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Pedra da Mina, topo de um complexo rochoso na Serra da Mantiqueira,
vem se tornando um dos desafios mais concorridos pelos montanhistas.
Situado na divisa de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o Pico
foi recentemente confirmado pelo IBGE como o terceiro mais alto do
Brasil - o maior do estado paulista. Uma medição feita pelo IME-
IBGE o posicionou à frente do Pico das Agulhas Negras. Superar a

escalada até a Pedra da Mina e sua altitude (2.798 metros) tem levado
muitos aventureiros à região da Serra Fina. Os percalços naturais

tornam a aventura bem mais desafiante, mas o que se conquista quando
se chega ao topo é deslumbrante, conforme conta o fotógrafo Mario
Lucio Sapucahy, da Agência Anhangüera de Notícias, que topou o

desafio e o registrou em belas imagens fotográficas. 
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á lugares em que o termo “turismo de aventu-
ra” ganha real valor. Encravada na Serra da
Mantiqueira, a Pedra da Mina é um deles. Situ-
ada num trecho conhecido como Serra Fina,
próximo à tríplice divisa dos estados de São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ao lado
do Parque Nacional de Itatiaia, a Pedra da Mina
é o ápice de um complexo rochoso que entrou
para a lista dos roteiros montanhistas quando
uma equipe de pesquisadores da Universidade
de São Paulo (USP) divulgou os resultados da
medição de sua altitude realizada através de
tecnologia de sistemas de geoposicionamento
- GPS - em março de 2000. Com 2.797 metros, 10
metros acima do Pico das Agulhas Negras a
Pedra da Mina passou a ser reconhecida como

a quarta maior do Brasil, a maior do estado de
São Paulo e da Serra da Mantiqueira, o que tam-
bém lhe conferiu um novo status no rol dos des-
tinos selvagens de aventura: uma montanha de
difícil acesso e quase inexplorada. A visitação
ao cume saltou de 23 pessoas no ano de 2000
para 144 em 2002.

O Turismo encarou o desafio e enfrentou
a Serra Fina pela trilha do Paiolinho, uma das
quatro que dão acesso à Pedra da Mina, para
conhecer essa montanha ainda bastante preser-
vada. Foram dois dias de caminhada com per-
noite em acampamento selvagem, uma aven-
tura recomendável àqueles que dispõem de bom
fôlego. A medida que se sobe a montanha,
percebe-se os efeitos da altitude na sucessão
das formações vegetais. 

O início da trilha é marcado por uma flo-
resta densa de copa alta que dá lugar a uma
vegetação mais baixa onde campos de

gramíneas e vegetação arbustiva se misturam.
A água é escassa no trajeto, portanto é preciso
saber com antecedência os poucos locais onde
se pode abastecer e caminhar sempre com bas-
tante água de reserva. 

O frio é outro fator que deve merecer mui-
ta atenção no planejamento dessa trilha. As
temperaturas chegam facilmente a níveis neg-
ativos, o que requer roupas e saco de dormir
apropriados. Apesar disso deve-se preferir os
meses de inverno por serem secos. Os meses
chuvosos devem ser evitados porque a chuva
pode transformar o passeio numa experiência
traumática, além do sério risco das descargas
elétricas. Dependendo da disposição do grupo
serão necessários de um a dois dias para se atin-
gir o topo, mas a visão panorâmica recompen-
sa o esforço. 

Do alto da Pedra da Mina é possível avis-
tar, em dia de tempo seco, um vasto cenário.

Seguindo a linha de cumeada da Serra da Man-
tiqueira é possível identificar a Leste os picos
das Agulhas Negras e das Prateleiras dentro
do Parque Nacional da Serra de Itatiaia, já no
Estado do Rio de Janeiro, a Oeste, ainda na
cumeeira da Mantiqueira, os picos do Itaguaré
e do Marins. Ao Norte se vislumbra o vasto
“mar de morros” do planalto mineiro onde  é
possível divisar o Pico do Papagaio que fica na
cidade de Aiuruoca a cerca de 85 km de dis-
tância (horizontal) da Pedra da Mina; ao Sul se
pode ver o Vale do Paraíba com sua extensa
várzea por onde serpenteia o rio que lhe empres-
ta o nome. Salpicadas no Vale são identificáveis
as cidades de Resende, Itatiaia, Queluz,
Cruzeiro, Lavrinhas, Cachoeira Paulista, Lore-
na, Guaratinguetá e Aparecida. Com o auxílio
de binóculos é possível mesmo identificar a
Basílica Nacional. Guarnecendo este cenário
do Vale do Paraíba está a Serra da Bocaina.

H

NOVA MEDIÇÃO DÁ AO PICO DA PEDRA DA MINA NOVO STATUS E O COMPLEXO
ROCHOSO DO QUAL FAZ PARTE ENTRA DEFINITIVAMENTE NA ROTA DOS MONTANHISTAS

NO TOPO DA MANTIQUEIRA

Pedra da Mina mais perto do céu

FOTOSMARIOLUCIOSAPUCAHY/AAN

Complexo da Serra Fina se revela aos montanhistas e 
a natureza mostra sua força: flor brota em meio a solo rochoso

Montanhista no trabalho de conseguir água. Fim da escalada: 
a contemplação como recompensa de valor imensurável
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bagagem ainda maior!
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Av. Cel. Silva Telles, 675
Tel.: (19) 3754-5100
campinas@ci.com.br

Galleria Shopping
Rod. D. Pedro I, km 131,5 
Tel.: (19) 3207-1172
galleria@ci.com.br
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Toronto 

Escola ILAC

2 semanas
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3 refeições diárias.
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meia pensão.
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4X R$ 550

A escalada da Pedra da Mina requer preparo físico e muitos cuidados. Mas a
conquista é certa: um visual maravilhoso, depois de uma noite gelada. Uma nova

medição da USP, certificada num marco encravado no complexo rochoso, atesta a
posição do Pico como o terceiro mais alto do País 

Planejamento é indispensável
A aventura de subir os 2.797 metros da

Pedra da Mina deve ser enfrentada com o
devido planejamento e sempre em
companhia de um guia habilitado. O acesso
à trilha do Paiolinho se dá pela Fazenda
Serra Fina no bairro rural do Paiolinho na
cidade de Passa Quatro/MG. Outros dois
acessos são também possíveis, através da
Fazenda Toca do Lobo (Passa Quatro) e da
Fazenda Engenho da Serra (Itamonte/MG). 

