traços longi-

rede há uma dupla de antropomorfos em cena sensual, além de uma tríade de aves,
sendo que a maior delas possui galhas. Estes dois últimos conjuntos mencionados
recorrentes na Tradição Nordeste (comum na região Nordeste do país).

Imagem 2 – Figurações rupestres policrômicas do compartimento A. Tratamento final da imagem:
ORANGE (a partir de reprodução do Setor de Arqueologia MHN/UFMG - Rolo Vargem da Pedra).

×ÒóÍ×ÌË òòò ì

paredes, pois há uma linha que liga um antropomorfo a um quadrúpede, sugerindo
se tratar de uma cena onde um homem estaria puxando ou segurando um animal por
uma grande corda. Figuras de quadrúpedes mais ‘robustos’, incluindo uma branca,
com corpo virgulado e pequenina ave na cor vermelha, como também observado na

Imagem 7 - Detalhe das figurações da parede do Conduto
Direito Face D - Vargem da Pedra. Tratamento final da Imagem:
ORANGE (a partir de reprodução do Setor de Arqueologia MHN/
UFMG - Rolo Vargem da Pedra).

Imagem 10- Detalhe reprodução
‘cena de caça’ do patamar E.
Tratamento final da Imagem :
ORANGE (a partir de reprodução do
Setor de Arqueologia MHN/UFMG Rolo Vargem da Pedra).

Imagem 6 - Detalhe de figura branca com contorno vermelho
situada no Conduto Direito Face D - Vargem da Pedra.
Tratamento final da Imagem: ORANGE (a partir de reprodução
do Setor de Arqueologia MHN/UFMG - Rolo Vargem da Pedra).

Imagem 9- Detalhe reprodução de figuras do conduto lateral
do Compartimento D Esquerdo, sendo que a figura zoomorfa
central é branca. A figura vermelha maior foi retocada por
tinta preta. Tratamento final da Imagem :ORANGE (a partir
de reprodução do Setor de Arqueologia MHN/UFMG - Rolo
Vargem da Pedra).

ção de Desenvolvimento Artes e Ofícios-ADAO tem sido decisiva na preservação da
Vargem da Pedra e outros sítios da região de Mocambeiro, inclusive na celebração
de parcerias com o Instituto Estadual de Florestas-IEF, elaboração de projetos e
programas de educação patrimonial, documentários, vídeos, dentre outras ações
(Informatoz, 2010).
Apresenta-se neste MN atualmente um cenário perfeito para implantação de
-

retocado posteriormente por tinta preta, provavelmente a mesma que confeccionou
um zoomorfo pintado neste mesmo compartimento. Ainda neste corredor algumas

costas. Esta cena de caça pode ser considerada típica da Tradição Planalto mencionada acima.
Os conjuntos rupestres destes compartimentos apresentam, conforme exposto,
rações. Parte das reproduções se encontra em exposição no Aeroporto Internacional
copiou alguns de seus conjuntos picturais em 1977. Posteriormente o Setor de Arqueráter complementar e revisão. Também já foram realizadas publicações sobre as mesmas, principalmente sobre os seus aspectos crono-estilísticos (BAETA, 1991;1992;

foi retirado em maio de 2009 um poste de energia elétrica que se encontrava há anos

rupestres no hume principal da dolina. Programa de visitação pública controlada
sob gestão do Instituto Estadual de Floresta-IEF e seus possíveis parceiros, com
instalação de um centro de recepção de visitantes, sistema de interpretação e sinalização, programa de educação patrimonial e ambiental voltado para a comunidade
local e visitantes é a grande expectativa de todos que admiram o Planalto das Dolinas, Mocambeiro e Vargem da Pedra.
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Anos atrás havia uma caieira no entorno da dolina Vargem da Pedra que produ-
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desativou-a, no entanto o efeito negativo gerado pela emissão de poluentes causou
impregnação de poeira escura em alguns suportes deste sítio. A atuação da Associa-
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