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O SAMADHI SPA é o SPA Holístico da Pousada Mirante da Colyna, o único do 
segmento em Monte Verde-MG.
Possui uma ampla e bela estrutura cercada por uma Natureza ímpar, onde 
você poderá renovar sua respiração, preencher seus olhos e sua alma ao se 
entregar aos seus encantos.   
Tem como foco oferecer bem estar e harmonia para todos que por ele 
passarem, sempre frisando a importância de se manter o equilíbrio entre o 
corpo, a mente e as emoções, de maneira integrada, possibilitando a elevação 
do Ser.   
Venha aproveitar as mais diversas atividades do conceito holístico e natural, 
um rico e prazeroso menu de terapias e uma equipe altamente qualificada e 
sensível, pronta para recebê-lo com muita dedicação e vontade.

Na encantadora Monte Verde,
o exclusivo SPA Holístico Samadhi

RESERVAS - MONTE VERDE - MG - 35 3438.2613 das 8:00h às 00:00h
Rua do Selado, 187 - Bairro do Cadete - MONTE VERDE-MG  CEP: 37653-000

www.spasamadhi.com.br
contato@spasamadhi.com.br



orientação aos  hóspedes 

Prezados Hóspedes

A  Pousada SPA Mirante da Colyna assumiu o compromisso de 

adotar práticas de proteção ao meio ambiente e divulgar estas 

ações entre seus hóspedes e fornecedores. O Objetivo é estruturar 

serviços de qualidade com consciência ambiental e social.

A Pousada SPA tem um código de ética que inclui práticas 

ambientais e sociais tais como a contratação da mão de obra 

local, proporcionando sua qualificação e aprimoramento 

contínuo, o tratamento de seus efluentes de modo a não agredir 

o ambiente, além da adoção de processos modernos, eficientes 

e ecologicamente corretos como uso racional da água, reuso 

da água, detergentes biodegradáveis, além de divulgar atitudes 

para o turismo responsável.

Vista 
aérea da 
Pousada 

Spa 
Mirante da 

Colyna.



De modo a reafirmar seu compromisso com a preservação de 
Monte Verde, tanto para você quanto para as futuras gerações, 
preparamos a trilha educativa e este Guia da Flora e Fauna 
local, evidenciando as riquezas e a importância da região. 
Aproveite este Guia, ele é seu! A Pousada SPA Mirante da Colyna          

    o preparou especialmente para você.
Todas estas ações só fazem sentido com a 
sua participação e engajamento! Participe, 
traga suas sugestões para constantemente 
aprimorarmos nossa trilha, o Guia e tudo que 
preparamos especialmente para você!

Orientação aos hóspedes

Estas ações se tornam ainda mais 
importantes por conta da localização de 
Monte Verde. Estamos situados num dos maiores 
contínuos de Mata Atlântica do Brasil, a Serra da 
Mantiqueira. A região tem grandes extensões de floresta 
preservada, com inúmeras espécies ameaçadas de extinção. 
Uma região privilegiada com um maravilhoso patrimônio 
ambiental e paisagístico.
Neste processo contínuo de aprimoramento e de consciência 
ambiental a Pousada SPA Mirante da Colyna estruturou para 
seus hóspedes trilhas educativas em meio a Mata Atlântica.



a floresta atântica 

A Mata Atlântica 
no Brasil
A Pousada SPA iniciou em 2012 
seu projeto de estruturação de 
trilhas educativas em meio a Mata 
Atlântica. Este Guia de Flora e 
Fauna pretende ser

Brinco de 
princesa, 
espécie 
observada 
na trilha do 
Pinheiro Bravo.

um subsídio para melhor compreensão do ambiente regional, da 
trilha ecológica da pousada e de seus habitantes.
Esperamos que este Guia e toda estrutura de sinalização 
das trilhas tragam contribuições para o seu conhecimento e 
enriqueçam a sua estadia em Monte Verde!
Um dos mais ricos conjuntos de ecossistemas em termos de 
diversidade biológica do planeta, a Mata Atlântica se distribui 
da região litorânea aos planaltos e serras do interior, ao longo 
de 15% do território brasileiro. Em sua configuração original, a 
Mata Atlântica se estendia por 17 estados brasileiros, do Ceará 
ao Rio Grande do Sul, chegando a atingir a Argentina, Uruguai e 
o Paraguai.



A serra da Mantiqueira 

na divisa entre Minas e São Paulo 

tem um tipo de vegetação 

de Mata Atlântica 

também chamada de 

Floresta de Araucária. 

Trata-se de um ecossistema 

que apresenta chuva durante 

o ano todo, normalmente está 

situada em altitudes elevadas, com 

temperaturas amenas e que contém 

todas as espécies de angiospermas 

da Mata Atrlântica (plantas 

com flores), mas com presença 

marcante de coníferas, conhecidas 

popularmente como pinheiros, como 

a Araúcaria e o Pinheiro Bravo.