Para se cruzar essa última fazenda é
preciso da autorização do proprietário que
pode ser conseguida através de mensagem
eletrônica (ver quadro abaixo). Há ainda
uma quarta trilha partindo da Pousada
Pedra da Mina (Queluz/SP) percorrendo o
leito do Rio Claro. Essa trilha pode ser
percorrida em parte, mas no momento está
em seu trecho final não sendo possível
atingir o topo por ela.

A grande aventura da Serra Fina é

cruzá-la pelo alto entrando pela Fazenda
Toca do Lobo e saindo pela Fazenda
Engenho da Serra, ou o inverso. Esse foi o
percurso escolhido pela equipe do
engenheiro Edmundo Cecílio responsável
por um projeto conjunto entre o Instituto
Militar de Engenharia -IME - e o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE - que refizeram as medições dos
maiores picos brasileiros. 

Sobre a trilha da Serra Fina, Cecílio
declarou que “a expedição à Serra Fina
era, na verdade, preparativo para a
expedição aos picos da Neblina e 31 de
Março. Pois bem, acreditem, tirando um
calorzinho a mais na parte inicial, a
Amazônia foi bem mais fácil do que a Serra
Fina ! Diga-se de passagem, nem
conseguimos completar a Serra Fina”,
desabafou. (MLS/Especial para a
Agência Anhangüera)

O projeto Pontos Culminantes
desenvolvido em conjunto pelo Instituto
Militar de Engenharia – IME – e o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
–IBGE- tem como objetivo determinar as
altitudes do principais picos brasileiros
através de técnicas que se baseiam em
tecnologia de geoposicionamento global,
mundialmente conhecida pela sigla GPS,
teve início em fevereiro desse ano.

Segundo o coordenador desse Projeto,
Edmundo Cecílio, ele se insere na missão
do IBGE e do departamento de cartografia
do Exército Brasileiro de caracterização do
território brasileiro. Até o momento foram
realizadas três expedições: a primeira em
maio desse ano mediu os picos das Agulhas
Negras e da Pedra da Mina, a segunda em
julho mediu os picos da Neblina e 31 de
Março, e a última realizada em outubro
mediu picos na Serra do Caparaó no estado
de Minas Gerais, os picos da Bandeira do
Cristal e três outros que até o momento
não fazem parte do ranking das maiores
altitudes brasileiras. As medições de
altitude são feitas através da coleta de
informações dos satélites por meio de
equipamentos receptores desses sinais por
quinze horas ou mais, ao mesmo tempo que
quatro outros equipamentos localizados
em pontos de coordenadas geográficas

precisamente conhecidas em Juiz de Fora,
Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro
coletam informações em paralelo que serão
processadas em conjunto para a exata
determinação da altitude. Cecílio adiantou
que na Serra do Caparaó há dois picos que
poderão ser confirmados como picos,
necessitando de uma análise do IBGE para
confirmação, o que poderá incluí-los como
o quarto e quinto maiores do Brasil,
alterando o ranking das altitudes. 

Cecílio aponta que no planejamento
das expedições foram identificados os
desafios como sendo o frio, a escalada, o
peso, a chuva e a própria altitude. Esses “-
inimigos”, como se diz no jargão militar,
estiveram presentes na trilha para a Pedra
da Mina com maior intensidade do que em
qualquer outra expedição realizada até o
momento. A temperatura enfrentada no
topo da Pedra da Mina foi de 5 graus
negativos. Frio, chuva, lama e escalada
íngreme fizeram da expedição o pior
desafio da equipe expedicionário do
projeto Pontos Culminantes até o
momento.

Essa última medição da Pedra da
Mina, agora definitivamente homologada
pelo IBGE, determinou em 2798 metros a
altitude da Pedra da Mina. (MLS/Especial
para a Agência Anhangüera)

A Expedição Pontos Culminantes

PARA SABER MAIS

www.serrafina.org
www.cecilio.ime.eb.br
Para obter autorização para cruzar a Fazenda Engenho da Serra mande
mensagem para o proprietário José Antônio Cintra: jacintra@cohab.mg.gov.br

Pousada em Queluz:
Pousada Pedra da Mina: www.pousadapedradamina.com.br - fone (12) 9785-8005
/ Fax (12) 3125-7491
Pousada em Passa Quatro:
Pousada do Verde: www.pousadadoverde.com.br - fone (35) 33713000
Pousada Maria Manhã: - www.pousadadamariamanha.com.br - fone (35)
33713100 / cel 91135875
Recanto das Hortências: www.recantodashortencias.com.br - fone (35) 33712244
Pousada Ponto Quatro: (35) 33713007

RANKING

Segundo as medições realizadas
pelo Projeto Ponto Culminantes que
está sendo realizado pelo IBGE e
IME os resultados até o momento
apresenta o seguinte ranking entre
as maiores altitudes brasileiras:
1. Pico da Neblina
2.993,78 metros;
2. Pico 31 de Março
2.972,66 metros;
3. Pedra da Mina
2.798,39 metros;
4. Pico das Agulhas Negras
2.791,55 metros
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