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RESUMO 

 

É objetivo desta dissertação analisar as relações dos diversos atores sociais envolvidos com o 

Parque Estadual da Serra do Rola Moça (Minas Gerais), decorrentes de suas percepções sobre 

a área, e conseqüências para a proteção dessa unidade de conservação localizada na região 

metropolitana de Belo Horizonte. No decorrer do trabalho, identificamos o arcabouço legal 

que embasa a instituição de unidades de conservação e também justifica a criação do Parque 

Estadual do Rola Moça. Apresentamos o processo de gestão e um diagnóstico da situação do 

parque até 2002, esse último relacionado ao uso que fazem da área, os atores sociais que com 

ele interagem — visitantes, moradores e empresas do entorno, e administrações municipais 

envolvidas. Procedemos a uma pesquisa qualitativa para identificar a percepção sobre a área e 

confirmamos a hipótese de que o Rola Moça não é reconhecido como um parque por seus 

atores que, portanto, não mantêm com ele o mesmo tipo de relação que estabelecem com 

outros parques. Por não ser reconhecido, é apropriado por usos que vão de encontro aos que 

podem garantir a efetiva conservação da área. Ao mesmo tempo em que é visto como uma 

barreira à explosão urbana, é visto como um grande espaço vazio, algumas vezes palco de 

atividades ilícitas, provocando insegurança e receio na população. A pesquisa nos revela 

também uma dificuldade de parte dos atores — visitantes e moradores do entorno — em 

perceber a vegetação típica de cerrado, que ocupa boa parte do parque, como rica em 

biodiverdidade  e, portanto, passível de ser conservada. A pouca informação disponível sobre 

o Rola Moça faz com que poucos conheçam e reconheçam os motivos de sua instituição e 

mesmo sua importância para a preservação da água que abastece parte da região 

metropolitana de Belo Horizonte. A análise dos dados aponta ainda que uma maior interação 

do órgão gestor da área com os atores sociais e o envolvimento desses últimos no processo de 

gestão da unidade de conservação pode reverter o cenário que, até então, identifica-se no 

Parque Estadual da Serra do Rola Moça. 
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ABSTRACT 
 

This dissertation aims at the relations of the several actors involved with “Parque Estadual da 

Serra do Rola Moça (Minas Gerais)”, arising out of their perceptions on the area , and the 

consequences for the protection of this  conservation unity situated in the metropolitan region 

of Belo Horizonte. Along the work , we identified the legal frame that supports the 

conservation units institution and also justifies the creation of “Parque Estadual do Rola 

Moça”. We present the management process and a diagnosis  of the situation of the park until 

2002, this latter one related to the use that the social actors make of the area that interact with 

it – visitors, dwellers and neighborhood companies , and the municipal administration 

involved. We proceeded to a qualitative research in order to identify the perception on the 

area and have confirmed the hypothesis that “Rola Moça” is not considered  as a park by its 

actors and, therefore, does not keep the same kind of relationship that is maintained with other 

parks with them. As it is not recognized , it is apportioned by uses that  go against those that 

can guarantee the effective conservation of the area. At the same time in  which this is seen as 

a barrier to the urban explosion , it is seen as a large empty space , sometimes a stage for 

illicit activities , provoking insecurity and fear in the population. The research has also 

revealed us a difficulty of part of the actors – visitors and dwellers of the neighborhood -  in 

noticing the typical “cerrado” ( stunted twisted scattered trees vegetation) , which occupies a 

good part of the park, as rich in biodiversivity and, therefore, able to be conserved. The little 

information available on “Rola Moça”, causes only a few to know and recognize the motives 

of its institution and even its importance for the conservation of the water that supplies the 

metropolitan region of Belo Horizonte. The data analysis still points out that a greater 

interaction of the managing entity of the area with the social actors and the involvement of the 

latter in the unity conservation managing  process  can revert the scene that, up to now, is 

identified in “ Parque Estadual da Serra do Rola Moça”. 
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“A Serra do Rola-Moça 

Não tinha esse nome não... 

 

Eles eram do outro lado, 

Vieram na vila casar. 

E atravessaram a serra, 

O noivo com a noiva dele 

Cada qual no seu cavalo. 

 

Antes que chegasse a noite 

Se lembraram de voltar. 

Disseram adeus pra todos 

E se puseram de novo 

Pelos atalhos da serra 

Cada qual no seu cavalo. 

 

Os dois estavam felizes, 

Na altura tudo era paz. 

Pelos caminhos estreitos 

Ele na frente, ela atrás. 

E riam. Como eles riam! 

Riam até sem razão. 

A Serra do Rola-Moça 

Não tinha esse nome não. 

 

As tribos rubras da tarde 

Rapidamente fugiam 

E apressadas se escondiam 

Lá embaixo nos socavões, 

Temendo a noite que vinha. 

Porém os dois continuavam 

Cada qual no seu cavalo, 

E riam. Como eles riam! 

E os risos também casavam 

Com as risadas dos cascalhos, 

Que pulando levianinhos 

Da vereda se soltavam, 

Buscando o despenhadeiro. 

Ali, Fortuna inviolável! 

O casco pisara em falso. 

Dão noiva e cavalo um salto 

Precipitados no abismo. 

Nem o baque se escutou. 

Faz um silêncio de morte, 

Na altura tudo era paz ... 

Chicoteado o seu cavalo, 

No vão do despenhadeiro 

O noivo se despenhou. 

E a Serra do Rola-Moça 

Rola-Moça se chamou” 
Mário de Andrade, 1924 
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1   INTRODUÇÃO 
 

São duas horas da tarde quando cruzo, de carro, a portaria eletrônica do Parque 

Estadual da Serra do Rola Moça. Há um porteiro que, de sua guarita, me lança um olhar 

sorridente, não me faz qualquer abordagem, não se interessa em saber meu nome, tampouco 

qual direção vou tomar. Prossigo pela estrada há pouco asfaltada até decidir-me por parar em 

um de seus pontos mais altos — pelo que a placa indica, estou no Mirante 1. É de lá que lanço 

um olhar que percorre em 360 graus a paisagem ao meu redor. Vejo, por um lado, o 

aglomerado de casas do condomínio Retiro das Pedras; de sua última construção até o nível 

em que me encontro, um sem-fim de montanhas que se sucedem e escondem, em seu interior, 

mananciais que abastecem de água boa parte da população da região metropolitana de Belo 

Horizonte. A estrada que me traz até ali segue, serpenteando pelo meio da serra e dando 

acesso aos que vão ao vilarejo de Casa Branca, a Ibirité e ao bairro Barreiro. À frente, posso 

ver o desgaste que uma mineradora deixou na montanha. Para o outro lado, uma área de mata 

mais alta, que se sobressai na região dominada pela vegetação de cerrado, pelas canelas de 

ema que, em tempos de verão, preferem se apresentar com sua aparência tosca, de galhos 

enegrecidos, sem deixar mostrar suas belas flores de matizes lilases. A partir dessa mata, ei-la, 

grandiosa, derramada por sobre o espaço: a cidade. Na verdade, uma junção de cidades: o 

ponto em que Ibirité se liga a Belo Horizonte.  É ampla a visão, como é, para mim, belo o 

cenário que se apresenta. Por pouco tempo continuo sozinha. Logo surgem dois carros que 

trazem, para minha companhia, seis ruidosos habitantes de Belo Horizonte. Da conversa com 

eles, três idéias parecem importantes: “a vista daqui é mesmo muito bonita”, “isso aqui não 

parece um parque, só soube disso quando puseram uma placa”, e “a gente só passa por aqui 

porque é a estrada que chega até Casa Branca”. Tão rapidamente como chegam, se vão. Pego 

a estrada e avanço um pouco mais em direção aos limites do parque com o bairro Barreiro.  

De longe, vejo uma construção maior que sei ser um centro de educação ambiental e para 

eventos do parque. Mais uma parada na estrada e um cenário desolador: o lixo que escorre 

encosta abaixo. Com um olhar tão fixo sobre a cena como eu, estava um senhor de meia 

idade, agachado à beira da estrada. Feio isso, não? O quê? – me respondeu ele. O lixo. Nem 

tinha reparado. O que fazia ele por ali foi a minha curiosidade. E, como que adivinhando 

minha pergunta, informou-me que esperava o filho que tinha entrado no mato pra pegar uns 

troncos secos pra fazer um fogo na casa dele. Os troncos secos a que ele se referia eram 

canelas de ema e logo vimos seu filho despontar em uma curva, com uma braçada delas. 

Vocês vêm muito por aqui? Não, porque o guarda não deixa; ele fala que é área de parque, 
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que não pode... quando não tem ninguém desse lado, a gente entra; parque... ‘cê’ já viu 

parque que não tem diversão pros meninos? Foram-se para um lado e eu tomei a estrada de 

volta. Um pouco mais à frente, estaciono meu carro, pego a bicicleta que trago na carroceria e 

me ponho a pedalar pelo parque. Tarefa nada fácil pelo sinuoso movimento de montanhas que 

me faz andar por subidas e descidas todo o tempo. O início da trilha é algo nada bonito. Desço 

pela lateral de um terreno escavado pela mineração. São crateras enormes e pilhas de rejeitos 

por ali esquecidas. Deixo para trás esse terreno e tomo, no primeiro vale, uma simpática 

estradinha de terra. Para mim, agora, um passeio prazeroso: cheiro de mata, barulho de 

pássaros que cruzam por sobre minha cabeça, um tatu que vejo se esconder, flores do cerrado 

que, de vez em quando, despontam no meio da vegetação quase toda coberta de respingos da 

terra marrom. Pedalo até chegar a um portão branco, grande, fechado a cadeado. O que tem 

cadeado não é acessível a qualquer um e para me dizer isso logo aparece um porteiro. Mas o 

que eu não posso ver, perguntei a ele? E foi assim que descubro estar à porta do apelidado 

“Copo d’água”, um dos mananciais da companhia de abastecimento de água do estado.  A 

vontade de ver de perto se torna maior do que meu senso de respeito à regra e, sem precisar 

insistir muito, tenho aberto à minha passagem o grande portão branco. É impressionante o 

quanto é bonito o tom azulado de um poço de água que atinge lá os seus 60 metros de 

profundidade. Ando por ali, acompanhada das explicações do porteiro a me dizer que aquele 

poço alimenta de água o condomínio Retiro das Pedras — aquele mesmo que eu vira da 

estrada — e que a portaria era constantemente vigiada. Acerto as contas comigo mesma, 

compensando o deslize que cometera com uma permanência breve naquele local proibido. 

Pego de novo a bicicleta e tomo o caminho de volta até o carro. O grande tempo de subida e a 

inclinação do terreno deixam-me exausta e me fazem passar boa parte do caminho, 

empurrando a bicicleta. Gasto um tempo tão grande para a volta que, quando finalmente 

atinjo meu carro, já é noite. 

Percebo que é na ausência da luz do sol que o Rola Moça mostra toda a sua 

grandiosidade. As luzes das cidades pontuam os limites do parque e o que se vê é uma imensa 

área disforme, escura, que está ali, segurando o crescimento urbano, protegendo a 

biodiversidade local e, sobretudo, os mananciais que trazem a água ao homem da região.  É 

hora de ir embora. De carro, passo novamente pela portaria eletrônica do Parque do Rola 

Moça. De novo, o porteiro me lança um sorriso, não se interessa em me abordar, não quer 

saber o meu nome e tão pouco pergunta por quais caminhos segui. Ponho-me a pensar.... 

Como é vista por outros visitantes, pelos moradores do entorno, uma área de tamanha riqueza 

natural? Como é administrada essa área? Fica-me a impressão de que o parque lida com 
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percepções diversas a respeito de si  próprio e a curiosidade de conhecer os efeitos dessas 

percepções para a proteção de sua área. Essas foram observações da primeira visita ao Parque 

Estadual da Serra do Rola Moça, desde a decisão de utilizá-lo como objeto de estudo desta 

pesquisa. A partir dos questionamentos propostos e por meio de repetidas visitas ao parque — 

oportunidade para inúmeros exercícios de observação —, delineou-se o eixo central dessa 

dissertação, uma discussão que engloba as intenções sobre a criação daquela unidade de 

conservação, sua contextualização no ambiente urbano, os atores, seus interesses, percepções 

sobre área e os resultados decorrentes. 

Localizado a 20 quilômetros do centro da capital mineira, o Parque Estadual do Rola 

Moça, a exemplo de tantos outros situados em regiões metropolitanas de grandes centros 

urbanos, busca o equilíbrio entre o processo de urbanização e a conservação do meio 

ambiente. Hoje, países em todo o mundo investem na criação, não só de parques, mas de 

outras categorias de áreas naturais protegidas, como uma estratégia para conservar a 

biodiversidade, os recursos naturais e os valores culturais da humanidade. Nessas áreas, 

conhecidas como Unidades de Conservação — UC´s—,1 são estabelecidos níveis variados de 

proteção e de intervenção.  

O Parque Estadual da Serra do Rola Moça foi criado por meio do Decreto nº 36.071, 

em 27 de setembro de 1994, por iniciativa do poder público estadual e, quase dez anos após 

ter sido instituído, apresenta indícios de que ainda não é reconhecido como tal pelos atores 

sociais que com ele interagem — visitantes, moradores do entorno, os que exercem atividades 

econômicas na região do parque, administrações dos municípios abrangidos. Esses atores, por 

vezes, desconhecem os motivos de sua criação e a biodiversidade que pretende conservar. 

Com uma área de quatro mil hectares, abrangendo os municípios de Belo Horizonte, Ibirité, 

Brumadinho e Nova Lima e protegendo seis mananciais que abastecem de água a região 

metropolitana de Belo Horizonte, o Parque Estadual do Rola Moça, ao ser instituído com o 

fim precípuo de proteger os mananciais, necessita coibir a expansão urbana que pressiona 

seus limites e garantir a sobrevivência de fauna e flora locais. 

O Parque apresenta área extensa, diversidade de espécies vegetais e animais, 

localização próxima e fácil acesso para toda a população dos municípios do entorno, o que 

                                                                 

1 Unidade de conservação — ou área natural protegida — é definida pela União Internacional para a 
Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais — UICN— como “uma superfície de terra ou mar consagrada 
à proteção e manutenção da diversidade biológica, assim como dos recursos naturais e dos recursos culturais 
associados e manejada através de meios jurídicos e outros eficazes” (UICN, CPNAP, CMMC,1994), podendo se 
dividir em várias categorias. Apresentamos uma discussão sobre as várias unidades de conservação no capítulo 
2. 
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poderia significar um enorme potencial de utilização, contemplando atividades de lazer, como 

recreação e turismo ecológico,  pesquisas científicas, educação ambiental, programas culturais 

e artísticos, paralelamente à sua função primordial de preservação de mananciais. 

No entanto, a gestão do mesmo é complexa e os problemas para manter sua 

conservação colocam em cheque a política adotada. Situações como a coexistência junto às 

atividades mineradoras na região; o tráfego de automóveis dentro da área do parque para 

acesso à cidade de Ibirité, à Casa Branca (Brumadinho), ao bairro Barreiro (Belo Horizonte); 

as trilhas feitas por jipes e motocicletas em meio às montanhas do cerrado, ocasionando 

erosões no solo; a alta incidência de queimadas; a invasão das áreas de mananciais para 

acampamentos recreativos proibidos; a proximidade com o bairro Jardim Canadá (Nova 

Lima), com os bairros Independência e Mineirão (Belo Horizonte) que têm sua expansão 

direcionada para os limites do parque; a utilização de áreas para atividades ilícitas (depósito 

de lixo, abandono de carcaças de carros roubados e desova de cadáveres) entre tantos outros 

demonstram a fragilidade do parque e evidenciam a existência dos conflitos sociais e a falta 

de articulação com os poderes locais e sistemas culturais. A falta de informações da 

população resulta em situações extremas como a presença de pessoas na área do Rola Moça 

que afirmam desconhecer ser o local um parque. Apenas falta de informações? Entendimento 

diverso do que é um parque? Qual é a percepção e a relação estabelecida pelos atores e a 

área? 

Pode-se depreender o quanto é interessante analisar o Parque Estadual do Rola Moça 

enquanto objeto de estudo da equação desenvolvimento urbano e conservação do meio 

ambiente e, mais, o quanto a percepção dos atores que atuam no parque e a conseqüente 

relação que estabelecem com o espaço trazem implicações não só para a proteção da área, 

mas para que as intenções propostas na criação da unidade de conservação sejam traduzidas 

em resultados. 

 Investigamos a questão de as agressões sofridas pelo parque serem reflexos da forma 

como é visto pelas várias categorias de atores que com ele interagem.  O que significa para 

eles o Rola Moça? O que representa para eles um parque? O Rola Moça é utilizado — em 

especial por seus visitantes — da mesma forma que utilizam outras unidades de conservação? 

Essas questões guiaram a construção desta pesquisa que propõe uma reconstituição 

das relações existentes entre os atores que interagem com o Parque Estadual do Rola Moça e a 

formulação de algumas linhas interpretativas dessa relação. Não há a proposição de estudar as 

políticas públicas das cidades envolvidas (Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima) 



 18

em relação ao meio ambiente. A intenção é focar a unidade de conservação — o Parque 

Estadual do Rola Moça — e atores relacionados. 

Buscamos identificar e analisar as razões que concorrem para que uma unidade de 

conservação de tamanha relevância, com quase dez anos de existência, tenha de seus atores o 

pouco reconhecimento demonstrado. Para isso, empreendemos uma investigação para coletar 

e relacionar informações disponíveis sobre a legislação que dá suporte à instituição de 

unidades de conservação, para identificar e analisar as proposições específicas da criação do 

Parque Estadual do Rola Moça e conhecer os atores que agem direta ou indiretamente sobre o 

parque, seus interesses e percepções e a influência sobre a conservação da área. 

Suscita-nos a hipótese de que o Rola Moça é visto como um não-parque. Em função 

de algumas características — relevo essencialmente montanhoso, boa parte composto por 

vegetação típica de cerrado, acesso de pessoas proibido aos cursos de água, pouca infra-

estrutura de lazer, estradas em seu interior, pouca divulgação sobre a área — o local poderia 

se afastar da percepção que seus atores têm do que é um parque. O Rola Moça se configuraria 

então como um não-parque — termo que utilizamos aos nos basearmos e adaptarmos o 

conceito de não-lugar que nos traz Augé (1994)2 —, sendo visto como um local de passagem, 

um grande espaço vazio passível de ser apropriado por formas que vão de encontro à proteção 

do parque que conserva mananciais de grande importância para a população da região 

metropolitana de Belo Horizonte. 

A abordagem teórica que embasou as reflexões deste trabalho provém de quadros 

teóricos de áreas afins, tais como a sociologia, a antropologia, a geografia e a ecologia na 

intenção de abranger, tanto quanto possível, a diversidade suscitada pelo tema. 

Todas as disciplinas  que buscam explicar as interações entre sociedade e natureza 

necessitam — para a compreensão da realidade enquanto uma totalidade dinâmica, e em 

transformação constante — dos conhecimentos produzidos por outras áreas que integram os 

campos das ciências naturais, humanas e sociais. Nesse sentido, Sato (1997), ao discutir os 

desafios do mundo contemporâneo, aponta a interdisciplinaridade como uma alternativa 

possível para a solução de questões que se apresentam às áreas de conhecimento na 

atualidade. 

Na visão de muitos autores, na perspectiva da ciência, o diálogo deve caminhar 
dialeticamente entre os diversos saberes. A interdisciplinaridade oferece esse 
caminho dialógico, num sistema de confrontação que gera análises, sínteses e muitas 

                                                                 
2 O conceito de não-lugar apresentado por Augé (1994) refere-se a espaços, cujas construções foram baseadas na 
não identidade e no não reconhecimento.  O termo será apresentado nas Considerações Finais. 
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vezes, rupturas. Mas são nessas rupturas que podem ser encontradas novas sínteses, 
novos saberes, novos caminhos que possam somar os fragmentos e reconstruir as 
relações dos seres humanos e, dessas relações, evidenciar a indissociabilidade entre 
a informação e a educação, o desenvolvimento e a natureza (SATO, 1997, p.20). 

Para atingir o que preconiza Sato (1997), é indispensável não esquecer que o estágio 

em que o enfoque interdisciplinar se encontra está intimamente relacionado com as situações 

diferenciadas das ciências que estudam a sociedade. Assim, é notória a impossibilidade de se 

formular uma única proposta de análise da temática ambiental.  

O interdisciplinar é construído sobre e a partir das análises empreendidas pelas 
várias ciências. Dessa forma, não prescinde dos conhecimentos particulares e 
parciais ante a temática em questão, mas alimenta-se deles, do resultado de sua 
aplicação do tema em foco. O recorte temático que funda o ponto de convergência 
do trabalho interdisciplinar não anula a diversidade de objetos científicos e suas 
apreensões ímpares. Na verdade, tais recortes criam novos objetos ao inaugurar 
novas formas de abordar a realidade (MORAES,1994, p.85). 

Como forma de estudar a realidade de uma área natural protegida em espaço urbano, é 

que propusemos esse recorte, um estudo de caso sobre o Parque Estadual da Serra do Rola 

Moça. No Capítulo 2 vamos fazer uma retrospectiva da história da criação das unidades de 

conservação, descobrindo como são definidas e a que se prestam. Passaremos pela dimensão 

internacional, pontuando os momentos de destaque para a instituição da legislação ambiental, 

especificamente relacionada às unidades de conservação, chegando à dimensão nacional. 

Apontamos a influência e heranças recebidas e os mecanismos que gerem a política ambiental 

brasileira. Chegamos a Minas Gerais, já demonstrando em números o reflexo da política 

ambiental posta em prática e contextualizamos o Parque Estadual do Rola Moça, conhecendo 

todo o aparato jurídico que lhe oferece proteção legal. Terminamos o capítulo apresentando 

alguns questionamentos em torno da eficácia da instituição de unidades de conservação no 

Brasil. 

No Capítulo 3, buscamos apresentar o parque per se e seu entorno. Mostramos 

aspectos do seu relevo, fauna e flora, características das áreas de mananciais de seu interior. 

Contextualizamos sua localização geográfica, identificando os municípios em que está 

inserido e o crescimento da região metropolitana de Belo Horizonte por sobre seus limites. 

Apresentamos, ainda, um diagnóstico da caracterização do parque, com aspectos positivos e 

adversos detectados por sua administração. 

 No Capítulo 4, passamos à caracterização dos atores envolvidos no e com o parque e 

suas percepções sobre a área, analisando-as à luz dos conceitos de espaço, lugar e paisagem. 

Para trabalhar com o conceito de espaço e lugar apresentamos as contribuições de Tuan, 
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Carlos e Augé.  Santos, Collot, Gold e Burgess e Whyte nos trazem as referências teóricas 

sobre paisagem, enquanto Del Rio, Chauí e Lynch, sobre percepção. Nesse capítulo 

apresentamos também a pesquisa de percepção realizada com os diversos atores sociais 

envolvidos com o parque, os resultados obtidos e a análise dos principais destaques.  

Nas Considerações Finais buscamos destacar os elementos que se relacionam à 

hipótese formulada para a pesquisa, retomando questões cruciais da discussão.  

Paralelamente à pesquisa bibliográfica e de campo, realizamos uma ampla cobertura 

fotográfica do parque e seu entorno, procurando registrar aspectos identificados pelos 

entrevistados. As fotografias presentes neste trabalho ilustram, portanto, imagens, marcos 

visuais e situações exclusivamente apontadas pelos atores sociais envolvidos com o Parque 

Estadual da Serra do Rola Moça. 
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2 APARATOS LEGAIS PARA A INSTITUIÇÃO DE UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO  

 

A história da instituição de unidades de conservação no Brasil é relativamente recente 

(60 anos) e veio no encalço de um movimento mundial que utiliza essa política como forma 

de minimizar a perda da biodiversidade3. Essa análise histórica vai nos permitir entender que 

várias diretrizes propostas para a conservação da biodiversidade local, e que podem ser 

identificadas no Parque do Rola Moça, foram propostas e indicadas por organismos 

internacionais e em especial pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos 

Recursos Naturais—UICN—, à qual coube um papel primordial na definição das iniciativas 

de proteção do meio ambiente em todo o mundo. 

Cada país, em razão das especificidades políticas, econômicas, culturais e dos recursos 

naturais que possui, tem formas diferenciadas de entender quais devem ser os objetivos de 

conservação da natureza – para que e para quem conservar. As diferenças existentes entre 

esses objetivos e entre as maneiras de atingi-los fizeram com que fossem sendo criadas várias 

categorias de unidades de conservação — categorias de manejo — ao longo dos anos. 

As categorias de manejo se diferenciam entre si pelos objetivos que buscam atingir, 

podendo ser, por essa razão, mais ou menos restritivas quanto ao uso dos recursos naturais 

que comportam em seu interior. Usualmente, o estabelecimento de unidades de conservação 

tem procurado se dar sobre grandes áreas naturais, pouco ou quase não modificadas pela ação 

antrópica, que mantenham amostras de gens, espécies, ecossistemas e processos ecológicos no 

interior de seus limites, relevantes para a conservação da biodiversidade. 

Uma unidade de conservação ou uma área natural protegida é definida como “uma 

superfície de terra ou mar consagrada à proteção e manutenção da diversidade biológica, 

assim como dos recursos naturais e dos recursos culturais associados, e manejada por meios 

jurídicos e outros eficazes” (UICN, CPNAP, CMMC,1994). 

 

 

 

                                                                 
3 Utilizamos o termo biodiversidade em acordo com o conceito adotado pela Lei Federal nº 9.985, que trata do 
Sistema das Unidades de Conservação no Brasil e define, em seu artigo 2º, que se entende por diversidade 
biológica [ou biodiversidade] a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentro 
outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que 
fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro das espécies, entre espécies e ecossistemas.  
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2.1  Dimensão internacional 
 

A criação de parques nacionais ou de outras áreas naturais protegidas é considerada 

por Machlis e Tichnell (1985) um fenômeno global. O pressuposto inicial que fundamentou a 

existência de áreas naturais protegidas em muitos países foi o da socialização do usufruto, de 

forma contemplativa, das belezas cênicas existentes nesses territórios. Foi como surgiu, em 

1872, o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. A finalidade era oferecer 

atrativos para o público, principalmente de caráter recreativo, mas sem que o homem nele se 

estabelecesse, ou seja, as áreas deveriam ser consideradas wilderness, sem a presença fixa do 

homem ou das populações. Dessa forma, legitimou-se uma corrente preservacionista, em que 

a conservação era concebida sem a presença humana (DIEGUES, 1995). 

A idéia da dissociação homem-natureza regia os pressupostos vinculados aos sistemas 

nacionais de áreas protegidas. 

O movimento dos parques nacionais foi criado por pessoas que acreditavam que os 
lugares mais selvagens e bonitos do mundo deveriam ser protegidos, como fios de 
ouro na tapeçaria da cultura humana. E esses pioneiros foram impelidos pela 
urgência e paixão. Eles constataram as ameaças aos lugares selvagens chegando de 
várias formas – das madeireiras, das minerações, das estradas, dos reservatórios e, 
por trás de tudo, a arrogância, que tratava a vida selvagem como algo sem valor em 
comparação ao mundo artificial construído como parte dos sistemas econômicos 
humanos (UICN, 1993, p.37). 

Gradualmente, nos Estados Unidos, as percepções do ambiente mudaram e, com isso, 

os parques nacionais passaram a ser importantes para a conservação da natureza, da vida 

selvagem e para os novos propósitos ligados à preocupação ecológica (RUNTE, 1979). Essa 

postura, identificada nos EUA, difundiu-se por todo o mundo. 

Aos objetivos originais dos sistemas de áreas naturais protegidas foram sendo 

incorporados novos conceitos que priorizavam, cada vez mais, a conservação da 

biodiversidade das áreas escolhidas, segundo Ghimire (1993), e não apenas as belezas 

cênicas, como anteriormente. Esses novos conceitos fizeram com que fossem ampliados os 

limites territoriais das áreas naturais protegidas, para que os ecossistemas, seus processos 

biológicos e espécies fossem integralmente contemplados e mantidos. Foi a partir dos anos 

1950 (e com especial destaque para a década de 70) que o mundo conheceu uma 

impressionante expansão do estabelecimento de áreas naturais protegidas. Segundo o 

Relatório Nosso Futuro Comum (CMMAD,1988), nos anos 70, a rede de áreas naturais 
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protegidas expandiu-se em extensão em mais de 80%, sendo que 2/3 desse total se deveu a 

áreas estabelecidas no Terceiro Mundo. A década de 80 manteve, em média, a mesma 

tendência da década anterior. 

A preocupação da comunidade internacional com a rápida perda da  biodiversidade em 

todas as regiões do planeta, principalmente nos trópicos, foi uma das razões apontadas por 

Ghimire (1993) como responsável pelo expressivo aumento do número de áreas naturais 

protegidas estabelecidas em países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, esses países em 

desenvolvimento passaram a enxergar essas áreas como potenciais geradoras de divisas por 

meio do turismo e como ferramenta política conveniente para o controle de recursos 

florestais. 

Durante o período de expansão do número de áreas naturais protegidas, ocorreu a 

Conferência da Biosfera, em 1968. Essa Conferência tratou do uso e conservação mais 

racionais da biosfera, discutindo o impacto humano sobre a mesma, incluindo os efeitos da 

poluição do ar e da água, os desmatamentos, o excesso de monocultura e a drenagem das 

áreas inundadas. Além disso, a Conferência teve o objetivo de convencer as nações menos 

desenvolvidas da necessidade da conservação.  

Em 1972, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 

realizada em Estocolmo. Para McKormick (1992), a Conferência de Estocolmo foi um marco 

fundamental no desenvolvimento do ambientalismo mundial. Pela primeira vez, foram 

discutidos os problemas políticos, sociais e econômicos do meio ambiente global, num fórum 

intergovernamental, com o intuito de empreender ações corretivas. Essa conferência trouxe 

resultados imediatos e importantes como, por exemplo, a criação do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente — PNUMA. Além disso, houve o debate entre os países menos 

desenvolvidos e os mais desenvolvidos acerca das diferentes prioridades para a questão 

ambiental, do progresso do pensamento ambientalista (que das limitadas áreas de proteção da 

natureza e conservação da biosfera e dos recursos naturais passou a uma visão mais 

abrangente, a que tratava da irracionalidade do uso da biosfera pelos seres humanos) e do 

maior envolvimento das organizações não governamentais. 

Talvez o maior legado da Conferência de Estocolmo tenha sido a inserção definitiva 

das questões ambientais na agenda mundial e o estabelecimento do conceito de que os 

problemas ambientais transcendem fronteiras e estão relacionados a questões de ordem 

política, econômica, social e cultural. 

Também na década de 70 foi lançado o Programa Man and Biosfere — MAB — da 

Unesco, cujo objetivo era encorajar o desenvolvimento com equilíbrio nas relações entre o 
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homem e o seu ambiente (UNESCO, 1984). Começava, então, a ser incorporada a realidade 

da ocupação humana no interior das áreas naturais protegidas, por meio da instalação das 

reservas da biosfera. 

As reservas da biosfera têm como característica mais importante a busca da otimização 

da relação homem-natureza. Para tanto, elas são vistas, ao mesmo tempo, como amostras 

representativas dos biomas do globo de ecossistemas azonais, como amostragem de exemplos 

de gestão harmoniosa de diferentes culturas, como sítios de experimentação do 

desenvolvimento sustentado e como centros de monitoramento, pesquisa e educação 

ambiental das condições dos ecossistemas englobados. 

Além da criação do conceito de reservas da biosfera, outro importante passo para o 

tratamento das questões relativas à ocupação humana nas áreas naturais protegidas ocorreu na 

11a. Assembléia Geral da UICN, realizada em 1972, em Banff, no Canadá, com a 

incorporação oficial do princípio de zoneamento4 às definições de parques. O zoneamento 

representou o reconhecimento de que comunidades humanas com características naturais e 

culturais específicas faziam parte desses ecossistemas, ao definir as áreas (zonas) que eles 

poderiam habitar (zonas antropológicas).  

Em 1985, a ONU e UICN passam a incluir em sua lista de parques nacionais aquelas 

unidades em cujo interior existiam áreas como povoados, cidades, serviços de comunicação e 

atividades correlatas, desde que permanecessem numa zona específica e não prejudicassem a 

conservação efetiva das demais áreas. 

Finalmente, em 1992, no IV Congresso Mundial de Parques, a questão envolvendo 

populações e áreas naturais protegidas foi um dos principais temas das discussões em 

Caracas, Venezuela. Saíram fortalecidos alguns conceitos e necessidades posteriormente 

debatidos na Conferência Mundial das Nações Unidas, sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio 92), realizada no mesmo ano, no Rio de Janeiro, Brasil. Dentre esses 

conceitos, estava o da integridade das áreas naturais protegidas incorporadas aos planos de 

desenvolvimento dos diferentes países para que essas pudessem trazer, ao mesmo tempo, 

benefícios à população local e tivessem garantidas sua conservação e a necessidade de que 

existissem mais áreas naturais protegidas e que essas fossem mais bem planejadas (UICN, 

CPNAP,CMMC, 1994; WWF, 1994).  Para Holdgate (2002) esses conceitos mostravam 

“estava ficando óbvio que a chave da proteção de paisagens apreciadas estava nas 

comunidades que as podiam chamar de lar”. 

