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_ A Pedra do Baú (ao centro), um dos cenários marcantes da Serra da Mantiqueira, com paredões verticais  
de 400 metros, só teve seus 1.950 metros de altitude escalados em 1940
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Do outro lado das montanhas, na vertente sul, outros tantos caudais fluem  

até misturarem suas águas às do rio Paraíba do Sul, cuja bacia abastece 12 

milhões de pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo e movimenta o maior 

parque industrial do país, gerador de 12% do PIB nacional. 

Isso tudo não seria possível se um evento de proporções descomunais, 

ocorrido há cerca de 40 milhões de anos, não tivesse culminado com o nas-

cimento de uma serra onde hoje Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro 

fazem divisa. Durante o período conhecido como Cenozoico, grandes mo-

vimentos verticais da crosta terrestre fizeram a subida e descida de blocos, 

formando escarpas por meio de um fenômeno conhecido como epirogênese. 

Esses movimentos geológicos racharam a cadeia de montanhas que havia 

no litoral brasileiro ao meio, dividindo-a em duas cadeias diferentes: ao sul, 

a Serra do Mar; ao norte, a Mantiqueira. Entre elas surgiu um graben, como 

são chamados os vales formados por falhas tectônicas que se movimentam 

verticalmente. E nesse vale o rio Paraíba do Sul se encaixou. 

Na borda esquerda do Vale do Paraíba, tomado a partir de sua nascente, 

a Mantiqueira ergueu-se na forma de um maciço rochoso com cerca de 300 

quilômetros de extensão, paralelo à Serra do Mar, sobre o qual foi delimitada 

a divisa de Minas Gerais com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Uma 

verdadeira muralha para quem a vê a partir de terras paulistas e fluminen-

ses, de onde as escarpas se elevam quase verticais até alcançar a crista das 

montanhas, algumas das quais entre as mais altas do Brasil. Ou, como definiu 

o botânico francês Auguste de Saint-Hilaire, que passou por aqui em 1822: 

— Pico das Agulhas Negras, no 
Parque Nacional de Itatiaia (RJ/
MG). Até 2000, a montanha era 
tida como o ponto culminante da 
serra. Naquele ano, nova medição 
atribuiu o posto à Pedra da Mina, 
no Maciço da Serra Fina
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Além dos rios, a própria neblina, quando não vira chuva, tem grande 

participação na manutenção da vida na Mantiqueira. Um estudo recente, 

conduzido pela bióloga Aline Lopes e Lima, do Instituto de Biologia da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), constatou que as árvores 

da Serra da Mantiqueira têm o poder de absorver as gotas de água 

que a neblina deposita sobre as folhas. Segundo dados levantados em 

laboratório, entre 30% e 40% da água armazenada dentro de uma árvore 

pode vir da tal “chuva que goteja”. Estocada em partes como o tronco  

e as raízes, ela garante a hidratação da árvore nos meses de estiagem. 

Gotas de neblina
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Doze dessas montanhas têm mais de 2.500 metros de altitude. E, entre 

elas, cinco figuram na lista dos dez pontos mais elevados do país. Destaque 

aí para a Pedra da Mina, o quarto maior pico brasileiro, com 2.798 metros de 

altitude, e o Pico das Agulhas Negras, que vem logo em seguida, com 2.791 

metros. Do outro lado das cristas, em território mineiro, a erosão ao longo 

dos milênios criou relevos mais suaves, resultando numa serra que avança 

planalto adentro perdendo altitude gradualmente até misturar-se ao mar 

de morros que se espalha pelo interior do estado. 

Vários tipos de vegetação

A Mantiqueira é, na verdade, formada por um conjunto de maciços meno-

res, que se sucedem, um após o outro, entre as cidades de Bragança Paulista, 

em São Paulo, e a mineira Barbacena. O maior e mais elevado é a Serra Fina, 

na divisa entre os três estados, cujo ponto culminante é a Pedra da Mina. A 

oeste fica o Maciço de Itaiaia, onde o Parque Nacional de Itatiaia, o primerio 

a ser criado no país, em 1937, protege o maior trecho remanescente de Mata 

Atlântica na Mantiqueira, bem como alguns de seus picos mais altos, como 

o das Agulhas Negras. Completa o trio dos grandes maciços mantiqueiren-

ses o de Marins-Itaguaré, lar do Pico dos Marins, a maior das montanhas 

situadas inteiramente em território paulista. A esses três grupos somem-se 

ainda outros menores, como a Serra da Pedra Branca, em Monteiro Lobato 

(SP), a Serra de São Domingos, nos municípios mineiros de Camanducaia, 

Paraisópolis e Gonçalves, e a Serra dos Poncianos, nos distritos de Monte 

Verde (MG) e São Francisco Xavier (SP). 

Originalmente, todas essas montanhas estavam cobertas pelo conjunto 

de florestas da Mata Atlântica. Os 300 anos de ocupação humana, contudo, 

não lhe foram nada gentis. Do que havia, muito pouco se salvou, a maior 

parte concentrada nas encostas do espigão central, onde estão os picos 

mais altos. Esses trechos hoje oferecem a rara oportunidade de conhecer, 

numa área relativamente pequena, toda a diversidade de paisagens da Mata 

Atlântica. Graças às condições especiais de clima e relevo, a Serra da Manti-

queira tornou-se uma das melhores vitrines para os múltiplos ecossistemas 

que compõem o bioma. 