A Floresta de Araucária 

faz parte do Bioma Mata 

Atlântica e é encontrada 

no Brasil principalmente 

nos Estados de Santa 

Catarina, Paraná e Rio 

Grande do Sul, além 

das partes altas de São 

Paulo e Minas Gerais, 

especialmente na Serra 

da Mantiqueira. As matas 

de araucárias possuem 

uma beleza singular, 

lembrando muitas vezes 

as frias e belas paisagens 

européias.

Serra da mantiqueira 



munícipio de camanducaia 

Distrito de Monte Verde

O Distrito está a aproximadamente 1600 metros de altitude, 
possui restaurantes, choperias, lojas de doces e produtos típicos, 
artesanatos e vários atrativos turísticos que possuem como 
característica principal a natureza. O frio é outro forte fator que atrai 
visitantes e turistas, principalmente na temporada de inverno, onde 
as temperaturas atingem valores negativos. Os verões costumam 
ser amenos e chuvosos com uma temperatura bastante agradável.
É um roteiro romântico, gastronômico e ambiental. Monte Verde 
ganhou em 2008 o título de melhor destino de inverno do Brasil e, 
em 2009, o título de cidade mais romântica na votação promovida 
pelo site Viajeaqui e revista Quatro Rodas da Editora Abril.

Monte Verde é um distrito do município de Camanducaia, 
situado no Estado de Minas Gerais. Tem acesso pela Rodovia 
Fernão Dias distando da cidade de São Paulo cerca de 168 
quilômetros, sendo 30 deles em estrada íngreme, devido sua 
altitude e localização na Serra da Mantiqueira.

Recepção da Pousada Spa Mirante da Colyna.



Trilha ecológica da pousada 

A trilha ecológica da Pousada possui cerca de 1 km 
de extensão, com trechos de média declividade e 
predomínio de áreas planas. Seu grau de dificuldade
pode ser considerado fácil. A trilha foi calçada para 
melhor locomoção de pessoas com necessidades 
especiais e aberta de modo a causar o menor 
impacto possível, desviando de árvores de maior 
porte e de locais de importância ambiental, como
a mata ciliar do Córrego do Cadete.
A trilha percorre um remanescente de Mata 
Atlântica, caracterizada pela predominância dos 
dois pinheiros brasileiros: a Araucária e o Pinheiro 
Bravo. Ao longo da trilha as principais árvores 
identificadas foram evidenciadas com placas,
destaque para a Araucária e o Pinheiro Bravo, além 
das Cerejas do Mato, do Xaxim ou Samambaiaçu, 
das Sangras D’Água, das Canelas e das Solanáceas, 
dentre outras que você observará ao longo da trilha. 
Estas plantas têm grande importância para
o equilíbrio natural e regeneração da floresta 
atlântica, fornecendo alimentação e abrigo para a 
fauna nativa. 

Araucária - Araucaria angustifolia
Pinheiro Bravo – Podocarpus lambertii
Cerejas do Mato – Eugenia sp
Xaxim ou Samambaiaçu - Cyathea sp
Sangras D’Água – Croton urucurana
Canelas - Ocotea odorifera
Solanáceas – Solanum sp
Candeia – Gochnatia polymorpha
Embaúba - Cecropia pachystachia
Manacá da Serra – Tibouchina mutabilis

Lista de espécies trilha do pinheiro bravo



Trilha ecológica da pousada 

Parte do percurso é feito pela margem do Córrego do Cadete, que 
possui importância ambiental e histórica para Monte Verde. A mata 
ciliar do córrego é preservada na porção em que corre paralelo a 
área da Pousada. Na trilha você aprenderá sobre a importância 
da mata ciliar, do Córrego do Cadete, assim como compreenderá 
melhor a importância da floresta ciliar preservada para o equilíbrio 
ecológico.
A fauna local é extremamente rica e ao longo da trilha ecológica 
da pousada podemos observar boa parte dela, basta seguirmos as 
orientações da sinalização proposta. Conheça melhor nossa trilha, 
você pode se surpreender com a riqueza e diversidade dos seus 
habitantes. No próximo item deste Guia foram identificados
alguns ilustres moradores que podemos nos deparar ao realizá-la.



biodiversidade local

A Mata Atlântica é uma floresta fechada, que dificulta a 
observação dos seus habitantes. A cama de pegada é um 
método científico que permite detectar os animais de forma não 
agressiva, sem captura, através da sua pegada. Assim sendo, 
para observamos vestígios destes habitantes preparamos esta 
cama de pegada para você!
Para observar os animais presentes na trilha revolva a areia e 
deixe-a lisa na cama de pegadas que preparamos, sem folhas ou 
buracos. É importante que ela esteja lisa para marcar a pegada  
do animal que ali pisar. Se estiver muito seca é necessário 
umedecê-la. Para atrair estes animais coloque uma isca saudável
(presunto, sardinha ou banana, por exemplo). No dia seguinte, 
pela manhã, venha conferir quem de surpresa apareceu!
Abaixo alguns animais observados na trilha. Observe suas 
pegadas e compare com aquelas que ficaram marcadas na 
cama de areia:



mamíferos 

Abaixo alguns animais observados na trilha. Observe suas 
pegadas e compare com aquelas que ficaram marcadas na 
cama de areia:

Gato do Mato Lontra

Tatu Galinha Gambá

Cachorro do Mato Capivara

Serelepe Cutia

Veado Mão Pelada



aves

A Mata Atlântica é um dos 

Biomas mais ricos do planeta em 

biodiversidade, especialmente 

aves. A região de Monte Verde tem 

uma grande variedade delas. Para 

sua observação devemos adotar 

algumas posturas, tais como: andar

em silêncio, atento aos cantos, 

quando ouvir algum canto diferente, 

pare e observe o movimento na 

vegetação. Se tiver um celular com 

gravador, faça a gravação do canto 

e reproduza no local imediatamente, 

você pode se surpreender com 

a vinda destes belos e curiosos 

habitantes! Abaixo definimos alguns 

animais facilmente observáveis na 

trilha da pousada e região:

Canário da Terra

Gaturamo

Saracura Três Potes

Sabiá Laranjeira

Pica Pau Cabeça Amarela

Pica Pau Cabeça Vermelha

Jacu

Falcão QuiriQuiri

Tucano do Bico Verde



Turismo responsável 

O turismo responsável é praticado 
por empreendedores e cidadãos 
que tentam provocar um baixo 
impacto sobre o ambiente 
e a cultura local, ao ajudar a 
gerar rendimentos, emprego 
e simultaneamente conservar os 
ecossistemas locais.
É um turismo responsável, que é
simultaneamente ecológico e cultural.
Assim, as atividades do turismo responsável têm de ter um impacto mínimo 
sobre o meio ambiente e a cultura da comunidade. Segundo a Organização 
Mundial do Turismo, o turismo responsável é aquele que leva à gestão de 
todos os recursos de forma a que as necessidades econômicas, sociais e 
estéticas possam ser satisfeitas enquanto a integridade cultural, processos 
ecológicos essenciais, diversidade biológica e sistemas de suporte de vida são 
preservados.

 Código de Ética

Em 1992 o desafio era incorporar na prática as premissas 
estabelecidas pela Rio 92, a primeira grande Conferência 
da ONU de desenvolvimento sustentável. Em 1999 
foi elaborado oficialmente Pela Associação Roteiros 
de Charme o Código de Ética e Conduta Ambiental 
atualmente adotado pela Pousada SPA Mirante da 
Colyna. O Código teve como objetivo ordenar as práticas 
que já vinham sendo aplicadas por diversos hotéis há 
anos e adotar outras posturas pró-ativas na busca da
sustentabilidade do turismo no Brasil. O desafio 
principal foi criar, na prática, um Sistema de Gestão 
Empresarial, com preocupação ambiental. A Pousada 
dedica-se à preservação do destino turístico em que está 
estabelecida através da conservação dos ecossistemas 
naturais, da educação ambiental e da divulgação de 
práticas para um turismo responsável.
A Pousada Spa Mirante da Colyna espera ter contribuído 
para enriquecer sua estadia em Monte Verde!



responsáveis e idealização dos guias

Concepção e Realização

Luis Gustavo Cuadra de Almeida

Proprietário da Pousada Spa Mirante da Colyna

Responsabilidade Técnica

Meta Ambiental – Consultoria e Projetos Ambientais Ltda.

Coordenação Técnica e Texto

Guilherme do Amaral Carneiro

Biólogo – Esp. em Levantamento de Biodiversidade e Educação 

Ambiental

Revisão e Diagramação

Marcelo R. Nascimento

Designer Gráfico e Consultor Ambiental

Danila Nascimento

Designer Gráfica

Luciana Reis Fonseca

Turismóloga e Especialista em Educação Ambiental

Mapas, Placas e Imagens do Guia e da Trilha

Marcelo Navarro Cardenuto

Geógrafo e Especialista Sistemas de Informação Geográficas

Hudson M. Munhoz

Biólogo
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A única pousada da região com estrutura completa de Spa e Lazer, muito 
conforto e sofisticação no alto das montanhas de Monte Verde, além de 
uma belíssima vista panorâmica. A Pousada Spa Mirante da Colyna faz 

parte do  “Roteiros de Charme”.

Em Grande Estilo, o Charme e

oRequinte das Montanhas de 

Monte Verde.
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www.mirantedacolyna.com.br
(+5535) 3438-2613
Rua do Selado, nº 187 Monte Verde - MG Brasil

facebook.com/mirantedacolyna

A Pousada Spa Mirante da Colyna
faz parte do  “Roteiros de Charme”.