                                                                 
4 O conceito de zoneamento e sua incorporação na legislação brasileira vão ser apresentados ainda neste capítulo. 
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2.2  Dimensão nacional 
 

Na tutela jurídica do meio ambiente no Brasil, por muito tempo predominou a 

desproteção total e nenhuma norma coibia a devastação das florestas. “A concepção 

privativista do direito de propriedade constituía forte barreira à atuação do poder público na 

proteção do meio ambiente” (USP, 1991). Ainda que existissem estudos, projetos e 

normatizações  anteriores com o intuito de conservar o meio ambiente, o primeiro instrumento 

jurídico oficial que nomeava unidades de conservação foi o Código Florestal em 1934. 

O Código Florestal conceituava os parques nacionais, as florestas nacionais, as 

florestas protetoras e outras áreas de preservação em propriedades privadas. Apesar dos 

benefícios que trouxe, o Código Florestal teve seu cumprimento muito aquém do esperado. 

A inércia, por displicência das autoridades estaduais e municipais, quando não 
significava resistência passiva e deliberada, encontrava sua explicação na 
mentalidade reinante no país, incapaz de compreender até hoje que a deflorestação 
da terra é um mal de terríveis conseqüências para as regiões onde é praticado. Mas 
essa é a lamentável realidade oferecida pelos que governam ou administram, que se 
presumem saírem das elites locais. Mesmo constituídos os conselhos, nem por isso 
ficam interessados seus membros em dar cumprimento ao dispositivo do Código, 
continuando como dantes as florestas, que deveriam ser declaradas protetoras ou 
remanescentes, por sua localização, entregues ao machado e ao fogo, mesmo quando 
revestindo terras ainda devolutas ao patrimônio dos estados e dos municípios 
(SWIOKLO, 1990, p.55). 

Os primeiros parques nacionais do Brasil estavam vinculados ao mesmo conceito 

difundido nos EUA, quando da criação de Yellowstone, e protegiam as áreas de beleza cênica. 

O primeiro parque nacional foi criado em 1937 (Itatiaia), com base no Código Florestal e 

objetivava a conservação da paisagem ali existente. A defesa da necessidade de tornar a 

região do Pico do Itatiaia um parque nacional, colocava que aquele parque, sem igual no 

mundo, estaria às portas da bela capital, oferecendo um retiro ideal para a reconstituição física 

e psicológica, após o trabalho exaustivo nas cidades; outrossim, apresentaria fonte de 

satisfação a excursionistas e visitantes curiosos dos atrativos da natureza local (PÁDUA e 

FILHO, 1979). 

Onze anos após a criação do Itatiaia, em 1948, o Congresso Brasileiro aprovou as 

disposições da Convenção para a Proteção da Fauna, Flora e das Belezas Cênicas Naturais dos 

Países da América, da qual o Brasil havia participado em 1940, em Washington. Por meio do 

Decreto Legislativo nº 3, foram estabelecidas categorias de unidades de conservação, que não 
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diferiam substancialmente daquelas existentes até então. Eram: parque nacional, reserva 

nacional, monumento natural e reserva de região virgem (WWF, 1994)5. 

Face à obsolescência do Código Florestal de 1934 e ao estado de devastação dos 

recursos florestais, foi proposta pelo Poder Executivo, em 1965, a edição de um novo Código 

Florestal. As mudanças mais categóricas, presentes no Novo Código Florestal e relativas às 

unidades de conservação, ocorreram com a introdução de uma divisão conceitual entre as 

unidades que não permitiam a exploração dos recursos naturais, chamadas restritivas ou de 

uso indireto — parques nacionais, reservas biológicas —, e as áreas que permitiam a 

exploração, chamadas não restritivas ou de uso direto — florestas nacionais, florestas 

protetoras, florestas remanescentes, reservas florestais, parques de caça florestais. Nesse 

mesmo ano, o Brasil finalmente ratificou a Convenção para Proteção da Flora, Fauna e das 

Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, assinada em 1940. 

Até meados da década de 70, o Brasil não dispunha de uma estratégia nacional global 

para selecionar e planejar as unidades de conservação fosse por meio de legislação básica ou 

por declaração política. A proteção dos ecossistemas e de espécies ameaçadas, do ponto de 

vista conceitual e metodológico, era ainda precária. 

Em nível institucional, o sistema nacional de unidades de conservação do Brasil 

começou a ser estabelecido no final da década de 70, quando o diagnóstico do subsistema de 

conservação e preservação de recursos naturais renováveis considerou a eliminação do 

processo casuístico de seleção de áreas para fins de proteção (MILANO, 1991). 

A efervescência do movimento conservacionista internacional, na década de 70, e a 

Conferência da ONU, em Estocolmo, em 1972, refletiram-se no Brasil que, em 1973, criou a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente — SEMA —, vinculada ao Ministério do Interior. A 

criação dessa instituição deu início a uma nova fase no tratamento político da problemática 

ambiental, que de fonte de recursos passou a ser vista como suporte da vida (VIANNA, 

                                                                 
5 O Decreto Legislativo nº 3 definia as seguintes áreas protegidas: 
Parque Nacional – regiões estabelecidas para a proteção e conservação das belezas cênicas naturais e da flora e 
fauna de importância nacional das quais o público pode aproveitar-se melhor ao serem postas sob a 
superintendência oficial. 
Reserva Nacional - estabelecidas para a conservação e utilização, sob a vigilância oficial, das riquezas naturais, 
nas quais se protegerá a fauna e a flora tanto quanto compatível para os fins para os quais essas reservas foram 
criadas. 
Monumento Natural – regiões, objetos ou as espécies vivas de animais ou plantas de interesse estético ou valor 
científico, aos quais é dada proteção absoluta, a fim de conservar um objeto ou uma espécie isolada, monumento 
natural inviolável, exceto para a realização de investigações científicas devidamente autorizadas ou inspeções 
oficiais. 
Reserva de Região Virgem – uma região administrada pelos poderes  públicos, onde existem condições 
primitivas de fauna e flora, habitação e transporte, com ausência de caminho para o tráfego de veículos e onde é 
proibida toda a exploração comercial (WWF, 1994) 
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ADAMS e DIEGUES, 1994). Percebe-se, no entanto, uma contradição na criação da SEMA, 

em razão de estar no âmbito das responsabilidades do Ministério do Interior, à época 

responsável pela implantação de uma estratégia de crescimento econômico acelerado para o 

país, o que ia de encontro às atribuições e funções do controle ambiental. Ainda assim, 

durante seu período de existência, a SEMA6 teve três campos de atuação: o controle da 

poluição, a educação ambiental e a conservação de ecossistemas (NOGUEIRA NETO, 1991). 

Em parte inspirado pelas diretrizes para o estabelecimento de sistemas de unidades de 

conservação desenvolvidas pela UICN, o IBDF7 propôs, em 1979, a I Etapa do Plano do 

Sistema de Unidades de Conservação para o Brasil, que estabelecia a região amazônica como 

prioritária para a criação de novas unidades (MILANO, 1991). No mesmo ano, foi 

promulgado o Regulamento de Parques Nacionais Brasileiros (Decreto n° 84.017), 

introduzindo a necessidade da elaboração de planos de manejo para todos os parques 

nacionais. No contexto do regulamento, os planos de manejo são entendidos como o projeto 

dinâmico que, utilizando técnicas de planejamento ecológico, determina o zoneamento de um 

parque nacional, caracterizando cada uma de suas zonas e propondo seu desenvolvimento 

físico, de acordo com suas finalidades. 

Em 1981, foi estabelecida a Lei n° 6.931 que criava a Política Nacional de Meio 

Ambiente. A lei n° 6.938/81 estabeleceu o Sistema Nacional de Meio Ambiente — Sisnama 

— como um conjunto articulado de instituições, entidades, regras e práticas da União, estados 

e municípios e de fundações instituídas pelo poder público, responsável pela proteção e 

melhoria da qualidade ambiental, sob a direção superior do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente8 — Conama (USP, 1991). 

Em 1982, surgiu a II Etapa do Plano do Sistema de Unidades de Conservação para o 

Brasil.  

o conjunto de unidades de conservação devidamente selecionadas, que atendam da 
forma mais ampla possível aos objetivos nacionais de conservação da natureza [...], 
destacando-se particularmente a proteção de parcela significativa de todos os 
ecossistemas naturais existentes no país, com propósito de preservar populações 
geneticamente viáveis, representativas do maior número possível de espécies e 

                                                                 
6 A SEMA foi extinta em 1989, sendo suas funções repassadas ao Ibama. 
7 O Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Florestal — IBDF — foi criado em 1967 como uma autarquia 
do Ministério da Agricultura, cabendo-lhe orientar, coordenar e executar as medidas necessárias à utilização 
racional, à proteção e à conservação dos recursos naturais renováveis e ao desenvolvimento florestal do país. O 
órgão foi extinto quando da criação do Ibama (QUINTÃO, 1983). 
8 O Conama é composto por representantes de todos os estados, da sociedade civil, organizada em associações 
de proteção ao meio ambiente, e de outros segmentos sociais ligados, de uma maneira ou outra, a essa questão 
(BRASIL, 1994). 
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subespécies vegetais e animais, [...] protegendo a diversidade biológica do país 
(BRASIL, 1989). 

Nota-se, na definição acima, que a ênfase da implantação de um sistema, como o 

proposto, é dada à proteção da diversidade biológica do país. 

A Constituição de 1988 constitui-se em mais um impulso à política ambiental 

brasileira ao dedicar um capítulo especialmente ao tema. Logo em seguida, em 1989, surgiu o 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — Ibama, criado 

por meio da Lei n° 7.735. Sua criação buscava unificar a política ambiental brasileira e 

corrigir as ambivalências e distorções presentes, principalmente, na administração das 

unidades de conservação (VIANNA, ADAMS e DIEGUES, 1994). 

Nesse mesmo ano, o Ibama e a Fundação para a Conservação da Natureza —  

Funatura elaboraram uma proposta de um Sistema Nacional de Unidades de Conservação —

SNUC —, cujo objetivo eram o de sistematizar conceitos, metas e tipos de categorias dessas 

unidades. Com base nessa proposta, foi instituído pela Lei nº 9.985 de 20009 o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação que estabeleceu medidas de preservação da 

diversidade biológica. A despeito do conceito de um sistema nacional de unidades de 

conservação ser anterior à lei e praticamente todas as categorias definidas serem preexistentes, 

a Lei nº 9.985 foi importante como um instrumento legitimador da prática ambiental. 

 

 

2.3  Dimensão estadual: Minas Gerais 

 

A criação de áreas naturais protegidas no estado justificou-se, sobretudo, por Minas 

Gerais ser foco de grandes transformações ambientais. A forma de uso do solo trouxe 

conseqüências sérias, sobretudo no comprometimento de sua fertilidade, alterações no regime 

hidrológico e erosão da biodiversidade. A exploração de minérios e de carvão vegetal, a 

implantação de pólos siderúrgicos e a expansão agropecuária foram responsáveis pelo 

desmatamento maciço em Minas Gerais. Paralelamente ao processo de desmantelamento 

ambiental, verifica-se que a conservação da biodiversidade é um tema que esteve pouco 

presente nas  prioridades de governo, ficando ao sabor das freqüentes oscilações de ordem 

política. Dados levantados pela Fundação SOS Mata Atlântica (1992) demonstraram que a 

área originalmente coberta pela mata atlântica no estado encontra-se reduzida a cerca de 4%. 
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A avaliação do mapa de cobertura vegetal lançado pelo Instituto Estadual de Florestas10 

(1994) demonstra que a situação do bioma cerrado também é crítica, assim como é delicada a 

situação da caatinga e dos campos rupestres mineiros.  

Os marcos mais relevantes da legislação ambiental no estado podem ser identificados 

a partir da década de 90. Em 1991, Minas Gerais criou sua Lei Florestal (Lei 10.561/91), o 

que representou um marco para o tratamento legal específico das questões florestais. Várias 

atribuições que eram próprias da União passaram a ser responsabilidade do estado, entre elas 

o controle e a fiscalização da produção florestal, desde o processo de desmatamento até o 

consumo pelas siderúrgicas, sendo esse um passo decisivo para controlar o processo de perda 

da vegetação natural. 

Novos instrumentos foram criados para a conservação, tais como a lei que redefiniu a 

distribuição da cota-parte do ICMS11, incluindo a variável ambiental (Lei 12.040/95, Lei 

12.428/96, Lei 12.581/97, Decreto 37.713/95, Resoluções SEMAD 002/95, 003/96 e 004/96),  

a criação das Reservas Particulares do Patrimônio Natural — RPPN´s —  em nível estadual e 

a utilização de parte da taxa florestal em projetos de pesquisa e conservação da 

biodiversidade. 

 A legislação vigente trouxe conseqüências positivas para o estabelecimento de 

unidades de conservação no estado. A necessidade de implantar tal sistema em Minas Gerais 

foi indicada como uma ação emergencial pelo grupo de trabalho que discutiu o tema 

Unidades de Conservação, durante o workshop Prioridades de Conservação do Estado de 

Minas Gerais. Realizado pela Fundação Biodiversitas, em convênio com o Instituto Estadual 

de Florestas, Secretaria do Estado de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e 
                                                                                                                                                                                                        
9 A íntegra da Lei nº 9.985/2000 encontra-se no ANEXO A deste trabalho. 
10 O Instituto Estadual de Florestas — IEF — é uma autarquia criada pela Lei nº 2.606 de 1962, vinculada à 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, dotada de personalidade jurídica de 
direito público, que tem por finalidade executar a política florestal do estado e promover a preservação e a 
conservação da fauna e da flora, o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais renováveis e da pesca, 
bem como a realização de pesquisa em biomassa e biodiversidade, competindo-lhe, entre outros objetivos a 
administrar unidades de conservação de modo a assegurar a consecução dos objetivos e a consolidação do 
Sistema Estadual de Unidades de Conservação. 

 
11 Criado pela Lei no 12.040, de 28 de dezembro de 1995, (mais conhecida como Lei Robin Hood), a partir de 

experiências semelhantes nos estados de São Paulo e Paraná, o chamado 'ICMS Ecológico' representa a 
utilização da política tributária como instrumento de incentivo às ações ligadas ao saneamento ambiental e à 
preservação dos recursos naturais. Estruturado a partir de duas variáveis ou subcritérios, saneamento ambiental 
e unidades de conservação, o ICMS Ecológico permite aos municípios que implementem ações nessas áreas, o 
incremento da participação no produto da arrecadação do ICMS. Segundo o subcritério unidades de 
conservação, os municípios que possuem parcela de seus territórios sujeitas a restrição especial, em função da 
delimitação de reservas naturais, devem receber uma alíquota de ICMS proporcional às características dessas 
unidades de conservação. Passa a ser avaliada a relação entre a área da unidade de conservação e a área total 
do município e o tipo de restrição de uso, vinculada à categoria de manejo da unidade.  
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Conservation International, o workshop deu origem à publicação Biodiversidade em Minas 

Gerais: um atlas para sua conservação (COSTA, 1998). 

 Apesar das iniciativas, até hoje, o estado não conta com um plano estadual de 

unidades de conservação, e a superfície protegida em Minas Gerais ainda está muito aquém 

do mínimo sugerido para a manutenção da diversidade biológica original (FONSECA e LINS 

1998), justificando a urgência de uma estratégia de ação estadual para reverter esse quadro. 

Além disso, o padrão de distribuição das unidades de conservação não garante 

representatividade significativa dos diferentes habitats e ecossistemas que necessitam ser 

conservados. A falta de informações sobre o desempenho de cada unidade ou de cada 

categoria de manejo, no que se refere à representatividade dos ambientes protegidos e à 

situação de implantação e gestão, se configura como um grave problema a ser equacionado. 

Procurar conhecer melhor os recursos naturais e os processos administrativos dessas áreas é o 

primeiro passo para a estruturação sistêmica das unidades de conservação no estado. 

Em dezembro de 200112, Minas Gerais contava com 183 unidades de conservação, o 

equivalente a uma superfície de 2.096.648 ha, ou 3,56% do território do Estado (Tabela 1). As 

unidades de conservação destinadas à proteção integral, ou seja, nas quais é proibida a coleta 

ou o consumo direto dos recursos, cobrem 0,95% do território mineiro ou 560.695 ha. Elas 

correspondem a 128 reservas distribuídas em diversas categorias de manejo: oito Estações 

Ecológicas, 12 Reservas Biológicas, 55 Parques e 45 Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural . (CAMARGO, 2001) . 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação instituído pela Lei nº 9.985 insere as 

RPPN´s no grupo das unidades de uso sustentável, mas define para essa categoria usos 

compatíveis com as demais categorias de proteção integral, decisão que se deve ao processo 

de discussão e negociação do projeto de lei. Dessa forma, na Tabela 1, as RPPN´s estão 

incluídas nos cálculos e análises das unidades de proteção integral. Para efeito deste trabalho, 

as duas Áreas de Preservação Permanente e as quatro Áreas de Proteção Especial foram 

também consideradas como de proteção integral, tendo em vista o manejo que vem sendo 

praticado na maioria delas. Essas tipologias, no entanto, não se inserem no rol de unidades de 

conservação definido nacionalmente e não têm objetivos de conservação explicitados, daí a 

dificuldade de enquadramento. 

As unidades de conservação voltadas para o manejo sustentado ocupam 2,30% do 

território de Minas Gerais, já subtraída a superfície correspondente às unidades de proteção 
                                                                 
12 A Fundação Biodiversitas, em 2003, estava atualizando o mapa de unidades de conservação de Minas Gerais, 
mas até o final do ano não havia divulgado o trabalho. 
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integral situadas em seu interior. São representadas por 39 unidades: uma Floresta Nacional e 

38 Áreas de Proteção Ambiental, totalizando 1.352.386ha. 

Existem ainda 16 áreas delimitadas para a proteção de mananciais, que somam 

183.567 ha, o correspondente a 0,31% do território mineiro. As áreas demarcadas para a 

conservação de sub-bacias destinadas à captação de água também não foram formalizadas 

como unidades de conservação em Minas Gerais, mas como Áreas de Proteção Especial 

(APE), classificação baseada na Lei Federal nº 6.766 de 1979, que define o parcelamento do 

solo urbano. Essas áreas podem ser consideradas como unidades de uso sustentável, pois, em 

geral, são manejadas com o controle do uso do solo de uma parcela territorial e a proteção 

integral do entorno do local de captação. Algumas delas vêm sendo absorvidas por outras 

unidades de conservação criadas recentemente, sem que ocorra, no entanto, a revogação de 

seus documentos de criação. 

 

Tabela 1 
 Unidades de Conservação em Minas Gerais em 2001 

Unidade Categoria Ibama IEF Copasa Pref Total 

Estação  Ecológica 1 7 0 0 8 

Reserva Biológica 0 2 0 10 12 

Parque 5 20 0 30 55 

RPPN 36 9 0 0 45 

Área de Proteção Especial 0 4 0 2 6 

Proteção 

Integral 

Área de Preservação Permanente 0 2 0 0 2 

 Subtotal 42 44 0 42 128 
       

Floresta nacional 1 0 0 0 1 

Área de Proteção Ambiental 4 9 0 25 38 

Uso sustentável 

Subtotal 5 9 0 25 39 
      

Área de Proteção Especial - mananciais 0 0 16 0 16 

Subtotal 0 0 16 0 16 

 

Manancial 

      

 Total 47 53 16 67 183 

Fonte - Fundação Biodiversitas, 2001 

 

O Ibama é responsável pela gestão de 47 unidades de conservação em Minas Gerais, 

que cobrem 743.362 ha ou 1,26% da superfície do estado. Entre a superfície sob sua 
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jurisdição, 31,57% representam unidades de uso indireto, ou seja, destinadas à proteção 

integral. 

O IEF é responsável pela gestão de 44 unidades de proteção integral, que 

correspondem a 313.247 ha e por nove Áreas de Proteção Ambiental — APA´s — estaduais 

(unidades de uso sustentável), que perfazem 726.535 ha, representando 1,77% do território 

mineiro. 

A gestão das APA’s federais e estaduais é compartilhada com sistemas colegiados, 

conforme decisão instituída pelo Decreto nº 38.182, de 20 de julho de 1996, e, 

posteriormente, pelo SNUC. 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais — Copasa — gerencia os 183.567 ha 

de áreas de proteção de mananciais, que totalizam 0,31% da superfície de Minas Gerais. As 

unidades gerenciadas pelos municípios e incluídas neste levantamento correspondem àquelas 

que foram cadastradas junto ao estado, a partir de 1996, em função do ICMS Ecológico. As 

unidades gerenciadas pelas prefeituras correspondem a 0,22% da superfície de Minas Gerais. 

As diversas categorias de áreas verdes que compõem o conjunto paisagístico dos municípios 

ainda não se encontram definidas e normatizadas.  

 

2.4  O Parque Estadual da Serra do Rola Moça 

 

A origem do Parque do Rola Moça nos remete a meados dos anos 80, quando o então 

coordenador de Unidades de Conservação do IEF, Francisco Mourão Vasconcelos, iniciou um 

movimento em prol da criação de uma unidade de conservação que protegesse os mananciais 

da região sul de Belo Horizonte.  

 

2.4.1 A instituição do parque 

 

Em entrevista realizado em 16 de outubro de 2002, Vasconcelos nos apresenta os 

aspectos que impulsionaram a criação do parque. Dois destaques caracterizavam a área em 

discussão: a qualidade da água e o fato de ser uma água de baixo custo, já que estava 

localizada em cotas altimétricas altas e sua captação podia ser feita por gravidade. Essas áreas 

— dos mananciais — já eram declaradas pelo governo estadual como Áreas de Proteção 

Especial — APE —, estando sob responsabilidade da Copasa: APE Taboão (Decreto nº 

22.109, de 14/06/1982); APE Rola Moça (Decreto nº 22.110 de 14/06/1982), APE Bálsamo 
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(Decreto nº 22.109, de 14/06/1982), APE  Barreiro (Decreto nº 22.091, de 08/06/1982), APE  

Mutuca (Decreto nº 21.372, de 01/07/1981), APE  Catarina (Decreto nº 22.096, de 

14/06/1982). 

Essas áreas, em sua maioria de propriedade da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

— que já se preocupava com a proteção de mananciais —, foram repassadas ao governo 

estadual, em cessão de uso, através do Decreto Municipal  nº  2.380, de 28/06/1973. Integram 

ainda a área do Parque a gleba denominada Jatobá, de propriedade do governo estadual, 

localizada nos municípios de Belo Horizonte e Ibirité e outras duas glebas, de propriedade da 

Minerações Brasileiras Reunidas — MBR — e Mannesmann Mineração.  

A visão do IEF era que, apesar de as áreas dos mananciais serem consideradas de 

preservação especial, os mananciais se encontravam isolados. E mais, entre eles, ainda havia 

cunhas de terras pertencentes a pequenos proprietários de terras, à MBR e à Mannesmann. A 

preocupação com a exploração, que poderia ser feita no futuro, e o conseqüente impacto sobre 

os mananciais levou à idéia de proteger a área por meio da criação de uma unidade de 

conservação. 

Como visto acima, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte cedeu, em concessão de 

uso, sua área ao governo estadual.  A MBR, depois de alguns anos de negociação, cedeu uma 

área de quase 900 hectares que integrou o Parque do Rola Moça e a Estação Ecológica dos 

Fechos. Foi mantida na área uma faixa de servidão para a correia transportadora da empresa, 

que se comprometia a garantir a vazão da água dos mananciais ou, em caso de impactos, 

garantir o abastecimento, por meio de outras fontes. Para Vasconcelos, essa negociação foi a 

demonstração do jogo de perdas e benefícios tão característicos das discussões ambientais, 

mas que permitiu a instituição na área de uma faixa de conservação contínua. Foram cerca de 

dez anos de negociação que culminaram, em setembro de 1994, com a instituição do Parque 

Estadual do Rola Moça, via Decreto Lei nº 36.071. Apesar dos mananciais já serem 

considerados Áreas de Proteção Especial, a coordenadora da Copasa, Valéria Dias, em 

entrevista concedida em 2002, registra o interesse na criação do Rola Moça que poderia 

contribuir para uma garantia de preservação ainda maior. 

Além da proteção decorrente do decreto de instituição do parque, o Rola Moça conta 

ainda com dois outros aparatos legais que lhe garantem condições formais ainda mais 

favoráveis à sua conservação: o tombamento da Serra do Curral e a instituição da APA-Sul . 
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2.4.2  O parque no contexto da Serra do Curral 

 

Por fazer parte da área tombada da Serra do Curral, a parte do Parque da Serra do Rola 

Moça situada no município de Belo Horizonte possui um nível de proteção ainda maior, é o 

que explica, em entrevista concedida em março de 2003, o arquiteto da gerência do 

Patrimônio Histórico Cultural Urbano da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Fernando 

Pimenta Marques. 

O estudo do tombamento da Serra do Curral está exposto no processo de nº 

01045030.02.07, arquivado na sede da gerência do Patrimônio Histórico Cultural Urbano e 

tem como pressuposto 

a conformação desse lugar da cidade enquanto um marco simbólico para seus 
habitantes. Sob essa perspectiva a Serra do Curral enquanto espaço natural e não 
construído deve ser entendida não a partir de sua forma física, mas, sim, de sua 
representação no imaginário coletivo. E para que essa representação se reproduza ao 
longo do tempo são necessários mecanismos de preservação do lugar em sua forma 
física socialmente constituída. Não se trata de preservação de áreas remanescentes 
de um “espaço natural”, mas, sim, da preservação de um marco urbano constitutivo 
da identidade de Belo Horizonte. 

A história do tombamento da Serra do Curral data de 1960, quando, por Lei Federal, 

foi tombado o conjunto paisagístico que envolve parte da serra, mas atividades mineradoras 

continuaram em sua vertente leste. Com a promulgação da Lei Orgânica do Município de 

Belo Horizonte, em 1990, foi tombado o alinhamento montanhoso que vai do bairro Barreiro 

ao bairro Taquaril. Por ser uma área que envolve atores e interesses diversos, muitas 

discussões ocorreram em torno do tombamento. Finalmente, em 1992, o perímetro do 

tombamento foi definido em 30 km2, atingindo a área da serra inserida no município de Belo 

Horizonte, e, conseqüentemente, toda a área do Rola Moça pertencente ao município. Isso, em 

tese, lhe garantiria um grau de proteção ainda maior, já que o tombamento prevê um Sistema 

de Gestão Urbana e Ambiental e inclui a determinação de um cinturão de 20 km2 no entorno 

da serra. Há regras específicas para construção e uso de áreas no cinturão que, sendo 

cumpridas, são positivas para o parque, já que contribuem para evitar um maior adensamento 

no seu entorno. 
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2.4.3  O parque no contexto da Apa-Sul 
 

Uma Área de Preservação Ambiental — APA— é uma unidade de conservação 

instituída com o objetivo de proteger valores ambientais significativos, assegurando o bem-

estar das populações humanas e melhorar as condições ecológicas locais. Pode ser criada em 

níveis federal, estadual ou municipal. A preocupação com a preservação do meio ambiente 

não significa impedir o desenvolvimento econômico da região abrangida pela APA. Nela, 

objetiva-se apenas disciplinar o uso racional dos recursos naturais. Para a implantação desse 

tipo de unidade de conservação não são necessárias desapropriações de terras. Os 

proprietários estabelecidos na APA têm seus patrimônios respeitados e garantidos.  

A demanda pela criação de uma APA na região sul de Belo Horizonte partiu 

inicialmente de uma associação de proprietários de residências de fins de semana da 

localidade de São Sebastião das Águas Claras, município de Nova Lima. O estabelecimento 

da APA-Sul/RMBH, em junho de 1994 pelo Decreto Estadual nº. 35.624, resultou da 

negociação entre os vários setores atuantes na região, por meio de debates e seminários. A 

participação da sociedade civil na gestão da unidade sempre foi assegurada através de sua 

representação no Conselho Consultivo da APA-Sul. 

Na APA-Sul estão presentes duas grandes bacias hidrográficas, a do Rio São 

Francisco e a do Rio Doce, que respondem pelo abastecimento de aproximadamente 70% da 

população de Belo Horizonte e 50% da população de sua região metropolitana. 

O processo integrado de gestão de APA´s, com a participação efetiva do poder público 

— estado e municípios componentes da área —, e a sociedade civil —setor produtivo e 

associações civis —, mediante conselhos consultivos, caracteriza a implantação dessa 

modalidade de unidade de conservação.  
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Tabela 2 
Composição da Apa-Sul, segundo os municípios envolvidos 

 DADOS DA APA-SUL 

Municípios Área  (em ha.) Participação (%) 

Barão de Cocais 390,23 0,24  
Belo Horizonte 3.433,40 2,08  
Brumadinho 18.249,25 11,04  
Caeté 3.921,72 2,37  
Catas Altas 7.454,36 4,51  
Ibirité 1.767,67 1,07  
Itabirito 26.063,47 15,78  
Mário Campos 1.142,29 0,69  
Nova Lima 39.893,91 24,15  
Raposos 3.940,54 2,38  
Rio Acima 22.784,00 13,79  
Santa Bárbara 33.865,35 20,50  
Sarzedo 2.254,02 1,36  
 

Total 

 

165.160,21 

 

100,00  

Fonte - Instituto de Geociências Aplicadas, 1994 

 

Considerando que o Rola Moça está localizado dentro da área da APA-Sul, podemos 

depreender que as atividades das comunidades dos municípios do entorno, legalmente, estarão 

sujeitas, ao uso racional previsto por essa modalidade de unidade de conservação. Em seu 

artigo 3º, o Decreto nº 35.264 de instituição da APA-Sul determina que seja feito o 

zoneamento ecológico-econômico da área em até 18 meses após a publicação do decreto. Esse 

zoneamento indicará atividades a serem encorajadas em cada zona e as que deverão ser 

limitadas. Até 2003, apesar de várias negociações e estudos terem sido empreendidos, o 

zoneamento ecológico-econômico ainda não havia sido concluído. 

Ao fazermos um retrospecto dos aparatos legais que amparam a instituição das 

unidades de conservação, passando pelas dimensões internacional, nacional e estadual até 

contextualizar o Rola Moça, constatamos que um vasto arcabouço jurídico está a favor e 

presta-se às políticas públicas de conservação ambiental. No entanto, a eficiência dessas áreas 

protegidas não depende apenas da existência do aparato legal; está intimamente ligada ao 
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êxito de duas operações: seleção e manejo. Por seleção, entende-se o processo de escolha da 

localização e conformação da unidade de conservação; enquanto o manejo envolve as 

atividades realizadas após a sua instituição. 

 

2.4.4  O processo de seleção e o Rola Moça 
 

Nas conclusões do IV Congresso Mundial de Parques Nacionais de 1992, foi definido 

que as áreas naturais protegidas “não devem ser ilhas num mar de desenvolvimento, mas 

precisam ser parte das estratégias de manejo sustentável e do sábio uso dos recursos naturais 

pelos países e devem fazer parte do contexto de relacionamento regional” (UICN, CPNAP, 

CMMC, 1994). Para que isso se efetive, é que se procede ao processo de seleção de uma 

unidade de conservação. 

Selecionar, ou seja, definir essas áreas significa contemplar as áreas de estudo em seu 

conjunto, utilizando variáveis físicas, econômicas, sociais e ambientais e suas inter-relações. 

Seu processo deve ser seqüencial e interativo, realimentado constantemente e, portanto, 

cíclico.  Deve gerar soluções e propostas em um processo contínuo de tomada de decisões. 

Sua missão é a de coordenar os objetivos e receber recomendações da participação pública 

para a tomada de decisões (OREA, 1978). Logo, o processo de planejamento deve estar 

estruturado com base nas demandas e ofertas e deve buscar o ajuste de ambas entre si. As 

demandas dizem respeito à problemática econômica e social da população, e as ofertas 

definem as possibilidades e potencialidades para atender às demandas, constituindo-se 

características do meio ambiente em que se desenvolvem as atividades. Vários autores 

propuseram critérios, modelos e exercícios para a identificação de áreas prioritárias para a 

conservação, sendo que a maioria deles tem como princípio a necessidade da coleta e da 

sistematização das informações já existentes e o trabalho dos diversos especialistas nas 

diferentes áreas do conhecimento (BRASIL, 1994). 