Nas partes baixas da serra, em altitudes que vão dos 500 aos 1.500 

metros, prevalecem dois tipos de vegetação: a Floresta Ombrófila Densa 

e a Floresta Estacional Semidecidual. A primeira é a mesma que reveste os 

morros da Serra do Mar paulista: uma mata fechada, muito verde e úmida, 

repleta de figueiras, samambaias, bromélias, orquídeas e palmeiras como o 

palmito-juçara. Já a Floresta Estacional Semidecidual, predominante ao longo 

da divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, tem como traço fundamental a 

perda da folhagem de parte das árvores durante a estiagem. Entre as espécies 

mais características estão a peroba, a canela e o jacarandá.  

A partir dos 1.000 metros de altitude surgem as araucárias, ícones da 

Floresta Ombrófila Mista. Aparecem agrupadas em manchas esparsas, às 

vezes associadas a outras árvores, como a imbuia e o cedro, em áreas onde 

o clima é suficientemente frio para permitir seu crescimento. Fora da Região 

–– Vista aérea da Serra  
da Mantiqueira. A cadeia surgiu 
como um desdobramento  
da Serra do Mar, há 40 milhões  
de anos. Entre elas, criou-se  
o Vale do Paraíba

– Floresta na parte baixa do 
Parque Nacional de Itatiaia (RJ). 
Até os 1.500 metros de altitude, 
a vegetação predominante nas 
encostas sul da Mantiqueira é a 
Mata Atlântica

_ Araucárias em Campos  
do Jordão (SP). Na Mantiqueira, 
os pinheiros surgem em manchas 
esparsas, acima dos mil metros 
de altitude
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Em poucos anos, a Mantiqueira virou escala obrigatória da exploração 

mineral entre as jazidas da região de Vila Rica e o porto de Parati, por onde 

o ouro era escoado. A mesma Garganta do Embaú, que Fernão Dias atra-

vessou, agora servia de passagem aos minérios e aos escravos que viajavam 

pela Estrada Real. Ao longo do caminho, antigos arraiais fundados pelos 

bandeirantes aos poucos se transformavam em vilas que serviam de pouso 

aos tropeiros. Na própria Mantiqueira algum ouro também se encontrou, 

particularmente em Aiuruoca e Itajubá, o que trouxe certa riqueza local. 

O café no Vale do Paraíba

No fim desse mesmo século, o ouro começaria a escassear. Sem ter para 

onde ir, um imenso contingente de ex-garimpeiros e ex-tropeiros espalhou-

se pelos vales do sul de Minas, dedicando-se a outros afazeres que sabiam 

fazer sem depender das jazidas minerais: plantar lavouras e criar gado. No 

século 19, pequenas propriedades rurais multiplicaram-se pela serra toda, 

substituindo as matas originais pelas pastagens e pelo cultivo de milho, feijão 

e mandioca. O período coincidiu com o apogeu do café no Vale do Paraíba, de 

modo que logo o povo mantiqueirense encontrou nova vocação: abastecer 

as fazendas cafeeiras com carne, laticínios, grãos e hortaliças. 

Era gente paulista em sua maioria, portanto mestiça de índios e portu-

gueses. Dos nativos, viriam as técnicas de cultivo adaptadas ao meio. Da 

matriz lusitana veio o modo de construir as casas, a partir da taipa de pilão, 

e a devoção aos santos católicos – não há cidade ou vilarejo na Mantiqueira 

que não tenha ao menos uma igreja. Mais tarde, escravos fugidos dos cafezais 

adicionaram um pouco de sangue negro à mistura, deixando vestígios em 

comunidades quilombolas como as que existem em São Bento do Sapucaí 

(SP), Alagoa (MG) e Santa Isabel do Rio Negro (RJ). Quanto aos imigran-

tes europeus, estes chegaram só no início do século 20, e mantiveram-se 

restritos a Visconde de Mauá (RJ), onde o governo implantou uma colônia 

agrícola, e ao grupo de finlandeses que se radicaria em Penedo (RJ). Nas 

demais regiões da serra, a arquitetura de inspiração alpina é mais um esforço 

de promover o turismo que propriamente uma tradição local. 

Novo sopro de desenvolvimento veio no fim do século 19, quando os vales 

da Mantiqueira se viram rasgados por uma rede de linhas férreas, construídas 

de modo a estimular uma florescente lavoura de café na região. A mais im-

portante delas foi a The Minas and Rio Railway, que ligava a cidade mineira 

de Três Corações à paulista Cruzeiro, que se conectava com a Estrada de 

Ferro Central do Brasil, eixo principal entre Rio e São Paulo. Inaugurada em 

1884, a ferrovia tornou-se a principal via de acesso para o sul de Minas. Os 

cafezais, por fim, não vingaram (migraram para terras mais ao norte, fora 

da Mantiqueira), mas os trilhos ajudaram a levar os primeiros turistas para 

a região, sobretudo os que tinham como destino as estâncias hidrominerais 

de São Lourenço e Caxambu. 

– Fazenda de café no Vale do Paraíba, em imagem do século 
19. No auge do ciclo do café, os produtores da Mantiqueira 
forneciam carne, leite e hortaliças aos cafezais
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