Mackinnon et al. (1986) enumeram alguns critérios gerais para a seleção de áreas 

prioritárias para a conservação, que, por conseqüência, também definem sua extensão, forma 

e limites : 

� seleção de áreas com base na conservação genética e de espécies, identificando 

áreas que precisam de proteção imediata; 

� seleção de áreas em função de bancos genéticos in situ. Esses bancos são locais 

onde pools de genes selvagens de valor para a agricultura e pecuária, para a 
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biotecnologia e para novas domesticações são protegidos e mantidos em seus 

habitats originais; 

� seleção de áreas pelo uso da biogeografia insular ou áreas mínimas críticas. 

Trata da distribuição das espécies de plantas e animais em ilhas oceânicas ou 

em outras com características semelhantes às primeiras (topos de morros, 

pedaços isolados de florestas, lagos, etc.); 

� seleção de áreas em função das características dos refúgios do pleistoceno,  

possuidoras de alto grau de endemismo, devido aos longos períodos de 

isolamento, durantes as eras frias e secas. Essa metodologia foi utilizada para a 

definição de áreas naturais protegidas na região amazônica, por se entender que 

com ela é possível aumentar as chances de preservar a maioria das espécies da 

região. (PÁDUA e QUINTÃO, 1982); 

� seleção de áreas em função da região biogeográfica. Essa metodologia analisa 

uma região biogeográfica, independentemente dos limites ditados por 

fronteiras entre países; 

� seleção de áreas em função do turismo. Nesse caso, a preocupação é com as 

necessidades dos turistas, que cada vez mais buscam algo diferente, 

sensacional, fotografável, um lugar que misture as oportunidades de aventura e 

de relaxamento, mas que tenha condições de oferecer-lhe o máximo de sua 

expectativa; 

� seleção de áreas em função de aspectos hidrológicos. Considera a 

susceptibilidade das mesmas à erosão, à probabilidade da ocorrência de 

enchentes dos rios, à sazonalidade da produção da água e à importância 

econômica da bacia hidrográfica; 

� seleção de áreas em função de aspectos de localização geográfica. Esses não 

devem ser mais importantes do que aspectos biogeográficos, biológicos ou 

hidrológicos, no estabelecimento de áreas naturais protegidas. Porém, estes 

devem ser considerados, pois auxiliarão na definição mais acurada da categoria 

de área natural protegida que deverá ser implantada;  

� seleção de áreas em função de aspectos políticos. Um dos sucessos dos parques 

nacionais é o apelo que eles têm ao espírito de orgulho nacional;  

� seleção de áreas em função da praticabilidade de manejo. Se a área natural 

protegida a ser criada não tem condições de ser manejada, deve ser avaliado o 
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grau de pertinência de investimento de recursos para seu estabelecimento e 

manutenção; 

� seleção de áreas em função de espécies migratórias. Uma vez que essas 

espécies passam boa parte de suas vidas transferindo-se de um local para outro, 

é natural que, quando se estabelecerem em um dos seus locais de residência, 

estas necessitem de proteção.  

 

Uma vez avaliados os critérios para identificação de áreas naturais a serem protegidas 

e relacionados os objetivos principais que se pretende atingir com a conservação, poder-se-á 

definir qual a categoria de manejo a ser implantada na área. Em termos ideais, todas as 

categorias deveriam estar relacionadas com os objetivos de proteção ambiental e 

desenvolvimento social e econômico. 

A diferença de objetivos (e conseqüentemente das funções) das áreas naturais 

protegidas é determinada pela categoria de manejo à qual pertencem. Para Miller (1980), as 

diversas categorias de manejo estão designadas para produzir um determinado número de  

benefícios, como, por exemplo, a salvaguarda de atributos naturais notáveis, a manutenção da 

biodiversidade e a conservação de recursos genéticos entre outros.   

A análise da instituição do Parque da Serra do Rola Moça deixa claro que a seleção 

ocorreu em função dos aspectos hidrológicos, afirmação confirmada pelo diretor do Instituto 

Estadual de Florestas à época da criação do Rola Moça, Francisco Mourão Vasconcelos, que 

diz que o objetivo primordial para a criação do Rola Moça foi a necessidade de proteger os 

mananciais, amparado pelo desejo de explorar a região para atividades que envolvem 

recreação, pesquisa e turismo (Entrevista com Francisco Mourão Vasconcelos, 2002). 

Influenciaram ainda, em sua definição, aspectos secundários como a localização geográfica e 

praticabilidade de manejo — que determinaram os limites do parque circunscritos a áreas já 

exploradas. Situada em meio à RMBH e sofrendo a pressão da expansão urbana dos 

municípios limítrofes, a área que envolvia as seis APE´s já tinha, em seu entorno, regiões 

mineradas, dedicadas às atividades agropastoris e empreendimentos imobiliários. Devido à 

impossibilidade de manejar uma área já dedicada a essas atividades e profundamente alterada, 

o desenho do parque levou em consideração um perímetro circunscrito a essas áreas. 

Quanto à definição da categoria de manejo, optou-se por parque, para abarcar e 

integrar as áreas de mananciais  já declaradas como de preservação especial. O receio era que, 

por situar-se em região de grande pressão urbana, uma grande transformação dos ambientes 

naturais para ambientes construídos, isolasse as APE´s sob o ponto de vista da biodiversidade. 
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“A criação do parque conferiu ao conjunto de mananciais de água um 
nível de proteção legal indispensável para garantir a qualidade dos 
recursos hídricos e proteção da biodiversidade existente e o status de 
área protegida de uso indireto que permite e estimula o seu uso para 
outros fins, como educação ambiental, recreação e turismo, 
ressalvadas as limitações existentes para os segmentos que se 
destinam diretamente à proteção de mananciais” (Entrevista com 
Francisco Mourão Vasconcelos, concedida em 2002). 

 

2.4.5  O processo de manejo e o Rola Moça 
 

Escolhida a categoria e instituída a unidade de conservação, é definido o plano de 

manejo. Hoje, a categoria que se encontra mais bem contemplada por mecanismos legais que 

lhe orientem o manejo é a dos parques, que conta com regulamentos específicos.13 

Um plano de manejo completo deve descrever as características físicas, biológicas e 

culturais da área, identificar itens de interesse particular que fundamentam os objetivos de 

manejo, definir usos apropriados e zonas-tampão e listar em ordem cronológica as atividades 

a serem feitas para realizar as propostas dos programas de manejo. O processo de elaboração 

deve ser sistemático, interativo e contínuo (MILLER, 1980). 

Condições básicas são estabelecidas para a elaboração do plano de manejo. O 

Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros define, em seu art. 6º, que “Entende-se por 

plano de manejo o projeto dinâmico que, utilizando técnicas de planejamento ecológico, 

determina o zoneamento propondo seu desenvolvimento físico, de acordo com suas 

finalidades”. O artigo 7º define as seguintes zonas características: 

� zona intangível: destinada à preservação, a natureza permanece intacta, não 

sendo permitidas quaisquer alterações humanas; 

� zona primitiva: objetiva a preservação associada com atividades de pesquisa 

científica, educação ambiental e formas primitivas de recreação; pode ter 

ocorrido pequena ou mínima alteração humana; 

� zona de uso extensivo: destinada a manter o ambiente natural, com mínimo  

impacto humano, oferecendo acesso e facilidades públicos com fins educativos 

e recreativos; pode apresentar alguma alteração humana; 

� zona de uso intensivo: deve apresentar facilidades estruturais para 

desenvolvimento de recreação intensiva e educação ambiental. Deve conter 

centro de visitação, museus, outra facilidades de serviço; 
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� zona histórico-cultural: objetiva proteger sítios históricos ou arqueológicos, em 

harmonia com o ambiente, que deverão ser preservados, estudados, restaurados 

e interpretados para o público. A zona servirá à pesquisa, educação e uso 

científico; 

� zona de recuperação: objetiva deter a degradação dos recursos ou restaurar a 

área. Tem caráter provisório, pois uma vez restaurada, deverá ser incorporada a 

uma das zonas permanentes; 

� zona de uso especial: objetiva minimizar o impacto da implantação das 

estruturas ou das obras sobre o ambiente natural ou cultural. Deve conter as 

áreas necessárias à administração, manutenção e serviços. 

Para fins de implantação, ainda devem ser elaborados os programas de Manejo do 

Meio Ambiente, programas de Operações e programa de Uso Público.  O programa de 

Manejo do Meio Ambiente se divide nos subprogramas de Manejo de Recursos, em que são 

determinados os tipos de tratamento de que os recursos precisam, de Investigação, em que são 

levantados os tipos de pesquisas necessários para subsidiar o próprio manejo, incluindo o uso 

público, e o de Monitoramento, no qual o estado dos recursos é avaliado periodicamente. 

O programa de Operações se subdivide em subprogramas de Proteção, de 

Manutenção, e de Administração; nesses, vários aspectos são contemplados como, por 

exemplo, a proteção dos recursos, a fiscalização, a segurança do usuário, a manutenção dos 

equipamentos e trilhos e a própria fiscalização. 

O programa de Uso Público visa estabelecer um vínculo entre o público e os recursos 

do parque. Trata de promover o reconhecimento, o desfrute e a conservação dos recursos 

naturais pelo público formal (professores, estudantes e autoridades) ou informal (turistas), 

integrando essa comunidade com as áreas protegidas, despertando sua conscientização e 

compreensão sobre o ambiente e estimulando sua participação na proteção. O programa de 

Uso Público contém os seguintes subprogramas: educação, relações públicas e extensão, 

recreação, turismo e interpretação. Para a implantação desse programa, é preciso levantar as 

características da unidade de forma qualitativa e quantitativa, bem como do seu entorno, 

considerando-se seus aspectos ambientais, culturais e as características do público — tipos, 

nível sócioeconômico, interesses, preferências.  

O art. 7º do Decreto Estadual nº 36.071, de 27 de setembro de 1994, que instituiu o 

Rola Moça determina que “o Instituto Estadual de Florestas (IEF), com o apoio da Copasa 

                                                                                                                                                                                                        
13 Decreto Federal nº 84.017 de setembro de 1979 – Regulamento dos Parques Nacionais do Brasil. 
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elaborará no prazo de 18 (dezoito) meses, o plano diretor do parque, que deverá prever o 

zoneamento da área e o desenvolvimento de programas de manejo, de administração e de 

educação ambiental”. Quase dez anos após ter sido criado, o Rola Moça ainda não possui um 

plano de manejo, afirma em entrevista concedida em novembro de 2002, o então gerente do 

Parque do Rola Moça, Vili Pinheiro Tomich. Apenas as áreas de mananciais mereceram uma 

categorização — zonas primitivas — pelo art. 2º do mesmo decreto. 

“A falta de um plano de manejo torna a gestão do Rola Moça ainda 
mais complexa. Sem zoneamento, programas deixam de ser 
implantados, e a fiscalização torna-se menos efetiva, já que não temos 
a definição formal de que atividades recreacionais podem ser 
permitidas no parque e em que áreas.  Várias discussões para a 
definição de um plano de manejo foram empreendidas ao longo desses 
anos, e a previsão é que, em 2004, possamos ter um programa 
definido” (Entrevista com Vili PinheiroTomich, 2002). 

 

 

2.5  A legislação versus a prática da gestão 

 

O que percebemos é que, ainda que dotadas de respaldo legal, a eficiência das áreas 

naturais protegidas tem sido questionada  pelos resultados que vêm sendo obtidos, por meio 

de diversas críticas apresentadas por técnicos da área ambiental. 

Pode ser que o futuro aponte que estou errada, mas as unidades de conservação não 
têm conseguido ser auto-sustentáveis, investem pouco em pesquisas, continuam 
demonstrando precariedade com relação à conservação do meio natural e 
apresentam falta de investimento em infra-estrutura e fiscalização (BRITO, 2003). 

A falta de regularização fundiária, de infra-estrutura e recursos comprometem a 

eficiência das unidades de conservação como instrumentos de conservação da biodiversidade. 

Brito (2000) alerta que “sem regularização fundiária há dificuldades para trabalhar as outras 

questões que envolvem as unidades”. Já a falta de infra-estrutura e de recursos financeiros 

para a pesquisa científica e a contratação de técnicos para trabalhar nas UC´s prejudicam os 

estudos em biodiversidade, em formas de ocupação humana e em impacto ambiental, 

considerados como fundamentais para qualquer tentativa conservacionista, dentre elas, a 

execução de planos de manejo. 

Essa crítica é endossada pela opinião dos integrantes da Rede Nacional Pró –Unidades 

de Conservação, que reúne gerentes de unidades de conservação de todo o país. 
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Os programas de proteção levados efeitos pelas unidades de conservação são quase 
sempre pouco eficientes ou inócuos, visto que muitas delas carecerem de pessoal e 
quando os têm em ínfima quantidade, não são capacitados devidamente. Alguns 
projetos internacionais têm amenizado essas lacunas, com capacitação e infra-
estrutura, porém persiste o grande gargalo para imprimir avanços no ordenamento 
das unidades de conservação, com relação ao pessoal. Além disso, as unidades estão 
cada vez mais fragmentadas, cortadas por rodovias, pressionadas por uma população 
que cresce vertiginosamente no seu entorno (MOTA, 2003). 

Uma forte crítica ao sistema vem também dos juristas brasileiros que detectam na 

própria Lei nº 9.985/2000, deficiências que prejudicam sua implementação (PÁDUA, 2001). 

As principais críticas estão relacionadas ao excesso de categorias e categorias confusas e não 

necessárias, objetivos da lei, mecanismos financeiros e incentivos fiscais, Reservas da 

Biosfera, Sítios do Patrimônio Mundial e zonas de amortecimento. 

 

� Excesso de categorias e categorias confusas ou não necessárias 

São de difícil entendimento os critérios usados para agrupar as unidades de 

conservação em proteção integral — Estação Ecológica, Reserva Biológica, 

Parque Nacional,  Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre — e uso 

sustentável — Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 

Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Por exemplo, as RPPN´s que não podem ter recursos explorados estão no 

grupo de unidades de uso sustentável. 

Se a lei permite que as populações morem dentro das Florestas Nacionais e que 

nelas não está proibido o extrativismo e que nas Reservas Extrativistas não se 

proíbe a exploração florestal, a diferença entre as duas categorias é 

praticamente inexistente.  

Refúgios da Vida Silvestre e Áreas de Relevante Interesse Ecológico 

apresentam praticamente os mesmos objetivos de manejo. 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável traz uma confusão conceitual. É 

como se o desenvolvimento sustentável deva ser desenvolvido em reservas, 

fazendo supor que não é aplicado fora delas. Também aqui a diferença com a 

Reserva Extrativista seria, na prática, nula. Ainda, nessa categoria, o art. 7º 

define a unidade como de uso sustentável, o art. 20 diz que essas reservas têm 

como objetivo básico preservar a natureza. 
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� Objetivos da lei 

A lei do SNUC parece mais destinada a estimular o desenvolvimento, por meio 

do uso dos recursos naturais, que a preservar parte deles. De seus 60 artigos, 

três foram vetados. Dois, (53 e 54), embora valiosos, pouco têm a ver com a 

lei. Dos 55 restantes, 21 (38%) buscam facilitar o uso sustentável dos recursos 

e ampliar os direitos das populações tradicionais e indígenas sobre esses 

recursos. Não é possível discutir que os direitos das sociedades locais devem 

ser considerados e respeitados e que a informação e a conciliação são 

ferramentas essenciais para harmonizar os interesses locais com o interesse 

nacional. Mas é exagerado pretender fazer uma lei para conservar a natureza, 

promovendo o desenvolvimento sustentável, e impor os interesses das 

populações locais aos interesses nacionais. 

� Mecanismos financeiros e incentivos legais 

A lei não abordou o tema do financiamento, do estabelecimento  e manejo das 

unidades de conservação, quaisquer que sejam suas categorias e  não 

mencionou opções para financiar os cuidados sociais propostos nos artigos 5º, 

22, 28, 32 e , em especial, o 42. 

Também não foram citados os incentivos para o estabelecimento e manejo das 

unidades de conservação. Por que, para estimular governos estaduais e 

municipais a participar do estabelecimento dos corredores ecológicos (art. 25), 

não se aproveitou a ocasião para transformar isoladas iniciativas sobre o ICMS 

Ecológico em uma prática obrigatória, de âmbito nacional? Por que não foram 

oferecidos incentivos aos proprietários das RPPN´s? 

� Reservas da Biosfera e Sítios de Patrimônio Mundial 

O capítulo IV (art. 41) é dedicado às Reservas da Biosfera que, como o próprio 

texto indica, são uma categoria internacional, regida por uma organização 

internacional. O país signatário do convênio só pode propor a reserva e, se essa 

é criada, comprometer-se a uma série de condições. Elas não agregam nada ao 

SNUC porque se sobrepõem a unidades de conservação existentes. A questão 

é: faz sentido legislar sobre o que já está legislado por um tratado 

internacional? Por outro lado, se a opção foi incluí-la, por que também não 
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trataram dos Sítios de Patrimônio Mundial Natural e Cultural14, também 

estabelecidos pela Unesco, já que existem vários no território brasileiro. 

� Zonas de Amortecimento 

A idéia proposta é boa, mas utópica. Em outros países, as zonas de 

amortecimento de unidades de proteção integral são formadas por unidades de 

conservação de uso direto. É difícil imaginar que se proibiria a formação de 

zonas urbanas nessas áreas, como exige o art. 49, quando isso nem é possível 

em uma Área de Proteção Ambiental.  

 

Moore e Ormazábel (1988), analisando dados da Organização das Nações Unidas 

referentes ao aumento de 47% do número de áreas naturais protegidas em mais de 120 países, 

entre 1972 e 1982, apresentam suas conclusões ao tema: 

ao que pese o impressionante número de áreas protegidas criadas nesse período é 
preciso reconhecer que essas, em sua maioria, foram criadas com um critério 
oportunista e fragmentário. Estas áreas foram sendo definidas à medida que se iam 
apresentando oportunidades, mas sem um plano integral, desconhecendo um 
enfoque holístico no qual se estabelecesse a organização de um sistema de áreas 
silvestres, destinado a proteger eficaz e efetivamente os distintos ecossistemas e o 
patrimônio genético, que representam as espécies nativas de cada país, descartando 
as zonas não essenciais para tal efeito (MOORE e ORMAZÁBEL, 1988, p.78). 

Muitas das críticas aqui apresentadas parecem ser identificadas no processo de 

instituição e gestão do Rola Moça. O primeiro aspecto, já registrado, é a não existência de um 

plano de manejo e a conseqüente indefinição do zoneamento e atividades decorrentes. Soma-

se a isso a falta de suporte financeiro que impacta os investimentos em infra-estrutura e em 

pessoal. Como unidade de conservação de uso indireto — parque — , o Rola Moça  não pode 

ter seus recursos explorados, o que na prática não é respeitado.  

Furto de plantas, captura de pássaros, pastoreio de animais, depósito de resíduos, 
invasão da área por empreendimentos imobiliários não autorizados, danos à infra-
estrutura, incêndios florestais, desova de carcaças de veículos, trilhas abertas por 
jipes e motocicletas são identificados pela administração (BENDIA, 2003). 

                                                                 
14 A cidade histórica de Ouro Preto/MG (1980); O centro histórico de Olinda/PE (1982); As ruínas jesuíticas-
guarani, de São Miguel das Missões/RS (1983); O centro histórico de Salvador/BA (1985); O Santuário do 
Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo/MG (1985); O Parque Nacional de Iguaçu, em Foz 
do Iguaçu/PR (1986); O Plano Piloto de Brasília/DF (1987); O Parque Nacional Serra da Capivara, em São 
Raimundo Nonato/PI (1991); Centro Histórico de São Luiz do Maranhão/MA (1997); Centro Histórico da 
Cidade de Diamantina / MG (1999); Mata Atlântica - Reservas do Sudeste SP/PR (1999); Costa do 
Descobrimento - Reservas da Mata Atlântica BA/ES (1999); Parque Nacional do Jaú/AM (2000); Complexo de 
Áreas Protegidas do Pantanal - MS/MT (2000); Centro Histórico da Cidade de Goiás -GO (2001); Áreas 
protegidas do Cerrado: Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas - GO (2001); Ilhas Atlânticas 
Brasileiras: Reservas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas - PE (2001). 
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Cuidar de um parque como o Rola Moça deveria ser o dever de todos os cidadãos que 

dele usufruem.  A questão é que o único que detém poder legal de coibir desvios é o poder 

público e para isso é que seus órgãos específicos deveriam estar dotados de recursos humanos, 

materiais e financeiros condizentes com o tamanho de suas áreas e complexidade de sua 

gestão (Entrevista com Vili Pinheiro Tomich, 2002). 

Apesar de não ter instituído sua Zona de Amortecimento, o Rola Moça está inserido 

em uma área de uso sustentável — Apa Sul —, que por princípios de constituição atende às 

exigências da zona-tampão, estando, inclusive, em consonância com as proposições 

apresentadas por Pádua (2001). A questão é que também a Apa-Sul ainda não teve o seu 

zoneamento concluído. Também os planos de recuperação de áreas degradadas na região 

abarcada pelo tombamento da Serra do Curral, apesar de terem sido solicitados a todas as 

empresas com atividades na área, ainda não foram entregues à Prefeitura de Belo Horizonte 

(Entrevista com Marques, 2002).  Na prática, só depois disso, se poderá elevar o nível de 

proteção ao Rola Moça. 

Um ponto de destaque é que as Áreas de Proteção Especial do Rola Moça, a exemplo 

do que acontece com muitas outras, estão instituídas sob uma superposição de unidades de 

conservação e de outros aparatos legais — Parque do Rola Moça, Tombamento da Serra do 

Curral, Apa-Sul — o que poderia lhe garantir um elevado nível de proteção, mas, na prática, 

demonstra uma realidade diversa. 

A coordenadora dos mananciais da região metropolitana de Belo Horizonte da Copasa, 

Valéria Dias, reafirma a importância do Rola Moça como faixa contínua de proteção à 

biodiversidade local, mas enfatiza que todas as áreas de mananciais, como áreas de 

preservação especial, previstas pelo SNUC, já dispunham de um nível de proteção legal 

necessário.  

“O fato de termos as áreas de proteção especial, onde é proibido o 
acesso da população e de termos o parque onde o uso da população 
está condicionado às orientações fornecidas não garante efetivamente 
a preservação. No caso do Rola Moça, por exemplo, as APE’s são 
constantemente invadidas por pessoas que querem fazer caminhadas 
ou nadar no local, além disso, os loteamentos do entorno, o 
adensamento na região do Barreiro e os incêndios que sempre 
acontecem na área são ameaças constantes e um desafio para nós, 
gestores” (Entrevista com Valéria Dias, 2002). 

 A gestão do IEF e Copasa apesar de definida como conjunta ainda não apresenta, na 

prática, muitas ações de parceria. Uma vez que o plano de manejo do parque ainda não foi 
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implantado o que se percebe é que a Copasa segue cuidando de suas APE´s e a administração 

do IEF resolvendo os problemas emergenciais do restante do parque. 

Cabe-nos, portanto, pesquisar o resultado dessa gestão para a conservação do Parque 

do Rola Moça e caracterizar melhor sua área e seu entorno.  
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3 POR DENTRO E POR FORA DO ROLA MOÇA: CONHECENDO 

MELHOR O INTERIOR E O ENTORNO 

 

O Parque Estadual do Rola Moça situa-se na confluência das serras do Curral, Moeda, 

Três Irmãos, no interflúvio de duas importantes bacias tributárias do rio São Francisco: os rios 

das Velhas, a leste; e Paraopeba, a oeste, e no topo dos alinhamentos das cristas que formam 

as serras do Rola Moça, do Cachimbo, do Jatobá e Ouro Fino. 
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Figura 1 – Mapa de proteção das áreas de mananciais da região sul da RMBH 

Fonte – IEF, 1993 
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Figura 2 – Mapa do Parque Estadual da Serra do Rola Moça  

Fonte – IEF, 2003 
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3.1  Por dentro do Rola Moça 

 

O Brasil possui em torno de 8% das reservas mundiais de minério de ferro de alta 

qualidade. Esses minérios acabam por formar enormes afloramentos que captam muito o sol e 

onde ventos fortes varrem seu solo. A vegetação associada a tais afloramentos, herbácia ou 

arbustiva, é pouco desenvolvida e bastante peculiar. Chamada de campo ferruginoso, ela 

cresce sobre um substrato conhecido como canga hematítica. Esses campos ferruginosos são 

também chamados de vegetação de canga, campos rupestres ou vegetação metalófica. No 

Brasil, ocorrem principalmente no Quadrilátero Ferrífero (MG) e na Serra dos Carajás (PA), 

áreas que concentram 97% das reservas de ferro do país.  

O Quadrilátero Ferrífero está localizado na porção sul da cadeia do Espinhaço, grupo 

de montanhas da região centro-sul de Minas Gerais. Apesar de parecer um ambiente hostil, as 

poucas espécies vegetais resistentes às condições locais formam grandes populações e 

sustentam grande diversidade de animais associados. Por essa peculiaridade a região é 

considerada como de importância biológica máxima, já que abriga espécies endêmicas e 

ameaçadas. Também por essas razões, a Fundação Biodiversitas considera urgente o estudo 

desse ambiente, incluindo o inventário biológico, monitoramento de espécies e criação de 

unidades de conservação. Em todo o Quadrilátero Ferrífero, as únicas unidades de 

conservação existentes são o Parque do Rola Moça e a vizinha Estação Ecológica dos Fechos. 

 

3.1.1  Características da Flora  

 

São quatro as tipologias básicas encontradas na área do Parque: a mata estacional, o 

cerrado, o campo altimontano e o campo rupestre.  As formas florestais podem ser 

classificadas como incursões da mata atlântica e localizam-se, principalmente, nos fundos de 

drenagem em formas de matas de galeria e, às vezes, escalando as encostas até quase as partes 

mais elevadas do relevo. 

Outro tipo de cobertura vegetal que ocorre é o cerrado, apresentando enorme variação 

na sua forma fisionômica e composição florística, indo desde o cerradão na transição com as 

matas de galeria até o campo sujo. 

O campo altimontano apresenta também várias formas, desde o campo cerrado, que 

são formas degradadas do cerrado, muitas vezes produto da ação de incêndios sucessivos, até 
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os campos rupestres. Várias formas de campo altimontano podem ser observadas, desde 

campos limpos, com predominância absoluta de gramíneas, até os campos arbustivos que 

predominam sobre a rocha quartzilítica e a canga. 

 

 
Figura 3 - Exemplar da flora do Rola Moça – Leguminaosae - Senna acuruensis  

Fonte - Foto da autora da dissertação.
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a)

b)

c)

d)

Figura 4 – Exemplares da flora do Rola Moça 

 a) Vista do campo florido com espécies diversas 

b) Melastometaceae - Lavoisiera sp 

c) Begnomiaceae - Pyrostegia venista 

d) Família das compostas - Agerantium 

Fonte - Fotos da autora da dissertação. 
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3.1.2  Características da Fauna  

 

As condições de conservação e as formações vegetais nativas, protegidas em função 

da manutenção das fontes de água usadas no abastecimento de Belo Horizonte, é que 

permitem a manutenção da fauna. A existência de grande quantidade de abrigos naturais em 

rochas de difícil acesso também contribui para a manutenção desses animais. Algumas das 

espécies encontradas no Rola Moça constam atualmente da lista do Livro Vermelho de 

Mamíferos Brasileiros Ameaçados de Extinção (COSTA et al., 1988). Algumas espécies 

encontradas são a onça parda, jaguatirica, gato mourisco, gato-do-mato, lobo-guará, raposa, 

mão-pelada, coati, irara, lontra, ouriço, preá, tamanduá-de-colete, tatu-peba, tatu-galinha, 

caititu, veado catingueiro, veado campeiro, guigó e mico estrela. 

O desenvolvimento de atividades econômicas em seu entorno,  como a mineração, e o 

desenvolvimento urbano, vem reduzindo gradualmente o espaço territorial dessas espécies. 

 

3.1.3 Características Abióticas 

 

O clima da região do Rola Moça se classifica na faixa de transição térmica entre 

tropical e subtropical, com intensidade de radiação solar elevada. A altitude contribui para 

amenizar os níveis térmicos, aproximando o regime de temperaturas da região aos climas 

subtropicais. As altitudes médias ficam em torno de 1.300 metros, apresentadas pelas serras 

que contornam o parque.  O relevo é acidentado e produz condições ecológicas nitidamente 

distintas entre as duas encostas das serras. O  regime de precipitação na região descreve um 

ciclo anual com verão chuvoso e inverno seco. O mês de maio representa o período de 

transição para a época da estiagem, estando bem associada à estação de inverno. É nesse 

período que ocorre deficiência hídrica, quando há menor disponibilidade de água nos solos 

para uso da vegetação e, ao final desse período, verificam-se as menores vazões nos cursos 

d’água. Os solos são de baixa fertilidade, com limitações ao solo agrário devido à 

pedregosidade e/ou rochosidade, à pouca profundidade, excesso de alumínio e peculiaridades 

do relevo. 
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Figura 5 –  Vista parcial das montanhas do parque do Rola Moça 

Fonte - Foto da autora da dissertação 
 

 

 
Figura 6 –  Vista parcial dos vales do Parque do Rola Moça 

Fonte - Foto da autora da dissertação 
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3.1.4  Infra-estrutura instalada 

 

O governo estadual investiu recursos para a estruturação do parque que oferece: 

� um centro de administração e informações instalado no bairro Jardim Canadá, 

município de Nova Lima, com auditório, com capacidade para 90 pessoas, 

cinco salas para administração, sala de reuniões, banheiros, cozinha, mobiliário 

completo, equipamentos de informática, telefonia e rádio-comunicação; 

� um centro de informação, educação ambiental e lazer instalado no bairro 

Barreiro (município de Belo Horizonte) com um auditório para 60 pessoas, 

duas salas para administração, três quadras de esporte, um play-ground, uma 

lanchonete (sem funcionamento), banheiros; 

� duas portarias para fiscalização e controle de usuários do Parque instaladas nos 

seguintes locais: uma no bairro Jardim Canadá/Nova Lima; e outra no bairro 

Barreiro de Cima/Belo Horizonte; 

� quatro residências para fiscais da unidade, sendo duas no bairro Barreiro e duas 

no bairro Mineirão, Belo Horizonte; 

� uma casa com aproximadamente 300 m2  destinada à instalação de um 

grupamento de polícia, localizada no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima; 

� dois automóveis para fiscalização e administração e 3 motocicletas para 

policiamento e fiscalização; 

� sistema de rádio-comunicação e câmeras de monitoramento; 

� equipamentos apropriados para detecção e combate a incêndios florestais; 

� equipamentos de vídeo e som para práticas de educação ambiental. 

 

O Parque conta com um gerente técnico, um gerente administrativo e um efetivo de 25 

auxiliares de serviços, que operam as portarias durante as 24 horas do dia, em quatro turnos. 
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a) 

b) 

c)

Figura 7 – Infra-estrutura do Rola Moça 

a) Centro de Informação e Educação Ambiental no bairro Barreiro 

b) Quadras esportivas 

c) Área de lazer com brinquedos de madeira e pneus 

Fonte - Fotos da autora da dissertação 
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3.1.5  A água que rola pelas encostas do parque 

 

Os seis mananciais localizados no Rola Moça são Área de Proteção Especial, geridas 

pela Companhia de Abastecimento e Saneamento do estado de Minas Gerais — Copasa. Para 

oferecer a qualidade e a quantidade de água necessária à população do estado, a Copasa  

precisa garantir a preservação das áreas ambientais em que estão seus mananciais. Só na 

região metropolitana de Belo Horizonte, a Copasa responde pela preservação de 17 mil 

hectares, dos quais, 3.267 hectares estão localizados dentro do Parque Estadual do Rola 

Moça: 

Nome Localização Extensão Flora Fauna Sistema 
Taboões Ibirité 247 ha Cerrado 

Transição Mata 
Atlântica e 
Cerrado 
Cobertura arbórea 
de 92 ha 

Espécies endêmicas e ameaçadas de 
extinção como: chibante, macaco-sauá e 
gato do mato. 
Outras espécies como:gavião-pinhé, 
bem-te-vi, beija-flor, caxinguilê, preá, 
sagüi, tatu-galinha, cachorro do mato, 
cuíca e coati. 
 

Ibirité 

Rola 
Moça 

Ibirité 112 ha Cerrado 
Transição Mata 
Atlântica e 
Cerrado 
Cobertura arbórea 
de 27 ha 

Espécie ameaçada de extinção como 
gato do mato. 
Outras espécies: gavião-pinhé, bem-te-
vi, João de barro, beija-flor, caxinguilê, 
preá, sagüi, tatu-galinha, cuíca e coati. 
 

Ibirité 

 
Bálsamo 

 
Ibirité 

 
391 ha 

 
Cerrado 
Transição Mata 
Atlântica e 
Cerrado 
Cobertura arbórea 
de 30 ha 

 
Espécie ameaçada de extinção como: 
gato do mato. 
Outras espécies: Alma de gato, 
curiango, rolinha, irara, raposa do mato, 
tatu-galinha,  tapeti, sagüi, cuíca e coati. 
 

 
Ibirité 

Subtotal 750 ha 
Mutuca Nova Lima 1.250 ha Cerrado 

Transição Mata 
Atlântica e 
Cerrado 
Cobertura arbórea 
de 371 ha 

Espécies endêmicas e ameaçadas de 
extinção. Foram identificadas: 
Aves – 80 espécies, incluindo: sabiá-
barranqueiro, tico-tico,codorna, anu-
preto e tangará dançarino, beija-flor, 
curinga, coruja e tié-preto. 
 

Morro 
Redondo

Subtotal 1250 ha 
Catarina Brumadinho 387 ha Cerrado 

Transição Mata 
Atlântica e 
Cerrado 
Campo rupestre 
Cobertura arbórea 
de 70 ha 

Espécie ameaçada de extinção como: 
gato do mato. 
Outras espécies: alma de gato, curiango, 
rolinha, irara, raposa do mato, tatu-
galinha,  tapeti, sagüi, cuíca e coati. 

Catarina 

Subtotal 387 ha 
Figura 8 – Quadro com as Áreas de Proteção Especial no Parque Estadual da Serra do Rola Moça (continua...) 
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Nome Localização Extensão Flora Fauna Sistema  
Barreiro Belo 

Horizonte 
880 ha Cerrado 

Transição Mata 
Atlântica e 
Cerrado 
Cobertura arbórea 
de 320 ha 

Espécie ameaçada de extinção como: 
gato do mato. 
 
Outras espécies: gavião-pinhé, bem-te-
vi, sabiá-barranqueiro, beija-flor, 
caxinguilê, preá, sagüi, tatu-galinha, 
cuíca e coati. 

Barreiro 

Sub total 880 ha 

Total 3.267 ha 
Figura 8 – Quadro com as Áreas de Proteção Especial no Parque Estadual da Serra do Rola Moça (conclusão) 
Fonte -  Copasa, 2002 

 

São quatro os sistemas de abastecimento de água que utilizam as APE´s que estão 

dentro do Rola Moça e abastecem áreas diversas da região metropolitana de Belo Horizonte:  

 

� Sistema Ibirité 

Esse sistema e suas captações – Rola Moça, Taboões e Bálsamo – estão 

localizados no município de Ibirité. Inaugurado no final da década de 1920, o 

sistema foi criado para reforçar o abastecimento das regiões norte e oeste de 

Belo Horizonte em crescimento naquela época. Em 1970, foi construída a 

estação de tratamento. Taboões oferece uma vazão captada de 0,25m3/s, 

Bálsamo, 0,05m3/s e o Rola Moça, 0,10 m3/s, o que em conjunto, oferece à 

estação de tratamento de água uma vazão média de 0,35 m3/s. A média 

explorada é de 310 l/s, enquanto a capacidade instalada é de 450 l/s.  

� Sistema Morro Redondo 

Localizado no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, abastece a região alta da 

zona sul da capital e parte de Nova Lima. Seu reservatório está em 

funcionamento desde 1958 e a estação de tratamento, desde 1972. Esse sistema 

utiliza a água captada na área de Proteção Especial de Cercadinho, Fechos 

(área vizinha ao parque do Rola Moça) e do Mutuca. O Mutuca oferece uma 

vazão média de 0,20 m3/s, enquanto Fechos, oferece 0,30 m3/s e Cercadinho, 

0,08 m3/s. A produção média da ETA é de 0,75 m3/s; a média explorada é 600 

l/s com uma capacidade instalada de 750 l/s. 
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� Sistema Catarina 

Construído em 1941, o sistema foi criado para atender à implantação da Cidade 

Industrial Juventino Dias. Em 1983, o condomínio Retiro das Pedras, em 

Brumadinho, passou a ser abastecido por esse manancial. Em 1999, foi a vez 

do bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Atualmente, a Cidade Industrial, 

parte do Barreiro e a Siderúrgica Mannesmann são abastecidas por água desse 

manancial. O Retiro das Pedras utiliza água de uma adutora de água tratada 

cuja vazão é de 0,01 m3/s; o Jardim Canadá, 0,03 m3/s; a Mannesmann, 0,10 

m3/s e o Barreiro, 0,03 m3/s. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 -  Sistema Catarina 

a) Portaria do manancial do Sistema Catarina de acesso proibido ao público 

b) Vista de detalhe do manancial 

c) Vista de detalhe do manancial 

Fonte -  Fotos da autora da dissertação  

c) 

b) 
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�  Sistema Barreiro 

Desde 1975, os cursos de água do Sistema Barreiro – córrego do Posse, 

Clemente, Barreiro e parte do Ribeirão Catarina — são utilizados 

exclusivamente para aproveitamento industrial. A captação é feita na Área de 

Proteção Ambiental do Barreiro, localizada na região sudoeste de Belo 

Horizonte, com divisa a sul e leste com a Serra do Cachimbo e a norte e oeste 

com o aglomerado urbano do Barreiro. A média explorada é de 30 l/s, com 

uma capacidade instalada de 200 l/s. 

 

A Copasa (Entrevista com Valéria Dias em 2002) considera que para garantir a 

preservação de um manancial, é necessário controlar o uso e ocupação do solo em áreas de 

proteção ao redor dos lagos dos sistemas produtores, recuperar nascentes e matas ciliares com 

o plantio de espécies vegetais e nativas, desenvolver programas de reintrodução de espécies 

vegetais e animais e programas para redução dos focos de incêndio nas matas e, ainda, 

investir em políticas de maior interação com a população local.  

 

3.2  Por fora do Rola Moça 

 

O Parque Estadual do Rola Moça está localizado na área de confluência de quatro 

municípios de características distintas: Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima.  

Belo Horizonte compõe o Parque do Rola Moça com uma área de 1.221 hectares, 

estando nos seus limites os bairros Mineirão,  Independência, o loteamento Solar do Barreiro 

e a empresa Sical15.  

 

                                                                 
15 A Sical também realiza explorações no município de Ibirité. 
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Figura 10 – Bairro Independência, nos limites do Parque do Rola Moça 

Fonte -  Foto da autora da dissertação 

      

 
Figura 11 - Bairro Barreiro, com vista do Parque do Rola Moça ao fundo 

Fonte - Foto da autora da dissertação 
 

Com 891 hectares pertencentes ao Rola Moça, Brumadinho16 tem, na divisa com o 

parque os condomínios Quintas de Casa Branca e Retiro das Pedras e a Extrativa Paraopeba. 

A Mannesmann possui áreas em Brumadinho — e também em Belo Horizonte —, mas suas 

atividades exploratórias distam 10 quilômetros do parque. 

                                                                 
16 A MBR também possui terras em Brumadinho 
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Figura 12 - Parque do Rola Moça, com o condomínio Retiro das Pedras ao fundo 

Fonte - Foto da autora da dissertação 

 

 
Figura 13 - Condomínio Quintas de Casa Branca na divisa com o Rola Moça 

Fonte -  Foto da autora da dissertação 

 
Figura 14 - Visão da área explorada pela Extrativa Paraopeba  

Fonte - Foto da autora da dissertação 
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Ibirité compõe o Rola Moça com 945 hectares, tendo, em seu entorno, os sítios de 

agricultores, a Mineração Santa Paulina e a Itaminas. 

 

 
Figura 15 - Vista da área explorada pela Mineração Santa Paulina, com lixão de Ibirité ao fundo 

Fonte -  Foto da autora da dissertação 

    
Figura 16 - Detalhe do lixão no entorno do parque 

Fonte -  Foto da autora da dissertação 
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Figura 17 - Área cultivada pelos agricultores de Ibirité no entorno do parque 

Fonte - Foto da autora da dissertação 
 

Nova Lima contribui com 774 hectares do Parque do Rola Moça e apresenta na divisa 

o bairro Jardim Canadá e áreas pertencentes à MBR17. 

 
Figura 18 – Bairro Jardim Canadá no entorno do parque 

Fonte - Foto da autora da dissertação 

 

                                                                 
17 Encontra-se em estudos um pedido de licenciamento ambiental para que a MBR inicie a exploração da mina 
de Capão Xavier, que se situa próxima às nascentes do manacial da Mutuca. Como compensação ambiental pela 
exploração da mina, a MBR está propondo, entre outras medidas, a doação de 862 ha ao Parque do Rola Moça 
— 783 ha encontram-se no interior do parque e 79 ha em seu entorno, e outros 156 ha após a exautão da Mina. A 
porposta contempla também investimentos de R$ 422 mil no parque e uma receita anual de R$ 100mil durante 
toda a vida útil da mina. 
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Figura 19 – Placa da MBR identificando seu  terreno no entorno do Rola Moça 

Fonte -  Foto da autora da dissertação 
 

Com já mencionamos, os quatro municípios estão inserido na APA-Sul que é onde 

está incrustado o Quadrilátero Ferrífero, uma das principais províncias minerais do Brasil, 

com destaque para a exploração de minério de ferro e de ouro. É por isso que a exploração 

mineral tem forte inserção na área da APA. Outro processo notado é a ocupação urbana com 

duas características bem definidas: a produção de residências para finais de semana, sítios de 

recreio e condomínios fechados e, por outro lado, loteamentos populares e outros criados pelo 

estabelecimento de trabalhadores que exercem atividades nos condomínios. Tanto a 

exploração mineral quanto a ocupação urbana são notadas no entorno do Rola Moça: a ação 

da Sical, MBR, Mannesmann, Extrativa Paraopeba, Mineração Santa Paulina e os 

condomínios Retiro das Pedras, Quintas de Casa Branca; os bairros Jardim Canadá, Mineirão, 

Independência e o loteamento Solar do Barreiro são exemplos.  

Uma análise da população dos quatro municípios nas últimas quatro décadas 

demonstra o crescimento populacional dos municípios, como se vê na Tabela 3. 
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Tabela 3 
Crescimento populacional dos municípios integrantes do Parque do Rola Moça – 1970 a 2000 

Ano Belo Horizonte Brumadinho Ibirité Nova Lima 
  

População 
% em 
relação 
década 
anterior 

 
População 

% em 
relação 
década 
anterior 

População % em 
relação 
década 
anterior 

População % em 
relação 
década 
anterior 

1970 1.235.030 - 17.874 - 19.508 - 33.992 - 
1980 1.780.855 44,19% 17.964 0,50% 39.970 104,00% 41.223 21,27% 
1991 2.020.161 13,44% 19.308 7,48% 92.675 131,86% 52.400 27,11% 
2000 2.229.697 10,37% 26.607 37,80% 132.843 43,34% 64.215 22,55% 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000. dados trabalhados pela autora da 

dissertação. 

 

Ainda que o ritmo do crescimento populacional de Belo Horizonte, Ibirité e Nova 

Lima tenha diminuído na última década — Brumadinho ainda apresenta crescimento —, a 

expansão urbana trouxe conseqüências para o Rola Moça, impactando os limites do parque e 

originando muitas situações identificadas no seu interior (Entrevista com Tomich, 2002). 

 

3.3  O que mostra o Rola Moça 

 

Vivenciando as dificuldades características da gestão de uma unidade de conservação 

em área de grande pressão urbana, o gerente administrativo do Parque Estadual do Rola Moça 

até 2002, Vili Pinheiro Tomich, revela um diagnóstico, que  identifica elementos adversos e 

positivos no cenário do parque. Como elementos adversos são identificados situações internas 

à área e outras, que acontecem em seu entorno. 
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3.3.1 Elementos Adversos 

 

� Vandalismo e depredações  

Portarias e postos de vigilância depredados, Cercas e alambrados de tela roubados pela 

comunidade dos bairros adjacentes, placas de sinalização pichadas, destruídas e arrancadas. 
 

 
Figura 20 - Posto de vigilância depredado pelo vandalismo 
Fonte -  Foto da autora da dissertação 
 
 
� Incêndios florestais 

Em 1999, mais de 60% da área Parque foi atingida por incêndios. Segundo o diagnóstico,  

muitos incêndios são causados pela população do entorno que ateia fogo nas áreas limítrofes 

para limpeza de pastagem ou para limpeza de quintais.  Outra fonte são as estradas do interior 

da unidade ou em áreas fronteiriças, em que os usuários atiram pontas de cigarros sobre a 

vegetação. Há ainda os visitantes que fazem fogueiras não autorizadas. 
 

 
Figura 21 - Parte da serra queimada por incêndio causado por toco de cigarro 
Fonte – Foto da autora da dissertação 
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� Invasão de áreas verdes no entorno do Parque 

É comum, nas áreas de entorno, a invasão, por particulares, de áreas verdes que foram 

destinadas aos municípios e que são de extrema importância para a formação de corredores 

ecológicos, integrando essas áreas ao parque e permitindo o trânsito de fauna e dispersão da 

flora, além de aumentar a área protegida da unidade. 
 

 
Figura 22 - Vista das casas do Solar do Barreiro, construídas na área do parque 
Fonte - Foto da autora da dissertação  
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� Desova de veículos roubados e de cadáveres 

Há ocorrências de veículos roubados e desovados no interior do parque. Também já houve 

casos de desova de cadáveres, estupros, assaltos e outros atos de violência. 
 

 
Figura 23 - Carcaças de carros jogadas no interior do Rola Moça 
Fonte -  Foto da autora da dissertação 
 
 
� Lixo e entulho 

Com o crescimento urbano desordenado, a área do parque tem se tornado foco de bota-fora.  
 

 
 
Figura 24 - Restos de material de construção jogados no interior do parque 
Fonte -  Foto da autora da dissertação 
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� Atividades de moto-trail e off-road 

São freqüentes no interior do Parque atividades de trail (esporte em trilhas com motos) e off-

road (esporte em trilhas com outros veículos de motor), altamente prejudiciais à fauna e à 

flora, ocasionando formação de erosões, incêndios e abertura de trilhas inadequadas, que 

comprometem a proteção e fiscalização da unidade. 

 
Figura 25 - Jipe transitando em trilha aberta no meio da vegetação do parque 
Fonte - Foto da autora da dissertação 
 
 
� Roubo de espécimes da flora e  captura de animais 

No interior da unidade existem vastas áreas de campos rupestres, ambiente em que se 

desenvolvem espécimes de orquidáceas, bromeliáceas, cactáceas, que têm grande procura no 

mercado para projetos de paisagismo e jardinagem, sendo comum o roubo dessas espécies, 

que são vendidas no centro de Belo Horizonte. Existem também inúmeras espécies de animais 

silvestres de interesse para caçadores.  

 
Figura 26 - Canela de ema, espécie freqüentemente furtada no interior do parque 
Fonte - Foto da autora da dissertação 
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� Recreação e  Ecoturismo  

As atividades de turismo e recreação acontecem atualmente de forma totalmente predatória e 

desordenada. É comum os usuários deixarem lixo, provocarem incêndios, além de causarem 

acidentes. 

 
Figura 27 - Objetos recolhidos de despachos feitos no interior do parque 
Fonte -  Foto da autora da dissertação 
 
 
� Minerações 

A ação de mineradoras no entorno do parque, sem o devido cumprimento da legislação 

ambiental, acarreta danos diversos como assoreamento de cursos d’água, erosão, poluição 

visual, perda de biodiversidade. 

 
Figura 28 - Área explorada e abandonada pela Extrativa Paraopeba no entorno do parque 
Fonte - Foto da autora da dissertação 
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� Estradas e ferrovias  

O parque é cortado por estradas que ligam Belo Horizonte a Ibirité e Brumadinho (Casa 

Branca). Essas vias, sem fiscalização, têm servido de rota para fuga de ladrões e trânsito de 

vândalos de forma geral. Existência de trilhas e desvios de estradas facilitam ainda mais a 

presença de agentes degradadores. 
 

 
Figura 29 - Estrada que corta o Parque do Rola Moça ligando a BR040 à Casa Branca e Ibirité 
Fonte - Foto da autora da dissertação 
 
 
� Captação e transporte de recursos hídricos e outras obras de engenharia 

Obras de engenharia com forte impacto visual e sem cuidados necessários, gerando acúmulo 

de lixo, abertura de vias de acesso desnecessárias, erosões. O sistema de abastecimento do 

bairro Jardim Canadá permite que o esgotamento sanitário do bairro seja lançado a montante 

da captação do manancial dos Fechos. 
 
 
� Carência de ações de conscientização 

Ainda são tímidas as iniciativas de políticas educacionais de abrangência, visando à 

conscientização ecológica, principalmente nos aglomerados urbanos que fazem limite com o 

parque. 
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Em entrevista concedida em 2002, o capitão Arley Ferreira, do Departamento das 

Atividades Especializadas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que atualmente 

engloba a Polícia Ambiental, confirma que área do Rola Moça é palco de muitas ações ilegais 

e explica que a polícia ainda conta com poucos recursos para realizar a fiscalização da área ou 

mesmo efetivar campanhas de conscientização com a população (Entrevista com o capitão 

Arley Ferreira, 2002). 

Não existe um destacamento em especial para o Parque do Rola Moça. Os chamados 

na área são atendidos por grupamentos diferenciados. Segundo o capitão, as ocorrências 

registradas apresentam diversidade de natureza e passam por crimes de natureza ambiental e 

outros. Somente de três anos para cá, a polícia começou a trabalhar com estatísticas, e o fato 

de a região ser atendida por destacamentos diversos dificulta ainda mais a centralização de 

dados. Em muitos casos, a polícia não é chamada para registrar a ocorrência; em outros, 

apenas o Corpo de Bombeiros efetua o registro. Uma exposição com ocorrências registradas 

em 2001 e 2002 é apresentado pela polícia como dados não representativos, mas ilustrativos 

da natureza do que acontece dentro do Rola Moça (Tabela 4). 

A percepção da polícia é que a contínua falta de fiscalização do parque e de ações 

educativas acabam por não coibir os crimes de cunho ambiental que, por isso, vêm 

aumentando a cada ano. A captura de animais, apanha de mudas e incêndios são os mais 

citados. O asfaltamento da estrada também aumenta a incidência de ocorrências de trânsito, 

como deslizamentos de carros e os assaltos aos visitantes.  
 

Tabela 4 

Ocorrências registradas no Parque do Rola Moça – 2001e 2002 

 

Natureza 

 

2001 

 

2002 

Administração pública 2 - 

Ambientais 20 29 

Contra a pessoa 6 7 

Contra o patrimônio 28 18 

Diversas 21 25 

Número de hectares destruídos 17,6 33,7 

Procedimentos administrativos 8 5 

Trânsito urbano 4 7 

Fonte: Setor de Estatística da Polícia Militar de Minas Gerais, 2003 
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A administração do Rola Moça possui cópias de alguns boletins de ocorrência 

registrados pela Polícia Militar e cópias dos autos de infração e de termos de embargos 

emitidos pela administração do parque. Uma análise dos documentos leva à identificação da 

gravidade de situações ocorridas no Rola Moça e de danos originados, até mesmo, por 

administrações municipais e órgãos públicos dos municípios integrantes. 

... foi constatado que funcionários da Prefeitura Municipal de Ibirité 
estavam dentro das dependências do referido parque, extraindo uma 
essência nativa (velosiacias), conhecida como canela-de-ema. Foram 
retiradas 938 unidades... sendo utilizado para o recolhimento o 
caminhão de placa HMM 6979, cor branca, de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Ibirité...(Boletim de Ocorrência 340916 de 8 
de maio de 2002) 

Em 1º de agosto de 2000, foi encaminhado relatório para a regional 
Centro-Sul da Prefeitura de Belo Horizonte, no qual foi demonstrada a 
grave situação de segurança nesta unidade de conservação. Esse 
relatório tinha como objetivo principal sugerir a contratação de 
vigilância armada e policiamento militar, visando à segurança dos 
funcionários e usuários do parque. Dessa data até hoje, a situação não 
foi resolvida e vem se agravando a cada dia. Em anexo, 
encaminhamos duas ocorrências policiais recentes de assassinato e de 
disparos de arma de fogo na portaria deste parque, no município de 
Nova Lima. (Trecho da Comunicação Interna encaminhada pelo 
gerente Vili Pinheiro Tomich ao diretor do Instituto Estadual de 
Florestas, Miguel Ribon em 31 de maio de 2001) 

Auto lavrado por desrespeito às normas e regulamento da unidade de 
conservação, por uso de fogo para aquecimento de alimentos e não 
apresentação da licença para execução da supressão de vegetação... 
(Auto de Infração IEF nº 128711 de 10 de outubro do 2000 contra a 
Furnas Centrais Elétricas) 

3.3.2 Elementos Favoráveis 

Ao lado de todos os problemas levantados e que devem ser equacionados, a 

administração do Rola Moça registra a intenção de trabalhar com um programa de gestão 

integrada, para promover as diferentes vertentes de potencialidades da área (econômicos, 
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socioeconômicos, técnicos, políticos). Para isso,  identifica também os elementos 

contributivos a esse processo de gestão: 

 

� Mecanismos legais de proteção 

Decreto de criação do parque que garante uma perspectiva de utilização de recursos de 

maneira sustentada e compatibilizada com a proteção de ambientes naturais. 

 
� Lei de distribuição do ICMS  

Criado pela Lei 12.040, o ICMS Ecológico incentiva a participação dos municípios nas 

atividades de preservação. Pode ser utilizado para conseguir que os municípios invistam em 

projetos de gestão para o Rola Moça. 

 
� Proximidade de centros urbanos 

Se por um lado essa característica traz uma série de problemas, por outro é um fator 

mobilizador para defesa do parque e uso integral de seu potencial. 

 
� Mobilização da comunidade 

Aos poucos, vários segmentos da sociedade vêm se mobilizando, pelos mais diversos 

interesses, para consolidação do parque como elemento catalisador do lazer, segurança, 

atividades econômicas. 

 
� Relevante interesse público 

O parque abrange seis importantes mananciais de abastecimento de água de Belo Horizonte e 

Região Metropolitana oferecendo água de boa qualidade e baixo custo de captação. 

 
� Ambiente natural favorável 

Diversidade de flora e fauna e beleza cênica e diversos atrativos ao turismo e recreação. 

 
� Baixo índice de problemas fundiários 

Ao contrário de outras unidades de conservação do estado, o Parque do Rola Moça não 

apresenta problemas significativos com relação a questões fundiárias. 

 
� Integração com a APA-Sul 

O fato de estar localizado no âmbito de atuação da APA-Sul facilita iniciativas integradas. 
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� Infra-estrutura 

Já existe uma estrutura — portarias, auditórios, centro de educação ambiental—, pronta a ser 

utilizada para atividades no parque. 

 

� Proximidade da capital 

Facilidade de acesso direto a órgãos e entidades estratégicos para as atividades do Parque, 

como a sede do IEF, FEAM, PMMG, IGAM, Copasa, Cemig, Prefeituras, Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente. 

A caracterização dessa área de estudo remete-nos à idéia do parque do Rola Moça 

como cenário e palco de relações sociais, culturais, políticas e institucionais, que são 

transformadas ao longo do tempo. O desafio é como a gestão pode transformá-lo de espaço a 

um lugar carregado de significados, em que as diversas opiniões sejam representadas e 

identificadas por seus atores. Segundo Sen Gupta (1993), um primeiro passo pode se dar por 

meio do conhecimento desses atores e, em especial, de suas percepções sobre o ambiente com 

o qual interagem. 
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4 ROLA MOÇA: PARQUE PARA QUE E PARA QUEM 

 

Para investigar as relações dos atores sociais com o Parque Estadual do Rola Moça, 

baseamo-nos estudos de percepção ambiental, apropriando-nos dos conceitos de espaço, lugar 

e paisagem. 

 

4.1  Considerações sobre espaço, lugar, paisagem e percepção 

 

O conceito de espaço aqui referenciado é o trabalhado pela antropologia cultural e pela 

geografia humanística, que definem o espaço enquanto criação cultural. Segundo Tuan 

(1982), a geografia humanística procura um entendimento do mundo humano através do 

estudo das relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento geográfico, bem como 

dos seus sentimentos e idéias a respeito do espaço e do lugar. 

Esse espaço é visto na medida em que existe para o homem de forma qualitativa. O 

espaço, vivido pelos homens e grupos, é detentor e emissor de significados. Ele assume, 

sempre, um papel na orientação de grupos e indivíduos sobre a sua relação com o tempo e o 

ambiente em geral. Por meio de um sistema de contrastes, elaborados por cada cultura, é 

possível construir um todo significativo que informa sobre o situar dos indivíduos. 

Ao resgatar as interações com o meio ambiente, através das percepções que os atores 

têm desse espaço vivido, entende-se o fenômeno urbano como um acúmulo de bens culturais. 

Tal espaço, socialmente criado e percebido, é o que Tuan (1982) chama de “lugar”. Especial 

atenção deve ser dada à noção de espaço e de lugar, via experiência construída, do significado 

e do valor nela inscritas. 

O lugar é produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido por relações 

sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a construção de uma rede de 

significados e sentidos que são tecidos pela história e pela cultura. Para Carlos (1996), “no 

lugar emerge a vida, pois é aí que se dá a unidade da vida social”.  

Considerando que, com o Rola Moça, interagem no mínimo três categorias de atores 

— os que gerem o parque, os que agem diretamente em sua área e os que atuam em seu 

entorno —, questionamos a maneira como esses grupos atribuem significado e organizam o 

espaço e o lugar.   As relações entre espaço e lugar se fundem, freqüentemente, na 

experiência. Para Tuan (1983), espaço é mais abstrato do que lugar, o que começa como 

espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos e o dotamos de 

valor. As idéias de espaço e lugar não podem ser definidas uma sem a outra. A partir da 
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segurança e da estabilidade do lugar, estamos cientes da amplidão, da liberdade e da ameaça 

do espaço. Se pensarmos no espaço como algo que permite movimento, então lugar é pausa; 

cada pausa no movimento torna possível que a localização se transforme em lugar. O quanto 

os atores conhecem do Parque do Rola Moça e que valores atribuem a ele? Há variações na 

forma de vê-lo? Quem o vê como espaço e quem o vê como lugar? Os atores conhecem o 

Rola Moça em sua totalidade? Ou apenas fragmentos do mesmo? 

Para Tuan (1983), quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se um  lugar. O 

espaço  transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado. O lugar existe 

em escalas diferentes. O lugar pode ser definido de diversas maneiras: o lugar é qualquer 

objeto que capta nossa atenção. Quando olhamos uma cena panorâmica,  nossos olhos se 

detêm em pontos de interesse. Cada parada é tempo suficiente para criar uma imagem de 

lugar. Às vezes, a parada pode ser de tão curta duração e de interesse tão fugaz que podemos 

não estar totalmente conscientes de ter detido nossa atenção em nenhum objeto em particular. 

Acreditamos simplesmente que estivemos olhando a cena em geral. Perguntamo-nos se é essa 

a percepção que tantos que vão ao Rola Moça apenas para ver a vista têm.  

Cada imagem e idéia sobre o mundo são compostas de experiência pessoal, 

aprendizado, imaginação e memória. Na experiência, o significado de espaço se funde com o 

de lugar. As idéias de espaço e lugar não podem ser definidas uma sem a outra; embora não 

haja limites precisos entre espaço, paisagem e lugar como fenômenos experienciados: lugares 

contêm paisagens; paisagens e espaços contêm lugares (RELPH, 1976). 

A percepção dos atores é muito importante para o estudo da interação entre o homem e 

a paisagem, pois há muita diferença entre um cenário descrito e estudado e um cenário 

experienciado e vivido. É a familiaridade em relação a tudo o que existe na paisagem que lhe 

confere significado especial. No Parque Estadual da Serra do Rola Moça, a paisagem resulta 

da fusão entre componentes naturais e construídos com cenário de mundo vivido. Mas será 

que suas particularidades são conhecidas por seus moradores ou por seus visitantes? Na 

interação entre o homem e a paisagem do parque, é possível definir diferentes tipos de 

relacionamento, segundo diferentes grupos de pessoas que nem sempre têm os mesmos 

interesses, os mesmos valores ou as mesmas necessidades, uma vez que cada um busca 

objetivos específicos em relação àquela paisagem — estudo, moradia, lazer, trabalho? A 

atividade perceptiva enriquece continuamente a experiência individual e, por meio dela, nos 

apegamos, cada vez mais, ao lugar e à sua paisagem, desenvolvendo sentimentos topofílicos 

(TUAN,1980). 
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No estudo da paisagem do Parque do Rola Moça, como fenômeno experienciado, a 

abordagem perceptiva está dirigida para significados, ou seja, expressões claras sobre as 

atividades perceptivas que o sujeito desenvolve no meio do parque, expresso como descrições 

de sua própria vivência, direta e íntima ou indireta e conceitual. Segundo Tuan (1983), para 

essa compreensão, é preciso analisar três aspectos: a percepção da paisagem, as atitudes 

diante da paisagem e os valores atribuídos à paisagem. Para ele, lugar é o objeto do 

sentimento, e espaço é o objeto do pensamento. 

Collot (1986) afirma que não se pode falar em paisagem a não ser a partir de sua 

percepção. Para ele, diferentemente de outras entidades espaciais construídas por intermédio 

de um sistema  científico e simbólico, como o mapa, ou sociocultural, como o território, a 

paisagem se define como um espaço percebido. Essa percepção se distingue das construções e 

símbolos elaborados a partir dela e exige métodos de análise. Na percepção da paisagem, o 

sujeito não se limita a perceber passivamente os dados sensoriais, mas os organiza para lhes 

dar sentido. A paisagem percebida é, portanto, também construída e simbólica. Collot (1986) 

nos remete a três elementos essenciais: a idéia do ponto de vista, da parte e da unidade ou 

conjunto. A paisagem é definida em função do ponto de vista de onde ela é observada; isso 

supõe como condição de existência da paisagem a atividade de um sujeito. Dessa 

pressuposição, segundo Santos (1996), poderíamos chegar a uma definição simplista: 

paisagem é tudo o que se vê. Essa é, portanto, uma visão incompleta, porque, entre outras 

falhas, não inclui uma noção indissociável à paisagem: a da distância. A grandes distâncias, a 

cidade se ameniza com a diminuição de elementos que a compõem e, além do espaço que os 

olhos podem perceber, desaparece. A noção de escala é, portanto, inseparável da noção de 

paisagem. Há um limiar mínimo e máximo na percepção da paisagem, possível de ser 

calculado precisamente em termos de distância. Percebemos aqui a importância de conhecer 

qual é ponto de vista de cada grupo que se relaciona com o Rola Moça, o que vê e o quanto 

essa visão é representativa de todo o parque.  

Ainda, segundo Santos (1996), a dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o 

que chega aos sentidos. Por isso, o aparelho cognitivo tem importância crucial nessa 

apreensão. A percepção é sempre um processo seletivo de apreensão.  

A paisagem oferece ao olhar apenas parte de uma área. Essa limitação é determinada 

por dois fatores: a posição do observador, estabelecida fisiologicamente pela extensão de seu 

campo visual, e o relevo da área observada. As lacunas, provocadas por essas restrições, são 

negativos das percepções das paisagens; elas são, de alguma forma, preenchidas pela 

percepção que ultrapassa  o simples dado sensorial e completa as falhas. Ainda, segundo 
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Collot (1986), exatamente por não permitir ver tudo é que a paisagem se constitui em uma 

totalidade corrente. 

O interesse em lugares e paisagens valorizadas traz à tona quais são os sentimentos 

dos homens pelos lugares com os quais têm contato. Sentimentos e valores que, seguramente, 

têm um papel importante e, em muitos casos, decisivos na formação de juízos de valor, 

atitudes e ações sobre os lugares e paisagens. 

O homem, em todos os seus atos e perante todos os fatos, define, analisa e rejeita, isto 

é, realiza uma valoração. Essa valoração é uma apreciação de valores, um juízo de valor. Os 

juízos de valor enunciam algo que não se põe  e nem se tira da essência do objeto.  

Ao discorrer sobre a questão do meio ambiente valorizado, Gold e Burgess (1982) 

afirmam que todos buscamos um meio que satisfaça nossas necessidades básicas: abrigo no 

qual nascemos e morremos, lugares que marcam nosso passado e aos quais está ligado nosso 

futuro. O indivíduo, não importa sua posição ou papel social, exige possuir e criar suas 

próprias paisagens: nesses conceitos encontra-se o verdadeiro significado do valor das 

paisagens. Os autores questionam que tenha ocorrido proteção de paisagens que são parcelas 

de herança nacional, mas quem protege ou preserva as paisagens que são panos de fundo da 

vida cotidiana? Respondem que a preocupação com as paisagens ditas comuns só acontece 

quando elas são ameaçadas de mudança. Será o Rola Moça uma paisagem dita comum, 

considerada um pano de fundo da vida cotidiana? E de quem será a preocupação com 

possíveis ameaças que possa sofrer? 

Há uma demanda crescente pelo envolvimento ativo das populações nas decisões 

ambientais, o que reflete a crença de que os planejadores, sozinhos, não podem fazer o 

suficiente para proteger o valor das paisagens. É esse também um dos pressupostos da gestão 

de unidades de conservação mas que nos parece não ter sido contemplado na instituição do 

Rola Moça. Gold e Burgess (1982) criticam a idéia de que, agindo sozinhos, os planejadores 

vão salvaguardar o interesse público. Questionam a verdadeira natureza desse interesse 

público que lhes parece uma concepção falsa, ocasionalmente evocada com um objetivo a ser 

atingido. A tarefa é encontrar perspectivas e caminhos que permitam atingir a verdadeira 

natureza e significado das paisagens valorizadas, sem perder de vista tanto o vasto contexto de 

sociedade como um todo, como a necessidade de resolver as questões ambientais. 

A questão é a forma como se identificam paisagens valorizadas. Whyte (1970) 

apresenta três pressupostos: elementos visuais que, de alguma forma, influenciam a maneira 

de as pessoas se situarem em uma determinada área; elementos visuais significativos que 

podem ser isolados ou escalonados, seja diretamente em campo, seja por meio de fotografias; 
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a relação entre os componentes selecionados de uma paisagem e seus valores percebidos 

sobre a influência cultural. Essa influência é de tal forma que a percepção de um observador 

pode ser compartilhada pelo seu grupo. Esse grupo pode ser de residentes, usuários ou o 

público em geral. 

As proposições relativas à importância do estudo da percepção dos atores envolvidos 

com áreas protegidas foram inicialmente propostas pela Unesco (1985), no programa MAB, 

para compreender a percepção de moradores locais sobre essas áreas, uma vez que, em muitos 

casos, não aceitavam essa escolha para os espaços de sua vida cotidiana. Para Diegues (1993), 

isso ocorria como resultado de muitos programas de implantação de áreas protegidas usarem 

um modelo top down, em que os planejadores não contemplavam em suas decisões as 

opiniões das comunidades locais, predominando apenas a percepção desses tomadores de 

decisões institucionais sobre o problema. 

Por anos, a psicologia social, a sociologia, a antropologia, a economia vêm tentando 

compreender  por que as pessoas possuem determinados comportamentos ou como elas 

escolhem sobre alternativas. No entanto, é nos anos 70 que esses estudos se intensificam no 

campo científico, sempre buscando determinar a relação dos problemas humanos com o 

centro psicológico da motivação, dos valores e atitudes que dirigem o comportamento 

humano (TUAN, 1980).  

A percepção nos permite formar idéias, imagens e compreensões do mundo que nos 

rodeia. Essa visão aproxima-se co conceito da Unesco (1985) de que a percepção é a maneira 

pela qual o homem sente e compreende o meio ambiente e avança no sentido de considerar os 

fatores culturais como importantes para a formação da percepção. Chauí (1996) também 

reconhece o papel das sensações e dos sentidos para a formação da percepção que é, para ela, 

as sínteses das sensações.  

Três grandes concepções influenciam os trabalhos sobre a percepção: empirista, 

intelectualista e fenomenológica (CHAUI, 1996). Para os empiristas, a sensação e a percepção 

dependem de estímulos externos e o indivíduo é um ser passivo. A percepção é meramente 

uma organização de sensações pontuais e independentes uma das outras, sendo que a 

repetição dessas sensações é a base para o conhecimento. Os intelectualistas acreditam que a 

sensação e a percepção dependem do sujeito do conhecimento e a coisa exterior é apenas a 

ocasião para que tenhamos sensação ou percepção. Nesse caso, o sujeito é ativo e a coisa 

percebida  é passiva. Por fim, os fenomenologistas pregam, a o contrário das correntes 

anteriores, que não existem diferenças entre percepção e sensação, pois ambas se processam 

ao mesmo tempo. Tomamos como premissa neste estudo, a concepção de percepção dos 
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fenomenologistas. Acreditamos que a percepção é formada por dois mecanismos que se 

complementam: os sentidos e a cognição. Tais mecanismos são influenciados por fatores 

externos e internos ao indivíduo, um processo dinâmico, por meio do qual é possível 

interpretar o mundo (DEL RIO, 2001). Através do estudo da percepção podemos revelar 

idéias, imagens ou impressões que grupo possuem sobre um objeto. 

Os trabalhos dos autores que apresentamos fazem parte de um empreendimento que 

tem por objetivo a construção de modelos explicativos. A função dessas elaborações é, 

sobretudo, de ordem epistemológica: fornecer balizas conceituais para a investigação de 

processos  experimentados. Assim, ao evocar os conceitos traduzidos neste trabalho, cremos 

apresentar instrumentos analíticos que permitirão a condução do nosso objeto de estudo. 

Analisar é, em determinado momento, descrever e é também selecionar, organizar os dados 

segundo uma certa ordem, um certo funcionamento, passo fundamental para o trabalho de 

pesquisa. 

 

4.2.1 A pesquisa de percepção ambiental 

 

Para realizar a pesquisa de percepção ambiental sobre o Rola Moça, identificamos, 

inicialmente,os atores sociais envolvidos  na área de estudo: 

 

Grupo 1- Gestão da área  

Instituto Estadual de Florestas 

Copasa 

Grupo 2 – Atuação direta na área do parque 

Visitantes 

Grupo 3 – Atuação no entorno do parque 

Prefeituras de Belo Horizonte, Ibirité, Brumadinho e Nova Lima 

As empresas MBR, Mannesmann, Itaminas e Sical. 

Os moradores do Condomínio Retiro das Pedras e Quintas de Casa Branca, do bairro 

Jardim Canadá, Mineirão, Independência, do loteamento Solar do Barreiro e sitiantes 

de Ibirité. 

 

As especificidades dos estudos de percepção ambiental, seu surgimento relativamente 

recente e sua interdisciplinaridade, fazem com que não haja uma metodologia ou instrumento 

de medição que possa ser tido como o mais indicado. A exemplo de outras pesquisas sobre o 
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tema, que utilizam métodos e instrumentos diversificados e complementares, e baseando-nos 

trabalhos de Del Rio (2001), empregamos dois níveis de investigação, com metodologias 

complementares e que podem ser classificadas como descritivas. Em um primeiro nível, 

buscamos a percepção e as imagens que o público, de uma forma geral, constrói, por meio de 

contatos indiretos com o  Rola Moça. Para isso, foi analisado de que maneira o material 

divulgado sobre o parque poderia estar colaborando nesse sentido e, eventualmente, 

influenciando as atitudes do público leitor. O segundo nível de investigação buscou revelar 

aspectos da percepção da área, segundo seus atores sociais, pela aplicação de um questionário 

de campo.  

4.2.1  A percepção indireta 

Dados divulgados pela imprensa e outros materiais informativos foram considerados 

como meio de percepção e construção de conhecimento sobre a área. Como observado por 

Tuan (1980) se, por um lado, a literatura é uma evidência diagnóstica da cultura, ela também é 

uma força criativa que direciona a cultura. 

 

4.2.1.1  Metodologia 
 

Desenvolvemos uma análise de materiais divulgados em jornais pré-selecionados que 

se referiam ao Parque do Rola Moça. Concentramo-nos na análise do jornal tablóide 

intitulado Jornal da Apa Sul18, que circula nas áreas limítrofes ao Parque Estadual da Serra do 

Rola Moça, compreendida nos números 1 a 127, editados entre 1991 a 2002. Já a pesquisa no 

Jornal Estado de Minas19 abrangeu o período de 1994 (ano de criação do parque) até 

dezembro de 2002 e foi realizada por ser o veículo mais lido em todos os municípios e pelo 

fato de os jornais de Ibirité, Nova Lima e Brumadinho serem editados por grupos bem 

segmentados — quando não pelas próprias prefeituras e alguns sem regularidade definida. A 

pesquisa no Jornal Apa-Sul, em data anterior à criação do parque, buscou identificar notícias 

que tivessem sido divulgadas sobre a área, uma vez que o jornal trata especificamente de 

assuntos atinentes a Apa –Sul. 

Primeiramente, interessou-nos identificar os atributos e as imagens ambientais que 

estavam sendo transmitidas aos leitores dos veículos analisados. Elas representariam 

percepções básicas do processo cognitivo relativo ao ambiente. 
                                                                 
18 Jornal mensal editado por um grupo privado, dirigido por um grupo de ambientalistas mineiros. 
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Em um segundo momento, procuramos compreender como o conteúdo dessas 

mensagens poderia sugerir avaliações e atitudes aos seus leitores. 

 

4.2.1.2  Jornal da Apa-Sul: resultados e discussões 

 

Foram analisadas as edições de setembro de 1991 (nº1) a dezembro de 2002 (nº 127), 

identificadas pelo número da edição, mês em que foi publicada, tamanho da matéria, idéia 

central apresentada e algumas informações de destaque.20 

O Jornal da Apa-Sul é veiculado mensalmente, o que nos dá, no período analisado, um 

total de 134 edições21. Delas, 32 apresentaram informações sobre a área do Parque do Rola 

Moça, o que significa uma participação em 23,89% das edições. Até a data de criação do 

parque, setembro de 1994, foram 35 edições, e a área do Rola Moça ocupou 14,29% (cinco 

edições);  após essa data, nas 99 edições veiculadas, o Parque do Rola Moça ocupou  27,27% 

(27 edições).  

Editado em formato tablóide, com quatro colunas, temos ao longo das edições um 

espaço útil de impressão de 180.224 cm/col  — 50 edições x 8 páginas x 32cm (altura da 

página) x  4 col (número de colunas por página) + 84 edições x 12 páginas x 32cm (altura da 

página) x  4 col (número de colunas por página). Desse espaço, 3.568 cm/col foram dedicados 

à área do parque, o que significa 1,98%. Até a criação do parque, o percentual é de 0,18% que 

sobe para 1,80% após sua criação. Com relação à idéia central divulgada pelas matérias, 

encontramos a distribuição que se vê na Tabela 5. 

                                                                                                                                                                                                        
19 Jornal diário de maior circulação em Minas Gerais. 
20 A figura completa com essa análise encontra-se na Figura 40 no Anexo B. 
21 O número de edições (134) não coincide com a numeração das edições 1 a 127, porque houve erros de 
numeração — repetição — no tablóide. 
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Tabela 5 
Distribuição de matérias por assunto – 1991 - 2002 

Ênfase Nº de 
edições 

Espaço 
Cm/col 

% em relação ao 
número de matérias 
total 

% em relação ao nº 
de matérias sobre o 
parque 

Água 10 1624 0,90% 45,52% 

Gestão 10 828 0,46% 23,21% 

Lixo 3 474 0,26% 13,28% 

Incêndios 4 334 0,19% 9,36% 

Estrada 2 134 0,07% 3,76% 

Adensamento urbano 1 128 0,07% 3,59% 

Ecoturismo 1 28 0,02% 0,78% 

Mineradoras 1 18 0,01% 0,50% 

Total 32 3568 1,98% 100% 

 Fonte - Jornal Apa-Sul. Dados trabalhados pela autora da dissertação 

 

A inclusão de matérias sobre a área e o parque da Serra do Rola ainda ocupa pouco 

espaço no Jornal (23,29%), principalmente quando levamos em conta que é um veículo que só 

publica matérias de interesse da Apa-Sul. Um aspecto positivo identificado é que aumentou o 

espaço dedicado à área, depois da criação do parque; bem como foi a partir desse momento 

que começou a divulgação das matérias sobre a preservação de mananciais.  É exatamente 

esse o assunto mais tratado pelo jornal, que toma quase 50% do espaço dedicado à divulgação 

de assuntos do Rola Moça. As matérias são descritivas e sempre apresentam entrevistas de 

algum representante da Copasa. Em nenhuma delas, administradores do IEF são 

entrevistados. A impressão que se tem, após a leitura das mesmas, é que as reservas são uma 

área à parte do parque, geridas pela Copasa. As manchetes apresentadas buscam demonstrar a 

importância dos mananciais para a população. Por outro lado, aspectos que ameaçam a 

preservação desses mananciais e que devem ser trabalhados junto às populações e empresas 

do entorno ainda têm pouco espaço no veículo, sendo citados — sem maiores detalhamentos 

— o adensamento urbano, atividades minerárias, incêndios e lixo. Uma boa parte das matérias 

dedica-se a aspectos de gestão do Rola Moça, descrevendo possíveis convênios, equipamentos 

e infra-estrutura que o parque foi adquirindo, matérias de cunho institucional.Uma afirmação 

que merece destaque é a registrada pelos próprios editores do jornal, com a intenção de 
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criticar a pequena ação do poder público: “Depois que o parque foi criado, em vez de ser 

protegido, parece que foi descoberto por vândalos”. 

 

4.2.1.3  Jornal Estado de Minas: resultados e discussões 

 

Foram analisadas as edições entre janeiro de 1994 e dezembro de 2002. Não houve a 

preocupação de medir o tamanho das matérias veiculadas, uma vez que, por se tratar de um 

jornal de grande circulação, com matérias que atingem os mais variados segmentos, a 

medição seria pouco representativa. Como feito com o Jornal da Apa-Sul, as matérias foram 

classificadas pela idéia a que deram mais ênfase (Figura 41 no Anexo B) 

Nos nove anos analisados, foram veiculadas 107 matérias sobre o Parque do Rola 

Moça, com uma distribuição bem desigual ao longo dos anos, demonstrando um pico no ano 

de 1999 (22 matérias)22 e o menor número em 1998 (seis matérias). A média é de 12 matérias 

por ano, o que significa uma matéria ao mês.  
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Figura 30 – Gráfico com a distribuição de matérias veiculadas sobre o Rola Moça 
no  Jornal Estado de Minas, 1994-2002 

Fonte -  Jornal Estado de Minas. Dados trabalhados pela autora da dissertação. 

 

Por se tratar de um jornal diário, que trabalha essencialmente com notícias do dia, a 

abordagem se volta muito para fatos pontuais. O que é mais ressaltado pelo jornal Estado de 

                                                                 
22 Ano em que o diagnóstico do parque realizado pela administração registra um percentual de 60% da área do 
parque consumida em incêndio.  
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Minas23 são os incêndios que acontecem no local, 31 referências (28,98%), seguidos das 

ocorrências policiais, 19 (17,76%). Nessas ocorrências, estão incluídos assaltos, acidentes de 

carro, roubo de espécimes de flora. A exemplo do que acontece no Jornal da Apa-Sul, existe 

um número considerável de matérias sobre a gestão, 15 referências (14,02%) focadas 

prioritariamente em eventos realizados no auditório do Parque do Rola Moça. Mais do que a 

água, são ressaltados os aspectos da biodiversidade, 14 referências (13,09%), geralmente 

encontradas no chamado Caderno Ecológico do Estado de Minas. As matérias sobre a água, 

nove referências (8,41%), também têm foco na administração da Copasa e poucas referências 

fazem ao IEF. Flora, quatro referências (3,74%); e fauna, duas referências (1,87%), também 

são citadas pela descoberta de espécies endêmicas na região. Poucas referências são feitas às 

atividades das mineradoras na área, 3 (2,80%), e nenhuma aos loteamentos clandestinos e não 

autorizados. Referências ao asfaltamento da estrada, uma, ao lixo no alto da serra, uma, e ao 

tombamento da Serra do Curral, uma, (0,93% cada), completam as referências apresentadas 

ao parque. É facilmente perceptível que por meio da leitura das matérias veiculadas no Estado 

de Minas, não é possível ao leitor identificar os motivos de criação e a necessidade de 

conservação da área. 

Outros instrumentos de divulgação que buscamos avaliar foram os informativos 

divulgados pelo IEF. No entanto, uma consulta ao órgão demonstrou que não existem 

informativos, o site oficial (www.ief.mg.gov.br)  oferece pouquíssima informação sobre a 

área, assim como folhetos foram editados pouquíssimas vezes. A Copasa dispõe de um 

material informativo melhor estruturado tanto em seu site (www.copasa.mg.gov.br), como via 

CD especialmente feito para divulgar os mananciais de água da empresa. Contudo, por 

apresentar informações extremamente técnicas sobre a gestão de recursos hídricos, a 

informação acaba por não ser acessível ao público em geral. 

Apesar de a ênfase da maioria das matérias citadas pelos jornais serem de aspecto 

positivo, percebemos um alto índice de divulgação de ocorrências policiais e de incêndios que 

são vistos de forma negativa. As percepções sugeridas pelos conteúdos analisados induzem o 

leitor  a dissociar o espaço físico cultural — a água e a biodiversidade que precisam ser 

preservadas  — do espaço social — na área ocorrem assaltos, violência ou são originados os 

incêndios. As conotações de que o patrimônio físico-espacial é ambientalmente importante, 

muitas vezes, ficam encobertas pelas argumentações do perigo de freqüentar a área em função 

de ações de grupos sociais que a habitam ou freqüentam. Verifica-se ainda que imagens e 

                                                                 
23 A Tabela 6, referente a essa análise encontra-se  nos Anexos B. 
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problemas relacionados aos impactos socioambientais causados por empresas que exploram 

comercialmente o entorno da área são muito pouco mencionados. 

 

4.2.2  A percepção direta 

 

A pesquisa de campo procurou revelar, pela aplicação de um questionário, dois 

aspectos relativos ao processo perceptivo dos respondentes: o de formação de imagens e o de 

avaliação de conduta. Foram construídos, obedecendo aos procedimentos indicados por 

Anastassi (1976), Whyte (1977), Zeisel (1981) e Bell (1987), questionários para cada grupo 

investigado24 — visitantes, moradores do entorno, administrações municipais envolvidas e 

empresas que exercem atividades nos limites da área. Com os dois órgãos que atuam na 

gestão do parque – IEF e Copasa — foram realizadas entrevistas abertas, cujas informações 

encontram-se distribuídas em todo o trabalho. 

 

4.2.2.1  Visitantes 

 

4.2.2.1.1 Metodologia 

 

Foram entrevistadas as pessoas que se encontravam dentro dos limites do parque, 

realizando quaisquer atividades, excluídas as que estavam a trabalho dos órgãos gestores. O 

objetivo da pesquisa com esse público foi o de mapear a informação e a percepção ambiental 

que possuíam da área.  Para isso, foi construído e aplicado um questionário contendo questões 

abertas e fechadas, usado para identificar e não medir as formas de percepção desses sujeitos 

com relação ao Rola Moça. As questões abertas atenderam ao caráter subjetivo e qualitativo 

da pesquisa, que não pretendeu uma  análise quantitativa ou uma representação estatística das 

percepções de todos os usuários do parque, mas identificar a variedade de opiniões sobre o 

tema.  Optar por essa técnica de coleta de dados significou privilegiar o ponto de vista do 

respondente, obtendo-se maior riqueza de informação, evitando-se que o prejulgamento do 

pesquisador limitasse o espectro de respostas. A metodologia utilizada foi qualitativa e a 

abordagem, perceptiva, com o objetivo de buscar descobrir a realidade experienciada do 

sujeito. O questionário aplicado foi construído contemplou quatro campos, como se pode 

verificar na figura 31. 
 

                                                                 
24 Todos os questionários encontram-se nos Apêndices deste trabalho. 
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Item Objetivo Questões 

Perfil Caracterizar os respondentes  (sexo, idade, 
escolaridade e local onde mora) 

1,2,3,4 

Informação/Interação Conhecer o nível de informação que as 
pessoas possuem sobre o parque e a forma 
que interagem com o mesmo 

5,6,7,8,9,10,11,12 

Percepção Conhecer as percepções experimentadas 
pelos usuários no interior do parque 

13,14,15,16,22 

Valores atribuídos Verificar os valores e o significado dos 
parques, em geral,  para os usuários 

17,18,19,20,21 

Figura 31 – Quadro com a estrutura do questionário aplicado aos visitantes do Parque do Rola Moça 
Fonte -  Questionário elaborado pela autora da dissertação 

 

A coleta de dados foi realizada em cinco dias distintos, procurando uma variação do 

público presente. Foram concentradas aos sábados, domingos e feriado no mês de maio de 

2003, não sendo realizadas nos dias de semana, já que o parque recebe poucos visitantes nesse 

período. Ainda, com o objetivo de buscar a diversificação do público, a pesquisa foi realizada 

em dois pontos distintos, escolhidos pelo critério de maior presença de pessoas: no local 

denominado Mirante 1, localizado próximo à portaria do bairro Jardim Canadá, e nas quadras 

esportivas, localizadas próximas à portaria do bairro Barreiro. Ao todo, foram aplicados 38 

questionários. 

Os entrevistados foram abordados no interior do parque e informados de que se tratava 

de uma pesquisa sobre aquela área onde estavam, havendo o cuidado de não se mencionar a 

palavra parque, já que se tratava de uma das informações que queríamos obter. Em seguida, 

foram aplicados os questionários, informando que não havia a preocupação com respostas 

certas, mas com o conteúdo.   

Devido ao pequeno grau de variação das respostas obtidas, as mesmas foram também 

quantificadas, sem qualquer intenção de tornar a pesquisa quantitativa, mas apenas oferecer 

mais um instrumento que permitisse uma melhor avaliação dos dados. 25 

                                                                 
25 As tabelas completas com os dados tabulados encontram-se nos Apêndices A e B. 
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4.2.2.1.2 Resultados e discussões 

 

� Perfil 

 

Dos 38 entrevistados, 20 (52,63%) são do sexo masculino, enquanto 18 (47,37%) são 

do sexo feminino, demonstrando uma distribuição eqüitativa.  

Em relação à idade, temos 4 entrevistados na faixa de 15 a 19 anos (10,53%); 3 na de 

20 a 24 anos (7,89%); 9 na de 25 a 29 anos (23,69%), a maior concentração; 3 na de 30 a 34 

(7,89%); 4 na de 35 a 39 (10,53%); 5 na de 40 a 44 (13,16%); 1 na de 45 a 49 (2,63%); 3 na 

de 50 a 54 (7,89%) e, finalmente,  6 na faixa de 55 anos ou mais (15,79%).  

Quanto à escolaridade, verifica-se que há maior concentração dos que têm curso 

superior, 24 pessoas (63,16%) seguidos dos de ensino médio, 9 (23,68%) e, finalmente, os 

que têm apenas o fundamental, 5 (13,16%).  

Os bairros onde residem os entrevistados foram agrupados por município e 

organizados em função da proximidade com o parque. A maior parte dos entrevistados, 24 

(63,16%) é de Belo Horizonte, sendo que destes, 8 (21,05%) moram em bairros limítrofes 

com o parque: Barreiro, Mineirão e Independência. De Nova Lima e de Ibirité vêm 4 

entrevistados de cada cidade (10,53%), enquanto de Brumadinho e  Contagem vêm 3 cada 

(7,89%). 

 

� Informação e Interação com o parque 

 

O objetivo foi saber o que os visitantes do Parque do Rola Moça conhecem sobre ele e 

de que forma interagem com a área, a  freqüência com que visitam o local e o que fazem por 

lá. 

Ao serem questionados sobre o nome do lugar onde estavam, 16 pessoas (42,10%) 

declararam não saber e 22 pessoas (57,90%) deram resposta afirmativa, sendo que apenas 13 

pessoas (34,21%) acertaram. As outras  9 consideraram a área como sendo Serra da Moeda, 

Mata da Copasa, Mirante ou Casa Branca, recebendo essa última, cinco referências. 

Os que desconheciam o nome do lugar onde estavam também não sabiam que se 

tratava de um parque — 16 pessoas (42,10%) —, enquanto as outras, 22 pessoas (57,90%), 

sabiam ser um parque. Duas pessoas, apesar de não saberem que o local é um parque, 

acharam que podia fazer parte de uma Apa. 
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Quanto ao(s) município(s) a que pertence(m) e limites do parque, absolutamente 

nenhum dos entrevistados soube a resposta correta. Quatorze pessoas (36,84%) afirmaram não 

conhecerem os limites, enquanto 24 pessoas arriscaram-se fornecendo respostas erradas: 11 

pessoas (28,96%) apontaram Brumadinho, 6 pessoas (15,79%) indicaram Belo Horizonte; 

enquanto 3 pessoas (7,89%) disseram ser Nova Lima. Pertencer a dois municípios foi a 

resposta de 2 pessoas (5,26%) que indicaram a seguinte composição: Belo Horizonte e 

Brumadinho, e Belo Horizonte e Nova Lima. Outras duas pessoas (5,26%) apontaram três 

municípios, assim citados: Belo Horizonte, Nova Lima, Brumadinho e Belo Horizonte, Nova 

lima, Igarapé. Com exceção da última referência — Igarapé — todos os municípios citados 

estão corretos. O que se percebe é que os respondentes não conseguem alcançar a totalidade 

do parque e têm do mesmo uma visão fragmentada, normalmente associada ao município de 

onde vêm. Algumas pessoas que disseram não saber a que município o parque pertencia 

chegaram a fazer referências aos municípios de Contagem e Betim e a São Sebastião das 

Águas Claras. 

Quanto aos limites do parque, os 38 entrevistados (100%) afirmaram não conhecê-los, 

sendo que 5 deles (13,16%) recordaram-se de apontar pelo menos uma das portarias como 

limite. 

Ao solicitar dos visitantes respostas sobre o nome do local em que estavam, se sabiam 

ser um parque, o(s) município(s) a que pertence(m) e os limites da área, ficou patente o 

desconhecimento que a população tem sobre a área.  Como a pesquisa foi realizada em dois 

pontos distintos, identificamos que os entrevistados junto ao Jardim Canadá utilizam 

essencialmente o parque como passagem — para Casa Branca ou Ibirité, já que o caminho 

para o Barreiro estava fechado — ou como ponto de parada para apreciar a paisagem, já que 

se trata de um dos pontos mais altos da região. Mesmo os que estavam na área, praticando 

atividades esportivas — trail, mountain bike ou trekking — declararam não irem ao parque 

para esse fim, eles passam pelas trilhas do local, normalmente, com destino ao município de 

Moeda. Namorar e soltar papagaio foram as outras atividades citadas. 

A freqüência com que os entrevistados vão ao parque demonstrou grande dispersão, 

sendo assim identificada: 9 pessoas (23,68%) estavam lá pela primeira vez. Os que estavam 

repetindo a visita apresentaram a seguinte identificação: 7 pessoas (18,42%) visitaram o 

parque duas vezes no último ano; 3 pessoas (7,89%) visitaram 4 vezes; 5 pessoas (13,16%) 

visitaram uma vez a cada bimestre; 10 pessoas (26,32%) visitam mensalmente e 4 pessoas 

(10,53%) visitam semanalmente.  
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Ao serem perguntados sobre o que estavam fazendo ou faziam quando iam ao Rola 

Moça, obtivemos, de 17 pessoas (44,74%) a resposta de que passam por lá;  20 pessoas 

(52,63%) apontaram atividades de lazer: 5 (13,16%) apreciavam a paisagem, 5 (13,16%) 

utilizavam as quadras. Caminhar, praticar mountain bike, fazer pic-nic, foram citados cada um 

por 2 pessoas (5,26%); enquanto soltar pipa, praticar trail, autocross e namorar foram citados, 

cada um, por uma pessoa (2,63%).   Uma pessoa (2,63%) estava realizando uma pesquisa no 

local. Merece uma ressalva o fato de que 3 respondentes que disseram estar no Rola Moça 

apreciando a paisagem (lazer), ressaltaram que não foram até lá para isso, mas deram uma 

paradinha na estrada para ver o visual, a paisagem e a Lagoa de Ibirité ou pôr do sol. 

Levando em consideração esse fato, somado aos caminhantes e praticantes de esportes off-

road que declararam também passar pelas trilhas do parque, percebemos que muitos dos que 

fazem lazer no parque, ainda o fazem por acaso ou de passagem.  

 

 
Figura 32 - Usuários no Parque do Rola Moça, apreciando a paisagem do Mirante 1 

Fonte - Foto da autora da dissertação 
 

� Percepção 

 

A percepção do espaço é resultante  da assimilação e organização de um esquema 

perceptivo da paisagem. Somando-se aos que estudaram a percepção está Lynch (1988), que a 

abordou como a forma com que se vêem as paisagens.  Assim, a paisagem pode ser entendida 

como um conjunto de imagens que se relacionam. Todos os nossos sentidos estão envolvidos 

nessa percepção, e criam uma imagem resultante, constituída de todos eles e, ao mesmo 

tempo, repleta de significados. 



 94

É essa imagem que queremos identificar, para melhor entender a ligação entre o 

Parque do Rola Moça e seus atores, pois aí se encontra (ou não) a conotação de lugar. 

Ao pedir que os entrevistados fechassem os olhos, pensassem no Parque do Rola Moça 

e citassem a primeira imagem que surgisse, percebemos que o parque é identificado muito 

mais por imagens positivas26, 32 (84,21%) do que negativas, 6 (15,79%).  A beleza é o 

atributo mais citado, 16 pessoas (42,16%), que na percepção dos visitantes variou na 

graduação de belo até magnífico. Tranqüilidade é o segundo atributo mais citado, 5 pessoas 

(13,16%). A natureza tem o destaque de apenas 3 entrevistados (7,89%), ao lado da impressão 

de amplitude da área (7,89%). Liberdade, proximidade de Belo Horizonte, diversidade, lazer e 

clima frio foram os outros elementos citados, cada um uma vez (2,63% cada). Como imagem 

negativa, foram identificados por 5 entrevistados o descuido com a área (13,16%) e, por um, a 

atividade mineradora (2,63%). 

A percepção dos usuários sobre a área é complementada pela identificação dos 

aspectos que lhes agradam e desagradam no parque.  Nessa questão, cada respondente poderia 

fornecer até cinco respostas para cada item. Em média, quando questionados sobre o que mais 

lhes agradava, apontaram três itens; e um item, em média, quando questionados sobre o que 

mais lhes desagradava.  

A paisagem foi destacadamente o item mais citado, merecendo 28 referências 

(29,16%), quase o triplo dos itens citados em segundo lugar. Silêncio e ar puro vieram em 

segundo lugar, cada qual com 10 referências (10,42%); montanhas com 9 (9,36%); 

tranqüilidade com 8 (8,32%). Em seguida foram citados natureza e isolamento, 4 (4,17%) 

cada, e com 3 referências cada, (3,13%), foram mencionados quadras de esporte, vegetação, 

imensidão, rochas, estradas de terra e o céu. Por fim, as trilhas, a água, a  proximidade, a 

distância de Belo Horizonte e o canto dos pássaros mereceram uma indicação (1,04%) cada. 

Destacamos o fato de que a paisagem, citada pela maioria dos usuários, referia-se à 

visão do grupo montanhoso voltado para o lado de Ibirité e Belo Horizonte, uma boa parte já 

situada fora do Rola Moça. A grande maioria dos atributos citados — com exceção das 

quadras de esportes — refere-se a  ambientes naturais. Ressaltamos também o índice baixo 

que se refere à água do parque e o fato da localização do Rola Moça ser considerada próxima 

por um usuário e distante por outro. 

Quanto aos aspectos que mais desagradam, destacamos 6 pessoas (11,33%) que 

disseram não encontrar nada que lhes desagradasse. Os outros 32 entrevistados chegaram a 47 

                                                                 
26 Percebemos que algumas das citações referem-se a sensações e não a imagens. 
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citações, sendo 8 (15,09%) para o lixo;  6 (11,32%) para o asfalto. Trânsito e insegurança 

receberam 5 indicações (9,43%) cada.  A poeira ficou com 4 indicações (7,55%). Queimadas, 

falta de infra-estrutura, mineradoras, falta de vegetação e de água receberam 3 indicações 

(5,66%) cada e, com uma referência (1,89%) cada, apareceram estado de conservação, 

proximidade, treieiros e polícia. Cabe também destacar que, excetuando-se a falta de 

vegetação e de água, todos os outros elementos citados estão intimamente relacionados à 

presença do homem na área.   

Analisando um quadro em relação ao outro, percebemos que o Rola Moça traz muito 

mais aspectos que agradam do que desagradam a seus usuários. Foram 96 citações contra 47,  

relevando uma imagem mais positiva do que negativa. Registramos novamente que os itens 

agradáveis estão relacionados ao ambiente natural, enquanto os desagradáveis são originados 

da ação do homem. 

Se existem aspectos que desagradam e agradam aos usuários, de que forma eles 

reconstruiriam o parque, o que acrescentariam ou retirariam? Sete pessoas não acrescentariam 

nada.  Os outros 31 entrevistados citaram 12 itens, num total de 47 citações. Vegetação recebe 

8 referências (17,03%); segurança recebeu 6 (12,77%); área de alimentação e água, 5 

(10,64%) cada; divulgação, 4 (8,51%), programas de turismo e cultura e de educação 

ambiental, 3 (6,38%), sinalização e animais, 2 (4,25), enquanto cadeiras com mesas e  lixeiras 

ficaram com 1 (2,13%) cada. Nesse ponto, destacamos dois aspectos: a preocupação  dos 

usuários com relação ao ambiente natural do parque — vegetação, água e animais — e as 

respostas ilustrarem a demanda dos usuários por uma estrutura que lhes permita usar melhor o 

parque. 

Também nesse esforço de construção do Rola Moça desejado pelos usuários, 

percebemos uma associação positiva ao Rola Moça, pois é bem menor o número de elementos 

a serem retirados. Dos 38 entrevistados, 16 não retirariam nada.  Os outros 22 entrevistados 

fizeram referência a oito itens, em um total de 22 referências. Mais uma vez, constatamos que 

todos os elementos a serem retirados estão ligados à ação do homem: asfalto com 7 

referências (18,42%); lixo com 4 (10,53%); mineradoras e trânsito com 3 (7,90%) cada; torres 

de transmissão com 2 (5,26%); e portaria, polícia e ladrão com 1 (2,63%) cada. 

Para mapear melhor a relação que mantêm (e se mantêm?) os visitantes com outros 

parques, um último bloco de perguntas foi feito. Dos entrevistados, a maioria, 22 pessoas 

(57,89%), disse que freqüenta outros parques, enquanto 16 pessoas (42,11%) disseram não ter 

o hábito. Os 22 indicaram 11 parques em um total de 42 referências. Três deles estão na 

região metropolitana de Belo Horizonte: Parque Municipal de Belo Horizonte, Parque 
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Municipal Fernão Dias e Parque das Mangabeiras e juntos receberam 16 referências 

(38,11%); o Parque Nacional da Serra do Cipó (MG) recebeu o maior número de referências, 

14 (33,33%). Parque Nacional de Itatiaia (RJ), Parque Estadual do Caparaó (MG) receberam 

3 (7,14%) cada. Caraça (RPPN) recebeu 2 (4,76%)s referências;  Parque Estadual do Petar 

(SP), Reserva da Juréia (SP), Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ) e Parque Estadual do 

Rio Preto (MG) receberam 1 (2,38%) cada. Duas citações — Caraça e Juréia —, pela 

definição do SNUC, não são incluídas na categoria de parque — o primeiro por ser uma 

RPPN e o segundo, uma Reserva Ecológica. Todos os parques citados — em maior ou menor 

grau — apresentam infra-estrutura de recepção, educação ambiental e uso para o visitante, 

têm portaria e — excetuando-se os parques municipais — controle de acesso. 

Quando perguntados sobre o que costumam fazer quando visitam esses parques, os 

depoimentos diferiram consideravelmente em relação ao Rola Moça. Podemos perceber que 

as atividades de lazer – notadamente as de esporte – são as mais usuais entre o público 

pesquisado: 11 pessoas (28,94%) vão fazer caminhadas; 5 (13,17%) vão passear; 5 (13,17%), 

vão relaxar; 4 (10,53%) vão nadar em cachoeiras; 3 (7,89%) vão andar de bicicleta e outros 3 

(7,89%) vão praticar esportes em quadras; 2 (5,26%) vão meditar; 2 (5,26%) ter contato com 

a natureza; 1 referência para cada (2,63%) aparece para andar de barco, ver a vista e 

pesquisar. 

Ao serem questionados sobre o motivo de criação de parques apenas uma pessoa 

declarou não saber (2,63%). Os outros 37 entrevistados  (97,37%) apresentaram respostas que 

vão ao encontro das finalidades de criação de parques definidas pelo SNUC: 24 pessoas 

(63,16%) apontaram a preservação da natureza — citando elementos como fauna, flora e 

biodiversidade — e 13 pessoas (34,21%) apontaram o lazer . 

As respostas  sobre o motivo de criação do Parque Estadual da Serra do Rola Moça se 

somaram aos indícios que apontam a falta de conhecimento sobre a área: 28 pessoas (73,68%) 

declararam não saber. Duas pessoas (5,27%) apontaram a proteção contra queimadas; 2 

(5,27%), a proteção à biodiversidade; 1 cita a preservação, sem saber do quê (2,63%), uma 

cita a proteção à ação das mineradoras (2,63%), uma cita a proteção à fauna (2,63%), uma cita 

a preservação da Serra do Curral (2,63%), uma outra cita a proteção à ação dos treieiros 

(pessoas que andam de moto em trilhas) (2,63%) e apenas uma pessoa (2,63%) citou a 

preservação de mananciais. 

Por fim, uma unanimidade pode ser identificada pelas respostas dadas quando 

questionados se o Rola Moça se parecia com os outros parques que freqüentavam. Os 22 

entrevistados que disseram freqüentar outros parques deram resposta negativa à questão.  
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“Os outros parques têm diversão. Esse [o Rola Moça] não tem nem 
gente para a gente conversar.” 

“Aqui tem muito trânsito, não tem brinquedos, quadras ou bares.” 

“Os outros parques são um fim; esse aqui é um meio, um mirante, um 
caminho para Casa Branca” 

“Aqui falta vegetação e sobra minério e poeira” 

“Não tem cachoeira como os outros que freqüento.” 

“Este lugar é muito seco”. 

“É muito abandonado, a gente nem sabe quando está saindo do 
parque.” 

“Não posso achar que parece se nem sabia que era um parque”. 

“Não tem programa de acolhimento, de recepção ao usuário, é uma 
incógnita.” 

“Aqui é muito deserto e dá medo”. 
 

4.2.2.2 Moradores do entorno do parque 

 

4.2.2.2.1 Metodologia 

 

Nesse grupo, estão os moradores das áreas limítrofes do parque, abrangendo 

representantes em todos os municípios envolvidos. Devido à impossibilidade de se aplicar o 

questionário a um número significativo de sujeitos e contando com a orientação do IEF para 

definição desse público, foram selecionados os condomínios e loteamentos de maior 

proximidade com os limites do parque e, como entrevistados, os respectivos síndicos, ou 

presidentes ou integrantes das associações de moradores. São eles: pelo município de Nova 

Lima, a presidente da Associação dos Moradores do Jardim Canadá, Maria Conceição de 

Souza; pelo município de Ibirité, o vereador e integrante do Grupo de Defesa Ambiental da 

Região de Ibirité, Anderson Mourão, e o líder dos agricultores da área limítrofe do parque, 

Márcio Silva; pelo município de Brumadinho, o morador do Condomínio Quintas de Casa 

Branca e integrante da brigada de incêndio do Rola Moça, Antônio Maurício Cabral, e o 

supervisor do condomínio Retiro das Pedras, José Walter Lopes; por Belo Horizonte, a 

presidente da Associação de Moradores dos bairros Independência e Mineirão, Ivanilde 

Juscelino de Araújo. 
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O objetivo da pesquisa foi mapear a informação e a percepção ambiental que possuíam 

da área. Foram contatados por telefone e, em seguida, pessoalmente, para responderem ao 

questionário. O questionário utilizado sofreu as devidas alterações pelo fato de o representante 

do condomínio ou bairro não estar sendo entrevistado como uma pessoa que está dentro do 

parque, mas como um morador de seu entorno. Além disso, foi lhe dada a orientação de que 

ele estava sendo entrevistado não apenas como morador, mas também como representante  do 

condomínio/loteamento e deveria estar particularmente atento ao fato. Percepções diversas, 

usos diversos. Morando no entorno do Rola Moça, as populações dos municípios têm as mais 

diversas opiniões a respeito do local.  

 
4.2.2.2.2 Resultados e discussões 

 

Do município de Nova Lima, mapeamos a população do bairro Jardim Canadá, 

representada pela presidente da Associação dos Moradores do bairro que demonstrou 

conhecimento sobre o motivo de criação do parque, citando a importância  da preservação dos 

mananciais, dizendo que há muitas cabeceiras na área do parque e por isso é muito importante 

preservar suas reservas. Segundo a entrevistada, esse dado não chega a todos do bairro, já que 

a informação por parte da administração do parque é pequena.  Conceição Souza afirma ter 

dúvidas sobre os municípios que compõem e quais são os limites da área. Chega a citar a 

Polícia Militar, como entidade gestora da área.  Ser vizinho do parque, para ela, é visto como 

um benefício, afirmando que é bom saber que se tem ao lado uma área que protege os animais 

e a água que vai para as casas. 

O Parque é visto como área de proteção para a população do Jardim Canadá . As 

características naturais do parque são citadas como os itens que mais agradam no Rola Moça 

— clima, as montanhas, o silêncio, os pássaros, o silêncio e a sensação de tranqüilidade. 

Ressalta o fato de o parque ser muito pouco utilizado pelos moradores que raramente passam 

de sua portaria. Conceição destaca que a impressão é que aquele é um grande espaço vazio, 

completando, 

“Para a população do Jardim Canadá ter interesse em usar, é preciso 
que tenha mais plantas, árvores com sombra, mais brinquedos e infra-
estrutura de lazer e alimentação. Antes de ter a portaria, muita gente 
daqui usava  a área pra jogar lixo e até mesmo pneus velhos, porque 
ninguém achava que um lugar vazio e poeirento como aquele 
precisasse ser preservado” (Entrevista com Maria Conceição de 
Souza, 2003). 
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Em sua opinião, o Rola Moça é bem diferente de outros parques, principalmente pela 

paisagem que apresenta e pelo pouco número de pessoas que o freqüenta. 

Em relação ao município de Brumadinho, as populações de Casa Branca e do 

condomínio Retiro das Pedras é que residem em seu entorno. Na opinião de Antônio Maurício 

Cabral, morador do condomínio Quintas de Casa Branca e integrante da brigada de incêndio 

do parque,  devido à grande proximidade com a área e pelo fato de todo ano o condomínio 

sofrer ameaça do fogo que invariavelmente atinge o parque é que a população é quase 

obrigada a conhecer melhor a área; saber a quais municípios pertence, que a administração é 

uma parceria entre IEF e Copasa, bem como entender os motivos de sua criação.  

“O parque foi criado para dar sustentabilidade aos mananciais de água, 
interligando seus ecossistemas e para abastecer de água a Grande Belo 
Horizonte. É uma área de uso público que, apesar de não ter seu plano 
de gestão definido, deve se prestar a atividades de educação ambiental 
e turismo ecológico” (Entrevista com Antônio Maurício Cabral, 
2003). 

O mesmo conhecimento demonstra o supervisor do condomínio Retiro das Pedras, 

José Walter Lopes. A água que abastece o condomínio vem da Estação Catarina que está 

dentro do Rola Moça e sua preservação, bem como dos outros mananciais, é muito importante 

para a região metropolitana de Belo Horizonte, segundo ele. 

Em ambos os casos, os moradores do condomínio gostam muito de ser vizinhos do 

parque, ainda que destaquem também o receio quanto à invasão da área para atividades ilícitas 

que possam afetar a segurança dos moradores dos condomínios. 

“Ao mesmo tempo em que nos sentimos cúmplices por ser vizinhos de 
uma área de tão rica diversidade, que sabemos que também somos 
responsáveis  por coibir sua degradação, ficando atentos  às suas 
ameaças como incêndios, depredação da fauna e da vegetação e do 
solo atingido por mineradoras como Sical e Extrativa Paraopeba, 
sabemos que é essa área que impede o crescimento da cidade na 
direção de Casa Branca, e o fato do parque ser muito grande faz com 
seus limites não sejam vigiados e, através dele, possam entrar pessoas  
não autorizadas dentro do condomínio” (Entrevista com Antônio 
Maurício Cabral, 2003). 

“É um privilégio termos ao nosso lado flora e fauna tão diversificadas; 
poucas pessoas devem ter ao lado de casa um parque tão rico como 
esse; o que acho uma pena é que poucas pessoas o conhecem e poucas 
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pessoas interagem com o que o parque nos oferece, a grande maioria 
por medo de andar por lá” (Entrevista com José Walter Lopes, 2003). 

Auxiliando, voluntariamente, o órgão gestor do parque e procurando disseminar entre 

os outros moradores a importância de se preservar a área, Cabral enumera como pontos de 

destaque não apenas aspectos naturais do local, como as montanhas, a água e a diversidade, 

como também a possibilidade que o Rola Moça oferece de ser um espaço de reflexão e de ser 

barreira à expansão da cidade, à cidade conurbada..  

Ao citar os aspectos que desagradam no Rola Moça, mais uma vez, Cabral demonstra 

um elevado grau de informação sobre a área. 

“O que incomoda é o fato de as maiorias das pessoas o utilizarem 
apenas como passagem, como estrada comum; a inoperância do poder 
público em gerir o espaço, a lentidão na implantação do processo de 
gestão e falta de engajamento das comunidades do entorno também 
são fatores negativos” (Entrevista com Antônio Maurício Cabral, 
2003). 

Ainda segundo Cabral, a população do condomínio Quintas de Casa Branca gostaria 

de ver  a parte da Serra da Moeda somada à área, dando origem a um verdadeiro oásis para a 

região metropolitana de Belo Horizonte. É exatamente a sua morfologia e, principalmente, o 

fato de ser uma mancha em meio à conurbação urbana que fazem do Rola Moça um parque 

diferenciado em relação aos outros. 

O supervisor do Retiro das Pedras, Walter Lopes, ressalta as nascentes como um item 

de destaque, e os veículos motorizados, a pouca educação dos usuários e os incendiários 

como os pontos que desagradam.  

“A população do Retiro das Pedras quer que o parque tenha mais 
infra-estrutura de proteção contra incêndio e mais guaritas em pontos 
estratégicos; a fiscalização é importante não só para á área, mas para 
evitar que  fogo e o abuso dos freqüentadores interfiram no 
condomínio” (Entrevista com José Walter Lopes, 2003). 

Uma preocupação extrema com a preservação da área é o que pode ser percebido por 

parte da população do entorno, no município de Ibirité, formada por agricultores e 

representados por seu líder, Márcio Silva.  Apesar de não conhecerem a parte alta do parque 

— o município de Ibirité está localizado no entorno de sua parte baixa —, os agricultores 

demonstram um alto nível de informação sobre a área. Segundo Cunha, eles estão sempre 
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atentos a tudo o que acontece por lá, já que, qualquer alteração na área natural pode 

provocar impactos sobre sua cultura. Há mais de 40 anos, existe a cultura de ervas e cheiro 

verde no entorno do parque que utiliza a água que nasce em seu interior. São cerca de 60 

famílias e 150 pessoas que vivem da agricultura, conhecem o órgão gestor e os municípios 

integrantes da área, apesar de desconhecerem os limites do parque a não ser a porção que se 

avizinha de suas culturas.  

 

 
Figura 33 - Áreas cultivadas no entorno do parque, município de Ibirité 

Fonte -  Fotos da autora da dissertação 

 

 
Figura 34 -  Detalhe da cultura de ervas no município de Ibirité 

Fonte -  Fotos da autora da dissertação     
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“É fundamental a existência desse parque que protege as nascentes de 
água, pois, sem ela, a gente não vive. A gente não freqüenta o parque 
e acho que ele não tem que ser freqüentado mesmo não; o importante 
é que a água fique sempre limpa Por isso a gente não acha que tem 
que pôr e nem tirar nada de lá. Tem que deixar como está, como o 
lugar nasceu e como Deus criou. É quando o homem mexe, que as 
coisas estragam” (Entrevista com Márcio Silva, 2003). 

Márcio Silva destaca ainda o movimento que os moradores fazem cada vez que 

percebem a área ameaçada, principalmente pela especulação imobiliária. Segundo ele, 

constantemente o parque e, conseqüentemente, a área de cultivo, sofrem ameaça de 

loteamentos que a prefeitura de Ibirité quer implantar na área limítrofe e cita como exemplo 

dois sítios — Emilândia e José Gomes da Rocha — cujas áreas querem transformar em 

loteamento.  Exatamente por ser uma área protetora de águas e ter muitos morros é que não vê 

semelhanças entre o Rola Moça e os outros parques que são áreas para as crianças brincarem.  

O vereador de Ibirité e integrante do Grupo de Proteção e Defesa Ambiental —GPDA, 

Anderson Mourão, reitera o pouco cuidado da atual administração municipal com a defesa do 

parque e seu entorno. 

“Além da especulação imobiliária, a prefeitura de Ibirité dá origem a 
outros atos de agressão ao parque como a manutenção de um lixão nas 
áreas de seu entorno, a vista grossa com a ação das mineradoras e 
situações absurdas, como um caminhão da prefeitura já ter sido 
encontrado dentro do parque com 900 pés de canela de ema” 
(Entrevista com Anderson Mourão, 2003). 

Uma visita à área mencionada pelo vereador comprova a existência do lixão, onde 

estão montadas barracas que abrigam 15 pessoas. Duas pessoas que estavam no local — que 

pediram para não serem identificadas — disseram que de vez em quando alguém chega lá e 

diz que o lixão vai acabar, mas até agora está tudo igual. Ainda segundo eles, são carros da 

própria prefeitura que levam o lixo até lá; o que é reciclável, as  famílias que moram no local 

separam e vendem para os que vão até lá comprar. 
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Figura 35: Detalhe do lixão no entorno do Rola Moça, município de Ibirité. 

Fonte -  Foto da autora da dissertação 

 

  
Figura 36 - Kombi buscando o lixo separado pelas famílias que moram em barracas no lixão de Ibirité 

Fonte -  Foto da autora da dissertação 
 

Por fim, temos a população de Belo Horizonte, que demonstra ser a menos informada 

sobre o Parque do Rola Moça. São os bairros Independência, Mineirão e o loteamento Solar 

do Barreiro que estão no seu entorno, e os moradores, apesar de serem os que mais utilizam a 

área para recreação —, as quadras e brinquedos estão localizados na portaria próxima a esses 

bairros — são os que menos conhecem o parque. 

A presidente da Associação dos Moradores dos bairros Mineirão e Independência, 

Ivanilde Alves, é que reitera essa visão, ao afirmar que ninguém conhece os limites do parque, 

sabe a que municípios pertence ou quem é responsável por sua administração e é mais uma 

que ressalta receio em relação a pessoas perigosas dentro da área do parque. 
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“Parte da população usa as quadras para jogar bola e volta e meia 
temos notícias de ladrões que entram pela trilha e se escondem dentro 
do parque. É bom ter natureza por perto, mais uma área vazia pode 
acabar chamando a atenção de gente perigosa. Os meninos que sobem 
de bicicleta as trilhas do parque têm idéia do quanto o lugar é bonito, 
mas quem fica aqui embaixo não percebe tanto. Nosso bairro é muito 
carente, e essa é a única área verde por perto; se fosse mais divulgado, 
tivesse mais infra-estrutura, mais gente ia visitar o lugar, ia apreciar 
sua beleza e seria mais fácil cuidar dele” (Entrevista com Ivanilde 
Alves, 2003). 

Ivanilde é mais uma que aponta diferenças entre o Rola Moça e outros parques ao 

afirmar que a maior diferença dele é ser um lugar que parece não ter sido feito para as pessoas 

usarem. 

Ainda, no entorno de nossa área de estudo, percebemos a ocupação irregular no parque 

do Rola Moça, identificada, em Belo Horizonte, pelo chamado loteamento Solar do Barreiro. 

O Ministério Público propôs, no final de 2002, ação civil pública de responsabilidade por 

dano ambiental contra a Imobiliária Filadélfia e seus proprietários, em virtude de danos 

ambientais causados pelo fato de parte do loteamento Solar do Barreiro estar localizada dentro 

da área do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Além de já estarem proibidas novas 

edificações, o IEF estuda a forma de compensação ambiental que deverá ser adotada, 

considerando a área que já foi invadida.  Apesar de sucessivas tentativas entre os meses de 

maio a julho de 2003, não conseguimos coletar o depoimento dos proprietários da imobiliária 

Filadélfia. 

No cômputo geral, percebemos que o parque é pouco utilizado, e a alegação geral é 

que ele oferece pouca infra-estrutura e pouca ou quase nenhuma divulgação. Para os 

condomínios dos municípios de Nova Lima e Brumadinho, o parque é visto como uma 

barreira à expansão urbana e, até mesmo, como forma de proteção à violência que pode vir de 

municípios vizinhos. Para os agricultores de Ibirité apresenta-se como uma área de 

preservação da natureza, enquanto, no lado de Belo Horizonte, chega a ser vista como 

passível de ocupação por empreendimentos imobiliários.  Apesar das diferentes visões, 

percebemos um receio de todos os moradores do entorno com relação à questão da 

insegurança que, na visão deles, o parque vazio pode oferecer às suas moradias. 



 105

4.2.2.3 Administrações Municipais 

 

4.2.2.3.1 Metodologia 

 

Para avaliar o interesse, grau de envolvimento dos municípios integrantes do parque 

em sua gestão, relação com o órgão gestor, conhecimento que possuem sobre o Rola Moça, 

foram construídos roteiros de entrevistas,  com perguntas abertas a serem realizadas com os 

secretários municipais de Meio Ambiente dos quatro municípios em questão. A primeira 

entrevista realizada demonstrou a dificuldade de obter respostas objetivas, pelo não interesse 

dos entrevistados em apresentar qualquer crítica formal aos gestores do parque. Por isso, o 

roteiro foi alterado e construiu-se um questionário misto, entre perguntas abertas e fechadas, 

com o qual acreditamos ter conseguido contornar a dificuldade inicial. 

Foram entrevistados: o secretário municipal de Meio Ambiente de Ibirité, Bruce 

Castro Dias, o secretário municipal de Meio Ambiente de Brumadinho, Quintino Vargas, e o 

secretário municipal de Meio Ambiente de Nova Lima, Tárcio Tibo. Pelo Município de Belo 

Horizonte e por orientação do ex-secretário de Meio Ambiente, Paulo Maciel (exonerado em 

junho de 2003), foram entrevistadas a gerente de Áreas Verdes e Gestão Ambiental da 

Prefeitura de Belo Horizonte, Márcia Vital, e a coordenadora do projeto Pró-Serra do Curral, 

Maura Bartolozzi. 

 

4.2.2.3.2 Resultados e Discussões 

 

Quando perguntamos se o Rola Moça trouxe benefícios ou prejuízos aos municípios, 

as opiniões dos secretários coincidem ao identificar benefícios, sobretudo, de ordem 

ambiental. 

“Preservação de uma área muito importante para a população; garantia 
maior para as águas, pela faixa contínua de preservação criada” 
(Entrevista com coordenadora do projeto Pró-Serra do Curral, Maura 
Bartolozzi, 2003). 

“Proteção ambiental para a área; conscientização maior da população 
e obrigatoriedade do licenciamento ambiental para atividades no 
entorno do parque” (Entrevista com o secretário de Meio Ambiente de 
Brumadinho, Quintino Vargas, 2003). 
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“Proteção da fauna e flora” (Entrevista com o secretário municipal de 
Meio Ambiente de Ibirité, Bruce Castro Dias, 2003). 

“Um destino ambientalmente sustentável à área” (Entrevista com o 
secretário municipal de Meio Ambiente de Nova Lima, Tárcio Tibo). 

Apenas o secretário municipal de Meio Ambiente de Brumadinho cita uma restrição 

de ordem ambiental para as atividades mineradoras no entorno do parque. 

Quanto aos benefícios de ordem social, as opiniões são mais divergentes. 

“Evitou a favelização da área e ofereceu mais uma oportunidade de 
lazer para a população” (Entrevista com a gerente de Áreas Verdes e 
Gestão Ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte, Márcia Vital, 
2003). 

“Recebimento de recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente para 
recomposição de ribeirões no entorno do parque, construção de aterro 
sanitário e implantação de coleta seletiva” (Entrevista com o secretário 
de Meio Ambiente de Brumadinho, Quintino Vargas, 2003). 

“Evitou a explosão de parcelamentos na área do parque” (Entrevista 
com o secretário municipal de Meio Ambiente de Ibirité, Bruce Castro 
Dias, 2003). 

“Criou uma área de lazer” (Entrevista com o secretário municipal de 
Meio Ambiente de Nova Lima, Tárcio Tibo). 

Nenhuma restrição foi citada. Quanto à ordem econômica, apenas o secretário de Nova 

Lima citou como benefício, as perspectivas do turismo como propulsoras para o crescimento 

econômico. Foi do secretário de Nova Lima também o único benefício citado com relação a 

questões de segurança pública: o convênio assinado entre o IEF e a Polícia Militar. A gerente 

de Áreas Verdes e Gestão Ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte, Márcia Vital, foi quem 

abordou um aspecto de restrição com relação à segurança — muito ressaltado pelos 

moradores do entorno na seção anterior — lembrando que por ser uma área destinada a 

permanecer desocupada pode se transformar em um abrigo de marginais. 

Quando perguntados sobre empresas que tenham sofrido restrição em suas atividades 

após a criação do parque, apenas as prefeituras de Brumadinho e Ibirité se manifestaram. O 

secretário de Brumadinho citou o loteamento Serra das Andorinhas, que foi embargado por 

não ter licenciamento, e a Mineradora Extrativa Paraopeba, que estava operando sem o 
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EIA/RIMA (Estudo e Relatório de Impacto Ambiental) que, por ação ajuizada pela 

Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente —AMDA—, está com suas atividades 

paralisadas. Uma visita ao local comprovou a paralisação dos dois empreendimentos. Já o 

secretário de Ibirité cita uma restrição à própria prefeitura local, que  deverá retirar o lixão da 

área do entorno do parque, e à Mineração Santa Paulina. Uma visita aos dois locais mostrou 

que o lixão ainda está em atividade, bem como a mineradora citada. 

Já, quando perguntados se a própria administração utiliza o parque para alguma 

atividade, apenas a gerente de Áreas Verdes e Gestão Ambiental da Prefeitura de Belo 

Horizonte afirmou utilizá-lo para oficinas de educação ambiental com alunos da rede pública. 

Preocupamo-nos, também, em questioná-los sobre a forma como as populações, 

espontaneamente, usavam o parque. Todos foram unânimes em afirmar que a área é usada 

prioritariamente como local de passagem, sendo que o público de Belo Horizonte também o 

utiliza para atividades de lazer, usando suas quadras. 

Pouca interação com o órgão gestor do parque e praticamente nenhuma atividade  das 

administrações para informar suas populações sobre o Rola Moça é o que identificamos. 

Apenas a prefeitura de Belo Horizonte cita o trabalho de educação ambiental como uma 

atividade institucional adotada pela administração, para divulgar o Rola Moça, e a brigada de 

combate a incêndios como uma atividade do município desenvolvida em conjunto com os 

gestores do parque. As outras administrações não apontam iniciativas nesse sentido. A 

coordenadora do projeto Pró-Serra do Curral, Maura Bartolozzi cita, inclusive, a criação de 

um conselho para gestão compartilhada mas que, segundo ela não teve nenhuma reunião até o 

momento. 

As administrações apontam os fatos mais impactantes ao Rola Moça, como se vê na 

figura 37. 

 

Belo Horizonte Brumadinho Ibirité Nova Lima 

Ocupação irregular 
Falta de recursos 
Ser apenas um local 
de passagem 

Incêndio 
Expansão urbana 
Falta de fiscalização

Turismo predatório 
Loteamentos 
clandestinos e 
ilegais 
Minerações 
Desinteresse dos 
municípios 
envolvidos e do 
próprio governo 

Ocupação 
desordenada 
Disposição dos 
resíduos sólidos no 
entorno 
Incêndio 
Trânsito de veículos 
com tração 
Extração de fauna e 
flora 

Figura 37 – Quadro sobre impactos no Parque do Rola Moça identificados pelas  
administrações municipais 
Fonte - Pesquisa de campo realizada pela autora da dissertação. 
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Apresentamos para as administrações algumas situações — identificadas no Rola 

Moça pelo IEF —  e perguntamos se eles tinham conhecimento sobre sua ocorrência: desova 

de lixo e material de construção, desova de carcaças de carros roubados, roubo de espécimes 

de fauna e flora, trilhas em locais proibidos. Com exceção dos representantes de Belo 

Horizonte, que identificaram apenas uma das situações, todas as outras apontaram mais de 

50% das situações, sendo que Ibirité só não apontou as trilhas em locais proibidos. 

Para termos uma idéia das avaliações das administrações com relação às funções mais 

relevantes que o Rola Moça deveria atender, optamos por solicitar a opinião dos mesmos 

utilizando uma escala de pontuação de 1 a 5, representando os conceitos de insuficiente, 

regular, bom, muito bom e excelente. Em seguida fizemos uma média aritmética simples entre 

as pontuações dadas por cada um. A preservação de mananciais e política de proteção a 

incêndios recebeu a pontuação mais alta (4,5). Em seguida vieram a proteção da 

biodiversidade (4,25), interação com os municípios (3,5), práticas de educação ambiental 

(3,25), espaço de lazer, divulgação e a segurança da área (2,5). Pesquisa sobre a 

biodiversidade ficou em último lugar (1,75). Percebemos aqui uma inconsistência entre as 

notas dadas e os depoimentos apresentados anteriormente, sobretudo com relação às políticas 

de interação com os municípios (nota 4,5) e nenhum trabalho conjunto apontado nos 

depoimentos. 

Foi ainda perguntado aos secretários se eles dariam alguma sugestão para incrementar 

a política de preservação do parque. 

“O Rola Moça deveria se integrar ao roteiro de preservação, recreação 
e lazer de áreas verdes em Belo Horizonte e investir em parcerias com 
seus atores, para coibir loteamentos no entorno” (Entrevista com a 
gerente de Áreas Verdes e Gestão Ambiental da Prefeitura de Belo 
Horizonte, Márcia Vital, 2003). 

“Apostamos em uma gestão mais participativa que incluísse a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou o Codema local” 
(Entrevista com o secretário municipal de Meio Ambiente de 
Brumadinho, Quintino Vargas, 2003). 

“Ampliar as atividades da Polícia Florestal e Corpo de Bombeiros, 
implantar atividades de educação ambiental nas escolas do entorno e 
tornar o parque uma atração turística” (Entrevista com o secretário 
municipal de Meio Ambiente de Ibirité, Bruce Castro Dias, 2003). 
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“Aproximação com a administração municipal” (Entrevista com o 
secretário municipal de Meio Ambiente de Nova Lima, Tárcio Tibo). 

 

A avaliação demonstra uma falta de interação entre os  municípios e a administração 

do Parque do Rola Moça, bem como a pouca ou nenhuma ação dos mesmos, voltadas para 

informar a população sobre o espaço. De modo geral, sua implantação é vista como positiva, 

trazendo benefícios aos municípios. A avaliação é de que o parque é pouco utilizado pelas 

comunidades e que a pressão urbana e das mineradoras do entorno interfere em sua 

conservação. Como destaque, podemos citar a opinião da gerente de Áreas Verdes e Gestão 

Ambiental de Belo Horizonte, a única a citar uma restrição com a criação do parque que, por 

se tratar de uma área fadada a permanecer desocupada pode se transformar em abrigos de 

marginais. Essa opinião é particularmente relevante, já que, como identificamos, incidentes de 

cunho criminal são registrados dentro do parque. Interessante também é a opinião do 

secretário de Meio Ambiente de Ibirité de que a criação do Rola Moça evita a explosão de 

parcelamentos do solo na região de seu entorno, já que o vereador Anderson Mourão e Márcio 

Silva, entrevistados como residentes do entorno, citam exatamente a prefeitura de Ibirité 

como agressora do parque, pela vista grossa aos loteamentos clandestinos que prejudicam a 

área. 

 

4.2.2.4  Empresas do entorno do parque 

 

4.2.2.4.1 Metodologia 

 

O objetivo de entrevistar as empresas do entorno do Rola Moça foi identificar o 

interesse que têm sobre a área, a visão que têm do parque e a interação com os órgãos gestores 

e usuários. Uma vez que as empresas que atuam no entorno do Rola Moça exercem atividades 

potencialmente agressivas ao meio ambiente — mineração — e temendo que, por questões 

políticas, as entrevistas não conseguissem obter respostas objetivas, optamos por um 

questionário similar ao aplicado às administrações municipais entre perguntas abertas e 

fechadas, com as devidas modificações para avaliar o interesse da empresa e grau de interação 

que possui com o Parque do Rola Moça. 

Com a orientação do IEF, identificamos as minerações com atividades nos limites do 

Rola Moça. Para selecionar o representante da empresa que seria abordado recorremos à 

diretoria de Meio Ambiente de cada uma delas, obtendo a indicação de quem seria o 
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responsável. Assim, foram entrevistados: o consultor ambiental da Itaminas (Ibirité), Nívio 

Tadeu Lasmar Pereira; o supervisor de Reabilitação Ambiental e Propriedades Rurais da 

Minerações Brasileiras Reunidas-MBR (Nova Lima e Brumadinho), Carlos Eduardo Leite dos 

Santos; o coordenador de Meio Ambiente da Mannesmann (Brumadinho), Alberto Luís 

Bernardo; o coordenador de Meio Ambiente da Sical, Jorge Luiz Oliveira da Silva (Belo 

Horizonte, Ibirité). A Mineração Santa Paulina (Ibirité) e a Extrativa Paraopeba (Brumadinho) 

que também atuam no entorno do parque, foram contatadas. Na primeira, não conseguimos 

abordar nenhum representante legal. Segundo o atendente Carlos Magno, a empresa estava 

com as atividades paralisadas, mas uma visita ao local, em junho de 2003, revelou o trabalho 

de tratores no local. Já a visita à Extrativa Paraopeba, também em junho de 2003, comprovou 

a paralisação das atividades e revelou também a área degradada pela empresa. 

 

4.2.2.4.2 Resultados e Discussões 

 

Corroborando o discurso do desenvolvimento sustentável, as empresas que atuam no 

entorno do Rola Moça demonstram reações extremamente positivas à criação do Rola Moça. 

Os representantes da Mannesmann e Itaminas afirmam que as empresas não geram qualquer 

impacto ambiental. O representante da  MBR declara que todas as atividades da empresa são 

realizadas em conformidade com a legislação ambiental, e que os possíveis impactos causados 

estão dentro dos parâmetros ambientais. Já o da Sical afirma que o impacto mais significativo 

de sua atividade é o visual, em função da alteração da paisagem, somado ao ruído e à fumaça 

expelida no ar. É a Sical que também cita uma restrição objetiva que o Rola Moça trouxe para 

a empresa, com a limitação ao tempo de exploração da mina. A MBR afirma que a criação de 

um parque, por ser uma área de domínio público, um espaço público iria causar restrições de 

usos a eventuais proprietários particulares na área e seu entorno — como no caso da MBR. 

Itaminas e Manesmann não perceberam nenhuma restrição, e essa última também não cita 

benefício. Já as outras empresas citam como benefícios o fato de  passarem a se preocupar 

muito mais com as questões ambientais e estar ao lado do parque fazer com que a empresa 

aumente a relação e sinergia com os órgãos ambientais, o que é muito positivo. 

A avaliação da relação entre a empresa, a administração do parque e seus usuários 

obteve os seguintes resultados: com a administração, MBR e Sical citam os planos de 

prevenção a incêndios, enquanto a Itaminas indica o fornecimento de informações como uma 

forma de parceria. A MBR enumera outras ações feitas em conjunto como implantação de 
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cercas e aceiros, participação nos eventos promovidos pelo parque e a doação de uma 

motocicleta para fiscalização. 

Com a  prefeitura e usuários, as empresas não realizam atividades em conjunto, 

afirmando que essa é uma atividade que cabe diretamente ao IEF. As empresas apontam os 

fatos mais impactantes ao Rola Moça, como demonstrado na Figura 38. 
  

MBR Itaminas Sical Manesmann 

Falta de recursos e 
mão de obra 
Falta do plano de 
manejo 
Problemas 
fundiários 

Crescimento urbano 
Mineração 
Estrada que corta o 
parque 

Falta de divulgação 
de sua importância 
Falta de um plano 
de turismo 
 

Incêndios 
Loteamento 
Proximidade dos 
centros urbanos 

Figura 38 – Quadro sobre os impactos no Parque do Rola Moça identificados pelas empresas  
que atuam no entorno. 
Fonte: Pesquisa de campo realizada pela autora da dissertação 

 

A avaliação da gestão do Rola Moça, utilizando também a escala de 1 a 5, forneceu o 

seguinte resultado: proteção de mananciais (4,33), proteção da biodiversidade (4), interação 

com os municípios e proteção a incêndios (3,66), espaço de lazer e prática de educação 

ambiental(3,33), divulgação (2,66), pesquisa sobre a biodiversidade e segurança (2). 

Como sugestões apresentadas para melhorar a preservação do parque, temos os 

seguintes depoimentos: 

“Uma maior interação com as empresas, de forma que o parque seja 
visto como um benefício e não um malefício, utilizando para isso 
campanhas educacionais e atitudes de respeito aos interesses e 
projetos” (Entrevista com o supervisor de Reabilitação Ambiental e 
Propriedades Rurais da MBR, Carlos Eduardo Leite dos Santos). 

“A implementação do parque deve ser concluída. O estado deve 
investir mais e também em parcerias com a iniciativa privada. O 
parque é merecedor de mais investimentos por seus mananciais 
(pesquisa científica) como também por sua beleza cênica” (Entrevista 
com o consultor ambiental da Itaminas, Nívio Tadeu Lasmar Pereira). 
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“Promover estudos sobre a flora, fauna e recursos hídricos e divulga-
los. Criar um mirante com infra-estrututra para estimular a ida de um 
maior números de pessoas, de onde pudessem ser apreciadas as 
cidades de Belo Horizonte e Ibirité. Oferecer transporte para que as 
pessoas circularem pelo parque, bem como demarcar trilhas para 
caminhadas” (Entrevista com o coordenador de Meio Ambiente da 
Sical, Jorge Luiz Oliveira da Silva). 

“O poder público deve assumir suas responsabilidades” (Entrevista 
com o coordenador de Meio Ambiente da Mannesmann, Alberto Luís 
Bernardo). 

 

Percebemos que as empresas procuraram não se comprometer muito com as respostas 

fornecidas e, por isso, não deram informações muito detalhadas. A grande surpresa fica por 

conta de que, na opinião geral, a criação do Parque Estadual do Rola Moça, na visão de todas 

as empresas, trouxe para elas o benefício de passarem a se preocupar com uma política 

ambiental e com o cumprimento da legislação.  Mesmo as que citam restrições sofridas, 

consideram o fato como positivo.  Outra constatação é a baixa interação com a política de 

gestão do parque, apesar de citarem o patrocínio de eventos e a participação em brigadas 

contra incêndio.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao estudarmos a intenção de criação do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, as 

percepções de seus atores sobre a área e o seu atual estágio de gestão, pudemos identificar 

vários vieses, olhares e posturas. Partindo de um eixo histórico, verificamos que a instituição 

de unidades de conservação no Brasil — e a respectiva legislação ambiental associada — 

seguiu uma tendência mundial que começou com a preocupação de proteger paisagens de 

valor estético e evoluiu para a intenção de proteger ecossistemas, incluindo as populações 

humanas a eles já tradicionalmente relacionadas.  Sob a égide dessa preocupação com a 

biodiversidade, o Rola Moça foi criado pelo governo do estado de Minas Gerais, para garantir 

o abastecimento de água de parte da população da região metropolitana de Belo Horizonte, 

que se valeu de um decreto estadual para instituí-lo. Outros aparatos legais com os quais conta 

— área protegida pela Apa-Sul e pelo tombamento da Serra do Curral —, em tese, estariam 

lhe garantindo proteção ainda maior. Na prática, identificamos que tal arcabouço jurídico 

ainda está longe de provocar a proteção efetiva dessa e de outras áreas, mas que, sem dúvida, 

instrumentos normatizados por essa legislação, como o plano de manejo, quando em prática 

são, sim, grandes propulsores de um sistema eficiente de proteção para as unidades de 

conservação. 

Ao, pelo menos, diminuir a ocorrência de atividades potencialmente impactantes no 

entorno dos mananciais — restrição das atividades das mineradoras e de empreendimentos 

imobiliários —, pudemos identificar que o Rola Moça trouxe reflexos positivos para a 

preservação da água.  Explicando melhor: os mananciais já declaradas como Área de Proteção 

Especial e geridos pela Copasa, anteriormente à instituição do Rola Moça, não sofreram 

qualquer alteração em sua forma de gestão após a criação do parque. O ganho ficou 

relacionado à proteção do seu entorno, já que a pressão advinda do crescimento urbano dos 

municípios integrantes não age diretamente sobre os limites dos mananciais, mas, sim, do 

próprio parque.   

No entanto, pudemos identificar também que o avanço do crescimento urbano para os 

limites do parque tende a ser crescente e já traz uma série de conseqüências danosas ao Rola 

Moça, identificadas no diagnóstico apresentado pela própria administração. Com esse avanço, 

são cada vez maiores e mais diversos os atores que se relacionam com a área. Retomando o  

destaque de Holdgate (2002) de que a chave da proteção de paisagens apreciadas está nas 
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comunidades que as chamam de lar e voltando às respostas obtidas na pesquisa de percepção 

junto às populações que se relacionam com o Rola Moça podemos afirmar que o parque ainda 

está longe de ser considerado um lar, um lugar. É tão somente um espaço, não é familiar aos 

que com ele convivem que, portanto, não lhe atribuem o significado devido. É, por 

conseqüência, passível de ser utilizado com o fim que cada grupo achar mais adequado. 

E como determinar um espaço como o Parque Estadual do Rola Moça, cuja construção 

é baseada nesse não-reconhecimento? Recorremos a Augé (1994), quando afirma que um 

espaço que não se pode definir nem como identitário, nem como relacional e nem como 

histórico definirá um não-lugar.  

Por não-lugar estão designadas duas realidades complementares, porém, distintas: 

espaços constituídos em relação a certos fins (transporte, trânsito, comércio, lazer) e a relação 

que os indivíduos mantêm com esses espaços. Os lugares criam um social orgânico, os não-

lugares criam tensão solitária.  

Os não-lugares da supermodernidade definem-se, também, pelas palavras ou textos 
que nos propõem: seu modo de usar, em suma, que se exprime, conforme o caso, de 
maneira prescritiva ("pegar a fila da direita"), proibitiva ("proibido fumar") ou 
informativa ("você está entrando no Beaujolais") e que recorre tanto a ideogramas 
mais ou menos explícitos. Assim, são instaladas as condições de circulação em 
espaços onde se supõe que os indivíduos só interajam com textos, sem outros 
enunciantes que não pessoas "morais" ou instituições. (Augé, 1994, p.89) 

O uso do termo não-lugar por Augé (1994), está intimamente ligado à realidade das 

grandes cidades criadas pela supermodernidade, em que as características que o constroem — 

o não-lugar — estão na própria essência constituidora dessas cidades.  Atrevemo-nos, no 

entanto, a uma adaptação do termo, transportando-o para o contexto do Rola Moça. Isso 

porque, ainda que não signifiquem a essência constituidora do parque, ainda que estejam 

presentes por contingência — evidenciando desvios ou inconsistências do processo de gestão 

—, muitas das características que definem o não-lugar podem ser identificados no Rola 

Moça.   

Considerando que parte dos atores que interagem com o Parque do Rola Moça 

mantém com ele, uma relação de espectador — e espectadores de visões parciais, de 

fragmentos de uma totalidade maior —, que o utilizam como um local de passagem e se 

guiam por ele por textos enunciados por instituições não seria válido pensarmos no Rola 

Moça como um não-lugar, ou melhor, como um não-parque sob o ponto de vista de seus 

visitantes e principais atores envolvidos? Acreditamos ter mostrado que sim. 
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Carlos (1996) concorda com o sentido de não-lugar apresentado por Augé (1994) e 

cita a figura do viajante para explicar o sentido do termo, como aquele de passagem, da não-

relação ou mesmo da não-identidade, uma vez que o viajante constrói sempre uma visão 

fragmentada daquilo que vê, instantâneos parciais organizados confusa e fragmentariamente 

em sua memória. Nesse contexto, a viagem construir-se-ia pela relação fictícia entre o olhar e 

a paisagem. Reforçamos nossa argumentação quanto ao fato do Rola Moça constituir-se  em 

um não-parque, uma vez que percebemos que grande parte das pessoas que se encontram em 

seu interior não vão até lá, mas apenas passam por lá; conhecem apenas uma pequena amostra 

da área. Alguns vêem apenas a parte baixa do parque, outros apenas a parte alta, outros apenas 

passam pela estrada do seu interior. Alguns moradores do entorno nunca entraram no parque, 

outros o vêem como um grande vazio. Municípios abrangidos tampouco se envolvem com a 

área.  Sem a visão do todo, sem se relacionar com o parque, não se apropriaram do espaço 

que, portanto, ainda não se tornou, para eles, um lugar. 

De um grande espaço vazio a um lugar. De um não-parque a um parque. Que o Rola 

Moça comece o caminho da transformação, aproveitando os aparatos legais de que dispõe, 

obedecendo às boas práticas de um plano de manejo e aproveitando, sobretudo, a imagem 

ainda positiva de que goza junto a todas as populações com as quais se relaciona.  A despeito 

das diversas críticas levantadas à instituição de unidades de conservação, sistemas de gestão 

predominantemente participativos, que levem em conta os diversos atores envolvidos e 

sobretudo trabalhem considerando a percepção que têm sobre a área, podem demonstrar 

resultados positivos, a exemplo das experiências dos parques Guarapiranga em São Paulo e 

Parque Nacional da Tijuca no Rio de Janeiro27. 

Que o caminho seja o da aproximação e não o do afastamento, que o Rola Moça se 

mostre e não mais se esconda. Que o parque se torne amigável aos seus visitantes, que 

conheça os que lá entram para brincar, namorar, ou apreciar a vista, que ofereça um assento a 

quem queira demorar mais um pouco, que mostre os caminhos por onde se deve andar. E que 

fale claramente sobre si, que eduque, que mostre o que fazer e não fazer.  Que o verde possa 

ser percebido em cada tronco tosco do cerrado, em cada grão avermelhado da terra. Que os 

animais não precisem ser vistos, mas sentidos. Sobretudo, que se saiba sim da existência das 

águas do Rola Moça e que se delicie no contato com elas, ainda que apenas quando 

desaguarem nas torneiras de cada casa. Que os atores do Rola Moça não peçam por mais 

segurança, que sejam eles a segurança do parque. E, por fim, parafraseando Diegues (1994) 

                                                                 
27 A experiência desses parques está suscintamente apresentada no Apêndice C. 
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que, ao estudar a região do Saco do Mamanguá (RJ), afirmou o nosso lugar virou parque, 

esperamos que o Rola Moça, que o nosso parque, vire, logo, um lugar.   
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a)  

 

b)  

 

c)  
Figura 39: Vista do Rola Moça 

a) Por do sol sobre a Lagoa da Petrobras (Ibirité), vista do Rola Moça 

b) Lua cheia sobre uma canela de ema 

c) Amanhecer no Parque da Serra do Rola Moça 
Fonte – Fotos da autora da dissertação 
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ANEXO A 

LEI Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000 

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza e dá outras providências. 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, estabelece critérios e normas 

para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 

Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção; 

II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização 

sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases 

sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e 

garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral; 

III - diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os 

ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 

compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas; 

IV - recurso ambiental: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o 

subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora; 

V - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e 

ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais; 

VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas 

o uso indireto dos seus atributos naturais; 

VII - conservação in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações 

viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham 

desenvolvido suas propriedades características; 

VIII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas; 

IX - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais; 

X - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais; 

XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos 

processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 

economicamente viável; 

XII - extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis; 

XIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, 

que pode ser diferente de sua condição original; 
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XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua 

condição original; 

XV - (VETADO) 

XVI - zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas 

específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser 

alcançados de forma harmônica e eficaz; 

XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de 

conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade; 

XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a 

normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade; e 

XIX - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que 

possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de 

áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior 

do que aquela das unidades individuais. 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

DA NATUREZA - SNUC 

Art. 3o O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC é constituído pelo conjunto das unidades de 

conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com o disposto nesta Lei. 

Art. 4o O SNUC tem os seguintes objetivos: 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas 

jurisdicionais; 

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento; 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, 

paleontológica e cultural; 

VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental; 

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o 

turismo ecológico; 

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu 

conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. 

Art. 5o O SNUC será regido por diretrizes que: 

I - assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente 

viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o 

patrimônio biológico existente; 
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II - assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da 

política nacional de unidades de conservação; 

III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação; 

IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o 

desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo 

ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação; 

V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades de conservação 

dentro do sistema nacional; 

VI - assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação; 

VII - permitam o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de populações das variantes genéticas selvagens 

dos animais e plantas domesticados e recursos genéticos silvestres; 

VIII - assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma integrada com as 

políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas 

locais; 

IX - considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de 

uso sustentável dos recursos naturais; 

X - garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior das 

unidades de conservação meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos; 

XI - garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as unidades de 

conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos; 

XII - busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da administração, 

autonomia administrativa e financeira; e 

XIII - busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes 

categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as 

diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos 

ecossistemas. 

Art. 6o O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas atribuições: 

I - Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, com as atribuições de acompanhar a 

implementação do Sistema; 

II - Órgão central: o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o Sistema; e 

III - Órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, os órgãos 

estaduais e municipais, com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de 

conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação.  

Parágrafo único. Podem integrar o SNUC, excepcionalmente e a critério do Conama, unidades de conservação estaduais e 

municipais que, concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam 

ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista nesta Lei e cujas características permitam, em relação a estas, 

uma clara distinção 

CAPÍTULO III 

DAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com características específicas: 

I - Unidades de Proteção Integral; 

II - Unidades de Uso Sustentável. 

§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos 
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seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. 

§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos seus recursos naturais. 

Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação: 

I - Estação Ecológica; 

II - Reserva Biológica; 

III - Parque Nacional; 

IV - Monumento Natural; 

V - Refúgio de Vida Silvestre. 

Art. 9o A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. 

§ 1o A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão 

desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2o É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o Plano de 

Manejo da unidade ou regulamento específico. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às 

condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

§ 4o Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: 

I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 

II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 

III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela 

coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por cento da extensão 

total da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares. 

Art. 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em 

seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus 

ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade 

biológica e os processos ecológicos naturais. 

§ 1o A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão 

desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2o É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com regulamento específico. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às 

condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica 

e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão 

desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas 

estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às 

condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 
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§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão denominadas, respectivamente, Parque 

Estadual e Parque Natural Municipal. 

Art. 12. O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza 

cênica. 

§ 1o O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da 

unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.  

§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do 

proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do Monumento 

Natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 3o A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas 

estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e àquelas previstas em regulamento. 

Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a 

existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 

§ 1o O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os 

objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. 

§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do 

proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do Refúgio de 

Vida Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 3o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas 

estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 4o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às 

condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação: 

I - Área de Proteção Ambiental; 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III - Floresta Nacional; 

IV - Reserva Extrativista; 

V - Reserva de Fauna; 

VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 

atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

§ 1o A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas. 

§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade 

privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental. 

§ 3o As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão 

estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. 

§ 4o Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, 

observadas as exigências e restrições legais. 

§ 5o A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e 
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constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se 

dispuser no regulamento desta Lei. 

Art. 16. A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma 

ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como 

objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a 

compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. 

§ 1o A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída por terras públicas ou privadas. 

§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade 

privada localizada em uma Área de Relevante Interesse Ecológico. 

Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo 

básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração 

sustentável de florestas nativas. 

§ 1o A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 

desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2o Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando de sua criação, em 

conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 

§ 3o A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável 

por sua administração. 

§ 4o A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da 

unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e àquelas previstas em regulamento. 

§ 5o A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e 

constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações 

tradicionais residentes. 

§ 6o A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será denominada, respectivamente, Floresta 

Estadual e Floresta Municipal. 

Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no 

extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como 

objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais 

da unidade. 

§ 1o A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais conforme o 

disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem 

ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2o A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua 

administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações 

tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. 

§ 3o A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de 

Manejo da área. 

§ 4o A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela 

administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento. 

§ 5o O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo. 

§ 6o São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. 

§ 7o A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e 
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complementares às demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o disposto em regulamento e no Plano 

de Manejo da unidade. 

Art. 19. A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, 

residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos 

faunísticos. 

§ 1o A Reserva de Fauna é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 

desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2o A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o manejo da unidade e de acordo com as normas 

estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração. 

§ 3o É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional. 

§ 4o A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre fauna e 

regulamentos. 

Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência 

baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às 

condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da 

diversidade biológica. 

§ 1o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, 

assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração 

dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas 

de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações. 

§ 2o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 

limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 3o O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo com o disposto no art. 23 desta Lei e em 

regulamentação específica. 

§ 4o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável 

por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das 

populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. 

§ 5o As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão às seguintes condições: 

I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no 

Plano de Manejo da área; 

II - é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à melhor relação das populações 

residentes com seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração 

da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento; 

III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação; e 

IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a substituição da 

cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da 

área. 

§ 6o O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de proteção integral, de uso 

sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade. 

Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de 

conservar a diversidade biológica.  

§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental, que verificará 

a existência de interesse público, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. 
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§ 2o Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme se dispuser em regulamento:  

I - a pesquisa científica; 

II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais; 

III - (VETADO) 

§ 3o Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e científica ao 

proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de 

Gestão da unidade. 

CAPÍTULO IV 

DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público. 

§ 1o (VETADO) 

§ 2o A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam 

identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.  

§ 3o No processo de consulta de que trata o § 2o, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis 

à população local e a outras partes interessadas.  

§ 4o Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigatória a consulta de que trata o § 2o deste artigo. 

§ 5o As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades 

do grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que 

obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2o deste artigo. 

§ 6o A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo 

acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que 

obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2o deste artigo.  

§ 7o A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica. 

Art. 23. A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas Reservas Extrativistas e Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável serão regulados por contrato, conforme se dispuser no regulamento desta Lei. 

§ 1o As populações de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservação, recuperação, defesa e manutenção da 

unidade de conservação. 

§ 2o O uso dos recursos naturais pelas populações de que trata este artigo obedecerá às seguintes normas: 

I - proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que danifiquem os seus habitats; 

II - proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos ecossistemas; 

III - demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da unidade de conservação e no contrato de concessão 

de direito real de uso. 

 

Art. 24. O subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema, integram os limites das unidades 

de conservação.  

Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem 

possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. 

§ 1o O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso 

dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação. 

§ 2o Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o § 1o poderão 

ser definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente. 
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Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou 

sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de 

forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a 

presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. 

Parágrafo único. O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de gestão integrada do conjunto das unidades. 

Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo.  

§ 1o O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores 

ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. 

§ 2o Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas Extrativistas, das Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de 

Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da população residente. 

§ 3o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua 

criação.  

Art. 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em 

desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos. 

Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas unidades de 

conservação de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade 

objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura residentes na área as condições e os meios 

necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais. 

 

Art. 29. Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo 

órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade 

civil, por proprietários de terras localizadas em Refúgio de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e, na 

hipótese prevista no § 2o do art. 42, das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de 

criação da unidade. 

Art. 30. As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade civil de interesse público com 

objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão. 

Art. 31. É proibida a introdução nas unidades de conservação de espécies não autóctones. 

§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo as Áreas de Proteção Ambiental, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas 

e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, bem como os animais e plantas necessários à administração e às atividades 

das demais categorias de unidades de conservação, de acordo com o que se dispuser em regulamento e no Plano de Manejo 

da unidade. 

§ 2o Nas áreas particulares localizadas em Refúgios de Vida Silvestre e Monumentos Naturais podem ser criados animais 

domésticos e cultivadas plantas considerados compatíveis com as finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o seu 

Plano de Manejo. 

Art. 32. Os órgãos executores articular-se-ão com a comunidade científica com o propósito de incentivar o desenvolvimento 

de pesquisas sobre a fauna, a flora e a ecologia das unidades de conservação e sobre formas de uso sustentável dos recursos 

naturais, valorizando-se o conhecimento das populações tradicionais. 

§ 1o As pesquisas científicas nas unidades de conservação não podem colocar em risco a sobrevivência das espécies 

integrantes dos ecossistemas protegidos. 

§ 2o A realização de pesquisas científicas nas unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva 
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Particular do Patrimônio Natural, depende de aprovação prévia e está sujeita à fiscalização do órgão responsável por sua 

administração. 

§ 3o Os órgãos competentes podem transferir para as instituições de pesquisa nacionais, mediante acordo, a atribuição de 

aprovar a realização de pesquisas científicas e de credenciar pesquisadores para trabalharem nas unidades de conservação. 

Art. 33. A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos 

naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou da exploração da imagem de unidade de conservação, exceto Área de Proteção 

Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, dependerá de prévia autorização e sujeitará o explorador a pagamento, 

conforme disposto em regulamento. 

Art. 34. Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de conservação podem receber recursos ou doações de 

qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de organizações privadas ou públicas ou 

de pessoas físicas que desejarem colaborar com a sua conservação. 

Parágrafo único. A administração dos recursos obtidos cabe ao órgão gestor da unidade, e estes serão utilizados 

exclusivamente na sua implantação, gestão e manutenção. 

Art. 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral mediante a cobrança de taxa de 

visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria unidade serão aplicados de acordo com 

os seguintes critérios:  

I - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na implementação, manutenção e gestão da própria 

unidade; 

II - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na regularização fundiária das unidades de conservação 

do Grupo; 

III - até cinqüenta por cento, e não menos que quinze por cento, na implementação, manutenção e gestão de outras unidades 

de conservação do Grupo de Proteção Integral. 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado 

pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 

empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 

acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a meio por cento 

dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental 

licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. 

§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem beneficiadas, considerando as 

propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas 

unidades de conservação.  

§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a 

que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, 

e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da 

compensação definida neste artigo. 

CAPÍTULO V 

DOS INCENTIVOS, ISENÇÕES E PENALIDADES 

Art. 37. (VETADO) 
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Art. 38. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos preceitos desta Lei e a seus 

regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais das unidades de conservação, bem como às 

suas instalações e às zonas de amortecimento e corredores ecológicos, sujeitam os infratores às sanções previstas em lei. 

Art. 39. Dê-se ao art. 40 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a seguinte redação: 

 

"Art. 40. (VETADO) 

"§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os 

Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre." (NR) 

"§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Proteção 

Integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena." (NR) 

"§ 3o ...................................................................." 

Art. 40. Acrescente-se à Lei no 9.605, de 1998, o seguinte art. 40-A: 

"Art. 40-A. (VETADO) 

"§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas de Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante 

Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural." (AC)  

"§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena." (AC) 

"§ 3o Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade." (AC) 

CAPÍTULO VI 

DAS RESERVAS DA BIOSFERA 

Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e sustentável dos 

recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de 

vida das populações. 

§ 1o A Reserva da Biosfera é constituída por: 

I - uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza;  

II - uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para as áreas-núcleo; 

e  

III - uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo dos recursos naturais são 

planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis. 

§ 2o A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado. 

§ 3o A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já criadas pelo Poder Público, respeitadas as 

normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria específica.  

§ 4o A Reserva da Biosfera é gerida por um Conselho Deliberativo, formado por representantes de instituições públicas, de 

organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser em regulamento e no ato de constituição da 

unidade. 

§ 5o A Reserva da Biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental "O Homem e a Biosfera - MAB", estabelecido 

pela Unesco, organização da qual o Brasil é membro. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não seja permitida 

serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder Público, em local e 

condições acordados entre as partes. 

§ 1o O Poder Público, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento das populações tradicionais a serem 

realocadas. 

§ 2o Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão estabelecidas normas e ações específicas 

destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos 

modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia destas populações, assegurando-se a sua participação na 

elaboração das referidas normas e ações. 

§ 3o Na hipótese prevista no § 2o, as normas regulando o prazo de permanência e suas condições serão estabelecidas em 

regulamento. 

Art. 43. O Poder Público fará o levantamento nacional das terras devolutas, com o objetivo de definir áreas destinadas à 

conservação da natureza, no prazo de cinco anos após a publicação desta Lei. 

Art. 44. As ilhas oceânicas e costeiras destinam-se prioritariamente à proteção da natureza e sua destinação para fins diversos 

deve ser precedida de autorização do órgão ambiental competente. 

Parágrafo único. Estão dispensados da autorização citada no caput os órgãos que se utilizam das citadas ilhas por força de 

dispositivos legais ou quando decorrente de compromissos legais assumidos. 

Art. 45. Excluem-se das indenizações referentes à regularização fundiária das unidades de conservação, derivadas ou não de 

desapropriação: 

I - (VETADO) 

II - (VETADO) 

III - as espécies arbóreas declaradas imunes de corte pelo Poder Público; 

IV - expectativas de ganhos e lucro cessante; 

V - o resultado de cálculo efetuado mediante a operação de juros compostos; 

VI - as áreas que não tenham prova de domínio inequívoco e anterior à criação da unidade. 

Art. 46. A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-estrutura urbana em geral, em unidades de 

conservação onde estes equipamentos são admitidos depende de prévia aprovação do órgão responsável por sua 

administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras exigências legais. 

Parágrafo único. Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades do Grupo de Proteção Integral, bem 

como às áreas de propriedade privada inseridas nos limites dessas unidades e ainda não indenizadas. 

Art. 47. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso de recursos 

hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a 

proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica. 

Art. 48. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, beneficiário da 

proteção oferecida por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da 

unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica. 

Art. 49. A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural, para os efeitos 

legais. 

Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata este artigo, uma vez definida 

formalmente, não pode ser transformada em zona urbana. 
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Art. 50. O Ministério do Meio Ambiente organizará e manterá um Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, com a 

colaboração do Ibama e dos órgãos estaduais e municipais competentes. 

§ 1o O Cadastro a que se refere este artigo conterá os dados principais de cada unidade de conservação, incluindo, dentre 

outras características relevantes, informações sobre espécies ameaçadas de extinção, situação fundiária, recursos hídricos, 

clima, solos e aspectos socioculturais e antropológicos. 

§ 2o O Ministério do Meio Ambiente divulgará e colocará à disposição do público interessado os dados constantes do 

Cadastro. 

Art. 51. O Poder Executivo Federal submeterá à apreciação do Congresso Nacional, a cada dois anos, um relatório de 

avaliação global da situação das unidades de conservação federais do País. 

Art. 52. Os mapas e cartas oficiais devem indicar as áreas que compõem o SNUC. 

Art. 53. O Ibama elaborará e divulgará periodicamente uma relação revista e atualizada das espécies da flora e da fauna 

ameaçadas de extinção no território brasileiro. 

Parágrafo único. O Ibama incentivará os competentes órgãos estaduais e municipais a elaborarem relações equivalentes 

abrangendo suas respectivas áreas de jurisdição. 

Art. 54. O Ibama, excepcionalmente, pode permitir a captura de exemplares de espécies ameaçadas de extinção destinadas a 

programas de criação em cativeiro ou formação de coleções científicas, de acordo com o disposto nesta Lei e em 

regulamentação específica. 

Art. 55. As unidades de conservação e áreas protegidas criadas com base nas legislações anteriores e que não pertençam às 

categorias previstas nesta Lei serão reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até dois anos, com o objetivo de definir sua 

destinação com base na categoria e função para as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento desta Lei.  

Art. 56. (VETADO) 

Art. 57. Os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental e indigenista deverão instituir grupos de 

trabalho para, no prazo de cento e oitenta dias a partir da vigência desta Lei, propor as diretrizes a serem adotadas com vistas 

à regularização das eventuais superposições entre áreas indígenas e unidades de conservação. 

Parágrafo único. No ato de criação dos grupos de trabalho serão fixados os participantes, bem como a estratégia de ação e a 

abrangência dos trabalhos, garantida a participação das comunidades envolvidas. 

Art. 58. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação, no prazo de cento e oitenta dias a 

partir da data de sua publicação. 

Art. 59. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 60. Revogam-se os art. 5o e 6o da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965; o art. 5o da Lei no 5.197, de 3 de janeiro de 

1967; e o art. 18 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Brasília, 18 de julho de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

 

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL 
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ANEXO B 

Resultados da pesquisa de percepção indireta 

 

Edição 

 

Mês 

 

Tamanho 

 

Ênfase 

 

Frases destaque 

3 11/91 18 cm x 2 col Lixo  “O lixo que constantemente é encontrado na Serra – estamos trazendo os problemas da 

cidade para cá, sem pensar na preservação de uma área que amamos tanto”  

10 06/92 32 cm x 1 col Lixo  “O alto da Serra continua cheio de lixo” 

11 07/92 18 cm x 4 col Lixo “Pessoas estão atirando lixo de dentro do carro no alto da Serra” 

13 09/92 18 cm x 1 col Mineradoras “ Mineradora pode causar danos à população” 

18 02/93 18 cm x 4 col Incêndio 
“Muitos incêndios são atos de autêntica irresponsabilidade; um cuidado especial deve ser 
dados às matas situadas acima do Condomínio Quintas de Casa Branca” 

46 10/95 64 cm x 4 col 

2 págs 

Água “Está comprometido o abastecimento de água da região sul de BH” 

47 12/95 64 cm x 4 col 

2 págs 

Água “As águas da Apa-Sul precisam ser conhecidas” 

50 04/96 16 cm x 2 col 

32 cm x 4 col 

14 cm x 4 col 

Água “Abastecimento de água da região metropolitana depende do Rola Moça” 

51 05/96 8 cm x 3 col 

8 cm x 4 col 

Gestão  “Convênio com CVRD pode ajudar na gestão do Rola Moça” 

54 08/96 18 cm x 4 col Gestão “Mais equipamentos e convênios para o Rola Moça” 

60 03/97 32 cm x 1 col 

13 cm x 3 col 

Gestão “Depois que o parque foi criado, em vez de ser protegido, parece que foi descoberto por 

vândalos”. 

61 06/97 6 cm x 1 col Incêndio “Precisamos de estrutura de combate a incêndios” 

65 07/97 6 cm x 1 col Estrada  “Entregue a 1ª etapa da via ecológica” 

66 08/97 14 cm x 2 col Ecoturismo “A prefeitura de Nova Lima quer incentivar o turismo no Parque do Rola Moça” 

72 02/98 10 cm x 1 col Gestão “Obras da sede já começaram” 

73 03/98 10 cm x 2 col Gestão “Obras da sede continuam” 

74 04/98 8 cm x 2 col Gestão “Obras da sede continuam” 

75 05/98 8 cm x 2 col 

32 cm x 4 col 

Gestão “Inauguração da infra-estrutura do Barreiro” 

77 07/98 12 cm x 4 col 

32 cm x 4 col 

Gestão “Inauguração da sede no Jardim Canadá” 

81 11/98 7 cm x 1 col Gestão “Como a sede pode ser utilizada” 

85 07/99 32 cm x 4 col 

32 cm x 4 col 

Gestão “O Rola Moça oito meses depois de sua criação: como está?” 

87 09/99 32 cm x 4 col Incêndio “Parque do Rola Moça atingido: o que fazer para previnir?” 

89-A 11/99 32 cm  x 4 cm  Adensamento 

urbano 

“Como ordenar o inevitável crescimento urbano que estamos presenciando na área?” 

92 02/00 32 cm x 4 col Estrada “O descontrole ambiental da estrada BR040 – Casa Branca” 

108 06/01 32 cm x 4 col Incêndio “Sistema de videovigilância vai ajudar a detectar focos de incêndio” 

109 08/01 32 cm x 4 col Água “Copasa e o sistema integrado de vigilância” 

115 02/02 32 cm x 4 col Água Manancial Copasa 

116 03/02 32 cm x 4 col Água Manancial Copasa 

117 04/02 32 cm x 4 col Água Manancial Copasa 

118 05/02 32 cm x 4 col Água Manancial Copasa 

119 06/02 32 cm x 4 col Água Manancial Copasa 

120 07/02 32 cm x 4 col Água Manancial Copasa 

Figura 40 – Quadro de análise das matérias veiculadas sobre o Parque do Rola Moça no Jornal Apa-Sul  
Fonte: Jornal da Apa-Sul. Dados trabalhados pela autora 
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Ênfase 

 

Data de Publicação  

  1994 

1. Atividades minerárias 09/08 

2. Biodiversidade 06/11 

3. Gestão 05/06 

4.  04/07 

5.  24/09 

6. 

7. 

Incêndio 07/08 

13/09 

  1995 

1. Água 23/10 

2. Biodiversidade 11/09 

3. Ecoturismo 30/10 

4. Flora 07/02 

5.  29/12 

6. Gestão 15/04 

7.  22/12 

8. Incêndio 13/08 

9.  23/08 

10.  01/10 

11.  09/10 

12. Ocorrência policial 20/01 

13.  20/04 

14.  30/05 

  1996 

1. Água 09/07 

2.  23/07 

3. Biodiversidade 11/06 

4. Ecoturismo 30/08 

5. Fauna 01/07 

6. Gestão 13/05 

7.  09/06 

8. Incêndio 29/09 

9.  20/10 

10. Ocorrência Policial 20/02  

11.  30/12 

  1997 

1. Biodiversidade 04/03 

2.  05/04 

3.  13/10 

4.  24/10 

5. Gestão 06/09 

6.  12/09 

7. Incêndio 11/09 

8.  26/09 

9.  27/09 

10. Ocorrência policial 06/09 

11.  08/09 

12.  02/10 

 Figura 41 – Quadro de análise das matérias veiculadas sobre o Parque do  
Rola Moça no Estado de Minas (Continua...) 
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Ênfase 

 

Data de Publicação  

  1988 

1. Biodiversidade 03/12 

2. Ecoturismo 15/10 

3. Flora 07/04 

4. Gestão 11/07 

5. Incêndio 03/08 

6.  31/08 

  1999 

1. Água 01/09 

2.  27/09 

3. Atividades minerárias 04/07 

4. Biodiversidade 04/09 

5.  24/10 

6. Ecoturismo 17/04 

7.  19/08 

8. Estrada 13/10 

9. Gestão 12/09 

10. Incêndio 16/02 

11.  28/04 

12.  30/08 

13.  31/08 

14.  02/09 

15.  03/09 

16.  05/09 

17.  06/09 

18.  08/09 

19.  11/09 

20.  26/09 

21.  02/10 

22. Ocorrência Policial 09/08 

  2000 

1. Água 22/03 

2. Biodiversidade 22/04 

3.  24/04 

4.  19/12 

5. Gestão 04/05 

6.  29/08 

7. Incêndio 15/08 

8.  23/10 

9.  23/10 

10. Lixo 27/02 

11. Ocorrência Policial 01/04 

12.  14/05 

13.  20/07 

14.  26/10 

15.  26/10 

  2001 

1. Água 04/07 

2. Atividades minerarias 02/08 

3. Biodiversidade 06/11 

4. Gestão 07/06 

5. Incêndio 07/08 

6.  13/09 

7. Ocorrência policial 24/09 

Figura 41 – Quadro de análise das matérias veiculadas sobre o Parque do  
Rola Moça no Estado de Minas (Continua...) 
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Ênfase 

 

Data de Publicação  
  2002 

1. Água 09/10 

2.  23/10 

3.  22/12 

4. Biodiversidade 11/09 

5. Ecoturismo 30/10 

6. Flora 07/02 

7. Incêndio 13/06 

8.  09/07 

9.  01/10 

10. Loteamento Clandestino 29/12 

11. Ocorrência policial 20/01 

12.  20/05 

13.  30/05 

14. Tombamento Serra do Curral 15/05 

 TOTAL 108 

Figura 41 – Quadro de análise das matérias veiculadas sobre o Parque do  
                   Rola Moça no Estado de Minas (Conclusão) 
Fonte:Jornal Estado de Minas. Dados trabalhados pela autora.  
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Tabela 6 

Distribuição de matérias por assunto - 1994 a 2002 

Assunto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total 
Incêndio 1 4 2 3 2 12 3 1 3 31 
Ocorrência Policial 0 3 2 3 1 1 5 1 3 19 
Gestão 3 2 2 2 1 1 2 2 0 15 
Biodiversidade 1 1 1 4 1 1 3 1 1 14 
Água 0 1 2 0 0 2 1 1 2 9 
Ecoturismo 0 2 1 0 1 2 0 0 1 7 
Flora 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4 
Atividades Minerárias 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 
Fauna 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 
Estrada 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Lixo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Tomb. da Serra do 
Curral 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 6 15 11 12 6 23 14 9 11 107 

Fonte - Jornal Estado de Minas. Dados trabalhados pela autora da dissertação 
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APÊNDICE A 

Modelos de questionários utilizados na pesquisa de percepção direta 

 

Questionário - Visitantes 
 

1. Nome completo 

2. Data de nascimento  

3. Grau de instrução 

4. Local onde mora (Bairro/Cidade) 

5. Você sabe como se chama este lugar? 

6. Você sabe que é um parque? 

7. Você sabe a que município este parque pertence? A qual? 

8. Conhece os limites deste parque? 

9. Com que freqüência você vem aqui?  

10. De onde você veio? Para onde você está indo? 

11. O que você está fazendo aqui? O que você costuma fazer quando vem aqui? 

12. Ao  fechar os olhos, qual a primeira sensação que lhe ocorre quando está neste local? 

13. Cite o que mais lhe agrada a este lugar (até cinco itens) 

14. Cite o que mais lhe desagrada neste lugar (até cinco itens) 

15. O que você acrescentaria neste lugar? 

16. O que você retiraria deste lugar? 

17. Você costuma visitar parques? 

18. Com que freqüência? 

19. Quais parques você visita? 

20. O que você costuma fazer quando vai aos parques? 

21. Para que você acha que são criados os parques? 

22. Este parque parece com outros que você conhece. Por quê? 

Data  

Entrevistador 
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Questionário – Moradores do entorno 
 

1. Nome completo 

2. Data de nascimento  

3. Grau de instrução: 

4. Local onde mora (Loteamento/Condomínio/Cidade) 

5. Relação com o condomínio (morador / cargo na administração) 

6. Você conhece o Parque Estadual do Rola Moça? 

7. Você sabe a que município este parque pertence? A qual? 

8. Conhece os limites do parque? 

9. Você costuma visitá-lo? Com que freqüência? 

10. O que você costuma fazer quando vai ao Rola Moça? 

11. Na sua opinião, por que o parque foi criado? 

12. O que você acha de ser vizinho do parque?  

13. De onde vem a água que abastece a sua casa? 

14. Qual a primeira sensação que lhe ocorre quando pensa no Parque Estadual do Rola Moça? 

15. Cite o que mais lhe agrada no Parque do Rola Moça? (até cinco itens) 

16. Cite o que mais lhe desagrada no Parque do Rola Moça? (até cinco itens).  

17. O que você acrescentaria ao parque? 

18. O que você retiraria do parque? 

19. Porque você acha que foi criado o Rola Moça? 

20. Este parque parece com outros que você conhece? Por quê? 

21. Os moradores deste condomínio/bairro costumam freqüentar o Rola Moça? Com que finalidade? 

Data   

Entrevistador 
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Questionário  - Administração Municipal 

 
1. Nome completo  

2. Município 

3. Cargo  

4. Tempo no cargo 

5. Como esta prefeitura avalia o Parque Estadual da Serra do Rola Moça com relação aos seguintes 

aspectos – (atribua notas de zero a cinco) 

Proteção de mananciais hídricos   1 2 3 4 5 

Proteção da biodiversidade local   1 2 3 4 5 

Promoção de pesquisas sobre a biodiversidade 1 2 3 4 5 

Promoção de práticas de educação ambiental 1 2 3 4 5 

Representar um espaço de lazer para a população 1 2 3 4 5 

Forma de divulgação do parque   1 2 3 4 5 

Segurança oferecida aos usuários   1 2 3 4 5 

Política de proteção a incêndios   1 2 4 4 5 

Interação da administração do parque  1 2 3 4 5 

Com este município 

Algum outro aspecto que deva ser avaliado. Qual? 1 2 3 4 5 

     

6. A criação do Parque Estadual do Rola Moça trouxe benefícios ou prejuízos para este município?  

Quais?  

 Ambientais Sociais Econômicos Segurança pública 

Benefícios     

Restrições     

 

7. Alguma empresa deste município sofreu restrição ou incremento em  suas atividades após a criação do 

parque? Qual? Como a Prefeitura vê isso ? 

Empresa Restrição Benefício Comentário 

    

 

8. Qual o uso que a população deste município faz do parque? (marcar quantas quiser, por prioridade). 

Não utilizam o parque. 

Utilizam o parque apenas como passagem. 

Utilizam para recreação ou lazer. Especificar qual. 

Utilizam para atividades de educação ambiental. 

É visto como um espaço vazio. 

Outros. Especificar. 

 

 



 146

9. Esta administração identifica algumas das seguintes situações no Rola Moça? 

 Sim Não 

Desova de lixo e entulhos de construção   

Desova de carros roubados   

Roubo de espécimes de fauna e flora   

Trilhas em locais proibidos para a prática de esporte off-

road 

  

Loteamentos clandestinos na área de seu entorno   

Outras que não estejam citadas acima:  

 

10. Este município (administração) utiliza o Parque do Rola Moça para alguma atividade? Qual? Com que 

freqüência? 

11. Das ações citadas abaixo, quais são adotadas por este município, para informar a população sobre o 

Parque do Rola Moça? 

Distribuição de material promocional do parque. 

Veiculação de matérias pela mídia. Citar o veículo. 

Trabalho de educação ambiental junto aos alunos das escolas do município 

Trabalho de educação ambiental junto à população do entorno. 

Realização de eventos para divulgação. Citar quais. 

Incentivo à pesquisa sobre a biodiversidade da área 

Outros. Especificar. 

12. Este município participa de alguma forma, junto à administração do parque, das decisões que são 

tomadas? Como? 

13. Quais os problemas vistos por esta administração que interferem na conservação do Rola Moça? Cite 

por ordem de relevância (até cinco itens). 

14. Faria alguma sugestão para incrementar a política de conservação do parque? 

Data   

Entrevistador 
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Questionário – Empresas do entorno 
 
 

1. Nome completo 

2. Data de nascimento      

3. Profissão 

4. Cargo  

5. Tempo de trabalho na empresa 

6. Empresa  

7. Município de atividades no entorno do parque 

8. Quais atividades esta empresa exerce na área do entorno do Parque do Rola Moça? Há quanto tempo? 

Que área abrange? Algum impacto que atinja o parque? 

9. A criação do parque propiciou alguma restrição ou benefício à atividade desta empresa? Qual? 

10. Hoje,  exercer atividades no entorno deste parque é um fator que colabora ou prejudica a empresa? Por 

quê? 

11. Existe alguma política formal, adotada pela empresa, para lidar com a administração do parque? Qual? 

Já fizeram algum trabalho em conjunto? 

12. E com a prefeitura municipal em relação ao parque? 

13. E com os usuários (em relação ao parque)? 

14. Como esta prefeitura avalia o Parque Estadual da Serra do Rola Moça com relação aos seguintes 

aspectos – (atribua notas de um a cinco) 

Proteção de mananciais hídricos   1 2 3 4 5 

Proteção da biodiversidade local   1 2 3 4 5 

Promoção de pesquisas sobre a biodiversidade 1 2 3 4 5 

Promoção de práticas de educação ambiental 1 2 3 4 5 

Representação de espaço de lazer para a população 1 2 3 4 5 

Forma de divulgação do parque   1 2 3 4 5 

Segurança oferecida aos usuários   1 2 3 4 5 

Política de proteção a incêndios   1 2 4 4 5 

Interação da administração do parque  1 2 3 4 5 

com as empresas do entorno 

Algum outro aspecto que deva ser avaliado? Qual? 1 2 3 4 5 

 

15. Quais os problemas vistos por esta empresa que interferem na conservação do Rola Moça? Cite por 

ordem de relevância (até cinco itens): 

16. Faria alguma sugestão para incrementar a política de conservação do parque? 

Data  

Entrevistador 
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Apêndice B 

Resultados da pesquisa de percepção direta 

 

Tabela 7 

Distribuição dos entrevistados por bairro de origem 

 
Município 

 
Bairro 

 
Nº de pessoas 

Mineirão 4 
Barreiro 3 
Olhos D´água 2 
Caiçara 2 
Sion 2 
Serra 2 
Santo Antônio 2 
Centro 2 
Cidade Nova  1 
Ipiranga 1 
Venda Nova 1 
Independência 1 

Belo Horizonte 

Bairro São Paulo 1 
Subtotal  24 
Brumadinho  3 
Subtotal  3 
Contagem  3 
Subtotal  3 
Ibirité  4 
Subtotal  4 
Nova Lima  4 
Sub-total  4 
Total  38 

Fonte - Pesquisa de campo. Dados trabalhados pela autora da dissertação. 
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Tabela  8 

Atividades exercidas no parque  

Categoria Atividade Nºde referências Percentual 
Passagem Passagem 17 44,73% 
Subtotal  17 44,73% 
Lazer Apreciando a paisagem 5 13,17% 

Utilizando as quadras 5 13,17% 
Caminhando 2 5,26% 
Moutain Bike 2 5,26% 
Pic-nic 2 5,26% 
Soltando pipa 1 2,63% 
Trail 1 2,63% 
Autocross 1 2,63% 

 

Namorando 1 2,63% 
Subtotal  20 52,64% 
Educação/pesquisa Pesquisa 1 2,63% 
Subtotal  1 2,63% 
Total  38 100% 

Fonte -  Pesquisa de campo. Dados trabalhados pela autora da dissertação. 

 

Tabela 9 

Imagens referenciadas pelos visitantes do Parque do Rola Moça 

Imagens positivas Imagens negativas 
Categoria Referências Percentual Categoria Referências Percentual 

Beleza 16 42,11% Descuido 5 13,16% 
Tranqüilidade 5 13,16% Mineradoras 1 2,63% 
Amplitude 3 7,89%    
Natureza 3 7,89%    
Liberdade 1 2,63%    
Proximidade /BH 1 2,63%    
Diversidade 1 2,63%    
Lazer 1 2,63%    
Clima (frio) 1 2,63%    
Total 32 84,21% Total 6 15,79% 

Fonte -  Pesquisa de campo. Dados trabalhados pela autora da dissertação.
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Tabela 10 

O que agrada no Parque Estadual do Rola Moça  

Item Referência Percentual 
Paisagem 28 29,16% 
Silêncio 10 10,42% 
Ar Puro 10 10,42% 
Montanha 9 9,36% 
Tranqüilidade 8 8,32% 
Natureza 4 4,17% 
Isolamento 4 4,17% 
Quadras de esporte 3 3,13% 
Vegetação 3 3,13% 
Imensidão 3 3,13% 
Rochas 3 3,13% 
Estrada de terra 3 3,13% 
Céu 3 3,13% 
Trilhas 1 1,04% 
Água 1 1,04% 
Proximidade de BH 1 1,04% 
Distância de BH 1 1,04% 
Canto dos pássaros 1 1,04% 
Total 96 100,00% 

Fonte - Pesquisa de campo. Dados trabalhados pela autora da dissertação. 

 
Tabela 11 

O que desagrada no Parque Estadual do Rola Moça 

Item Referência Percentual 
Não citaram 6 11,32% 
Lixo 8 15,09% 
Asfalto 6 11,32% 
Trânsito 5 9,43% 
Insegurança 5 9,43% 
Poeira 4 7,55% 
Queimadas 3 5,66% 
Falta de infra-estrutura 3 5,66% 
Mineradoras 3 5,66% 
Falta de vegetação 3 5,66% 
Falta de água 3 5,66% 
Estado de conservação 1 1,89% 
Proximidade da cidade 1 1,89% 
Treieiros 1 1,89% 
Polícia 1 1,89% 
Total 53 100,00% 

Fonte -  Pesquisa de campo. Dados trabalhados pela autora da dissertação. 
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Tabela 12 
O que acrescentaria no Parque Estadual do Rola Moça 

Item Referência Percentual 
Não citaram 7 14,89% 
Vegetação 8 17,03% 
Segurança 6 12,77% 
Área de alimentação 5 10,64% 
Água 5 10,64% 
Divulgação  4 8,51% 
Programa de turismo e 
cultura 

3 6,38% 

Programa de educação 
ambiental 

3 6,38% 

Sinalização 2 4,25% 
Animais 2 4,25% 
Cadeiras e mesas 1 2,12% 
Lixeira 1 2,12% 
Total 47 100,00% 

 Fonte - Pesquisa de campo. Dados trabalhados pela autora da dissertação. 

 
 

Tabela 13 
O que retiraria do Parque Estadual do Rola Moça 

 

Item Referência Percentual 
Não tirariam nada 16 42,10% 
Asfalto 7 18,42% 
Lixo 4 10,53% 
Mineradoras 3 7,90% 
Trânsito 3 7,90% 
Torres de transmissão 2 5,26% 
Portaria 1 2,63% 
Policial 1 2,63% 
Ladrão 1 2,63% 
Total 38 100,00% 

Fonte - Pesquisa de campo. Dados trabalhados pela autora da dissertação. 
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Tabela 14 

Outros parques visitados pelos usuários  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Pesquisa de campo. Dados trabalhados pela autora da dissertação 

 

 

Tabela 15 

Atividades que os usuários praticam em outros parques 

Categoria Atividade Nº de Referências Percentual 
Lazer Caminhadas 11 28,94% 
 Passear 5 13,17% 
 Relaxar 5 13,17% 
 Nadar em Cachoeira 4 10,53% 
 Andar de bicicleta 3 7,89% 
 Esportes em quadras 3 7,89% 
 Mediatr 2 5,25% 
 Contato com a natureza 2 5,26% 
 Andar de barco 1 2,63% 
 Ver a vista 1 2,63% 
Educação Ambiental / Pesquisa Pesquisar 1 2,63% 
Total  38 100,00% 

Fonte - Pesquisa de campo. Dados trabalhados pela autora da dissertação 

 

 

 

Item Referência Percentual 
Parque Nacional da Serra do Cipó 14 33,33% 
Parque Municipal de Belo Horizonte 9 21,44% 
Parque das Mangabeiras 6 14,29% 
Parque Nacional de Itatiaia 3 7,14% 
Parque Estadual do Caparaó 3 7,14% 
Caraça – Reserva Particular do Patrimônio Nacional 2 4,76% 
Parque Estadual do Petar (SP) 1 2,38% 
Reserva da Juréia 1 2,38% 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos 1 2,38% 
Parque Estadual do Rio Preto 1 2,38% 
Parque Municipal Fernão Dias 1 2,38% 
Total 42 100,00% 
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 Belo Horizonte Brumadinho Ibirité Nova Lima 
Desova de lixo e material de 
construção 

  x x 

Desova de carros roubados  x x  
Roubo de espécimes de fauna e 
flora 

 x x x 

Trilhas em locais proibidos    x 
Loteamentos clandestinos x x x  

Figura 42 – Quadro sobre o conhecimento das administrações sobre situações identificadas no parque  
Fonte-  Pesquisa de campo realizada pela autora da dissertação 

 

 

Tabela 16 
Escala de avaliação apresentada pelas administrações 

 Belo 

Horizonte 

Brumadinho Ibirité Nova Lima Média  

Proteção de mananciais 
hídricos 

4 4 5 5 4,5 

Proteção da biodiversidade 4 5 3 5 4,25 

Pesquisas sobre biodiversidade 1 2 3 1 1,75 

Práticas de educação ambiental 2 4 3 4 3,25 

Espaço de lazer 2 3 2 3 2,5 

Divulgação 2 3 2 3 2,5 

Segurança 2 2 2 4 2,5 

Proteção a incêndios 5 4 4 5 4,5 

Interação com os municípios 3 4 4 3 3,5 

Fonte - Pesquisa de campo realizada pela autora da dissertação. 
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Tabela 17 

Escala de Avaliação apresentada pelas empresas 

 MBR Itaminas Sical Média  

Proteção de mananciais hídricos 4 5 4 4,33 

Proteção da biodiversidade 3 5 4 4 

Pesquisas sobre biodiversidade 2 2 2 2 

Práticas de educação ambiental 3 3 4 3,33 

Espaço de lazer 2 3 5 3,33 

Divulgação 3 2 3 2,66 

Segurança 1 2 3 2 

Proteção a incêndios 2 5 4 3,66 

Interação com os municípios 3 4 4 3,66 

Fonte -  Pesquisa de campo realizada pela autora da dissertação. 
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APÊNDICE C 

 

Outras Experiências de gestão 

 

O Parque Estadual do Guarapiranga em São Paulo foi criado pelo Decreto Estadual 

30.442 de 1989, como parte do programa de Saneamento Ambiental da Bacia do 

Guarapiranga, com o objetivo de assegurar a qualidade da água do reservatório. Assim como 

o Rola Moça, o parque está localizado em área de grande pressão urbana — zona sul de São 

Paulo — e foi criado por iniciativa do governo estadual, com o objetivo de preservação da 

água. A expansão da ocupação urbana desordenada, sobretudo a partir dos anos 70, levou uma 

parte considerável da população de baixa renda, expulsa das áreas mais valorizadas da capital, 

a ocupar as regiões periféricas, incluindo as margens da Represa do Guarapiranga 

(www.ambiente.sp.gov.br). A unidade de conservação localiza-se no bairro Riviera Paulista, 

zona sul da capital. Com 250,30 hectares de extensão ocupa 7% dos 28 km no entorno da 

represa, sendo responsável pelo abastecimento de três milhões de pessoas que vivem na 

região sul da capital e em Taboão da Serra. Segundo seu administrador, Marco Antonio 

Lucena, o parque é considerado uma proteção contra invasões e ocupações legais. 

Uma análise da atual situação do parque, que lida com questões similares às do Rola 

Moça, nos revela uma realidade diversa da identificada no parque de Minas Gerais. Sua 

história começou a mudar em 1992, quando o governo do estado de São Paulo, em parceria 

com Secretaria de Meio Ambiente, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 

— CDHU —, Prefeitura de São Paulo, Sabesp, Secretaria de Recursos Hídricos, firmou um 

convênio com o Banco Mundial que investiu US$ 262 milhões em um programa de gestão do 

Guarapiranga. O programa, que abrangeu não só a área do parque, mas todo o entorno da 

represa, trabalhou em três frentes: urbanização (incluindo rede de saneamento) para as 

populações do entorno, reassentamento de famílias que viviam em áreas de risco e criação 

efetiva de um parque para uso da população. Merece destaque o fato de que o programa se 

iniciou com um processo de escuta junto às populações envolvidas e todas as ações foram 

implementadas com o acompanhamento de assistentes sociais e envolvimento direto dos 

representantes das organizações de moradores. 

Realizada a escuta junto à população, passou-se a pensar no projeto do parque, 

escolhido por meio de concurso público realizado pela Fundação Florestal e Instituto de 
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Arquitetos do Brasil. Sob a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado começou 

a ser executado em outubro de 1997 e em abril de 1999 foi finalmente inaugurado.  

O parque foi criado para aproximar a população do ambiente que era preciso 
preservar, da fauna e da flora, fundamentais para garantir a qualidade da água; para 
isso foram instituídas atividades de cunho cultural, ambiental e recreativo aos 
visitantes, sobretudo, aos moradores da região, muitas vezes, lembrados apenas 
pelos altos índices de criminalidade. (LUCENA, 2003) 

Estabelecendo as zonas indicadas no plano de manejo, o Gurarapiranga conseguiu 

atrair a atenção da população para suas questões cruciais, apostando no desenvolvimento de 

atividades que realmente interessassem à população. Trilhas ecológicas, aulas expositivas 

sobre a importância da preservação ambiental, oficinas de artesanato com material reciclável, 

quadras poliesportivas, campos de futebol, playground, brinquedoteca, ambulatório médico, 

fraldário compõem a estrutura oferecida ao usuário.  Merecem destaque o viveiro, com cerca 

de 16 mil mudas, que servem ao repovoamento das áreas desmatadas do parque e entorno da 

represa, e o Museu do Lixo, que exibe peças recolhidas na represa, ilustrando os problemas 

causados pelo descarte de resíduos. O Guarapiranga oferece ainda espaço para espetáculos 

teatrais e para ginástica e uma programação especial para receber alunos de escolas e 

universidades. 

Segundo Lucena (2003), mesmo com a ocupação que ainda existe no entorno da 

represa, caiu vertiginosamente — cerca de 70% — o índice de invasões constatadas na área 

específica do parque. Ainda segundo o gerente do Guarapiranga, é dessa proximidade com a 

população que vêm os resultados obtidos com o programa, que se garante o aumento de áreas 

verdes no entorno da represa, a recuperação de áreas degradadas e a conseqüente preservação 

das águas e reurbanização do espaço público.  

Antes mesmo de estar implantado, o Programa do Guarapiranga foi um dos 

selecionados no Prêmio de Boas Práticas de Gestão, realizado em Dubai, em 1996, por sua 

forma de concepção.  

Também para proteger as nascentes dos rios que abastecem a cidade do Rio de 

Janeiro, uma amostra de mata pluvial atlântica que se encontrava em regeneração dentro de 

uma região metropolitana e ainda, a fauna ameaçada ou em perigo de extinção, o Parque 

Nacional da Tijuca foi criado pelo Decreto n.º 50.923 de 1961, alterado pelo decreto n.º 

70.186 de 1972. 

O parque dispõe de uma área de 3.200 ha e é considerado a maior floresta urbana do 

mundo. Está localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, nas montanhas do Maciço da 
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Tijuca. Inclui a Floresta da Tijuca, o conjunto da Pedra Bonita-Pedra da Gávea e a Serra da 

Carioca. A Serra da Carioca representa o conjunto Corcovado-Sumaré-Gávea Pequena; na 

vertente norte, o conjunto Sumaré Corcovado e na vertente oeste, o conjunto Pedra Bonita-

Pedra da Gávea. O acesso é feito por várias vias urbanas, por meio dos setes portões de 

entrada ao Parque. Em sua área prevalece a vegetação de mata atlântica, que exibe uma série 

de fisionomias com características particulares, na sua composição florística e na sua estrutura 

fitosociológica. As espécies arbóreas de mata atlântica apresentam elevado endemismo (em 

torno de 50%). 

Para cuidar de sua gestão, o parque conta com 75 funcionários do Ibama e 115 

funcionários da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que trabalham por um programa de 

gestão compartilhada. Sua estrutura engloba 36 residências funcionais, sede administrativa e 

centro de educação ambiental, sistema de comunicação, centro de visitantes com sala da 

exposição e de vídeo e biblioteca , nove portarias, 40 Km de estradas internas e carros para 

administração. O plano de manejo do parque foi implantado em 1981. A pesquisadora Maria 

Cristina Weyland Vieira é quem apresenta uma avaliação da eficiência de seu sistema de 

gestão, ressaltando que o parque ainda necessita de muitas ações para efetivar os objetivos a 

que se propôs, mas já conta com um nível de negociação e instrumentos estratégicos muito 

superiores à grande maioria de unidades de conservação no Brasil (Vieira, 2002). 

O parque concluiu etapas importantes em seu processo de gestão: análise de 
alternativas para criação, elaboração do projeto de manejo e levantamento da biota 
(Fauna/Flora). Está praticamente concluído o levantamento geofísico, a resolução da 
questão fundiária — 78% do parque já está regularizado —, e a implantação dos 
planos setoriais de recreativismo, educação e pesquisa. Um pouco mais atrasada está 
a execução dos programas para uso do entorno, prioritário para dar sustentabilidade 
à gestão do parque. (VIEIRA, 2002) 

Percebemos também no Parque da Tijuca a preocupação em não afastar os moradores 

do entorno da área, mas criar condições para que eles possam conhecer melhor a área, usar e 

preservar. Este é o objetivo da implantação do chamado Programa do Entorno, que conta com 

dois instrumentos: o Centro de Educação Ambiental e o Centro de Visitantes. Com a 

participação de representantes de órgãos públicos, universidades e organizações não-

governamentais, foram definidas as diretrizes e linhas de ação do programa de educação 

ambiental do parque. Discutido em diversos fóruns, está sendo implantado gradativamente, 

contemplando ações de formação, interpretação ambiental, campanhas educativas, pesquisa e 

produção de material educativo.  
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O trabalho visa sensibilizar e contribuir para uma consciência maior do uso do 
parque pelo público freqüentador, bem como pelos moradores de sua vizinhança, 
compatível com a defesa do ecossistema florestal. No seu horizonte de trabalho, o 
parque estimula o desenvolvimento de projetos de formação continuada de agentes 
sociais, de caráter educativo, tanto realizados com professores, por exemplo, quanto 
com usuários em geral. Pela natureza da ação, esses projetos devem basear-se no 
enfoque interdisciplinar e participativo. (VIEIRA, 2003) 

Outro trabalho desenvolvido na área de educação ambiental articula-se no Centro 

Municipal de Educação Ambiental do Parque da Tijuca, cuja sede se encontra em um anexo à 

sede administrativa do Parque. O Centro desenvolve atividades educacionais com estudantes 

do ensino médio e fundamental das escolas circunvizinhas do parque e com moradores 

daquela região. É um espaço permanente voltado para ações de educação ambiental, com as 

escolas da rede pública municipal de ensino do Rio de Janeiro. O Centro de Visitantes, 

inaugurado em 2001, abriga eventos culturais, de ecoturismo, exposições e atendimento em 

sua biblioteca e sala de vídeo. É dotado de sala de exposições, biblioteca, videoteca, cdteca, 

auditório, sala de vídeo, cafeteria, loja e salas administrativas. Atua no atendimento aos 

visitantes, usuários e à comunidade. Constitui-se num pólo difusor de informações, captador e 

propagador de educação e cultura ambiental, bem como divulgador dos trabalhos técnicos e 

científicos realizados no Parque Nacional da Tijuca (VIEIRA, 2003). Está ainda previsto o 

Museu Sítio Arqueológico do 1º Ciclo do Café e um Espaço Cultural para receber exposições 

permanentes e temporárias, eventos científicos, culturais e sociais e realizar cursos e oficinas 

de arte-educação. Ainda está previsto o  Centro de Pesquisas em Meio Ambiente, voltado à 

pesquisa científica, em que cientistas terão oportunidade de pesquisar os recursos bióticos e 

abióticos, contando com uma pequena carpoteca, herbário, laboratório de sementes  e viveiro 

experimental entre outros recursos.  

Com todas essas ações, pretende-se dotá-lo de infra-estrutura de serviços culturais 
de nível internacional, dar visibilidade ao patrimônio cultural, dinamizar atuações 
educativo-culturais, fomentar o turismo, não apenas o convencional e o ecoturismo, 
já amplamente praticados na unidade, mas propiciar, também, o turismo cultural, 
fazendo com que o Parque seja bem mais que um atrativo para fins de recreação e 
lazer e se transforme numa ferramenta educativa e científica, sendo reconhecido por 
sua importância e pela forma com que respeita, preserva, resguarda e utiliza seu 
patrimônio integral (VIEIRA, 2003). 

A análise do Parque do Guarapiranga e do Parque Nacional da Tijuca demonstram a 

viabilidade da gestão de unidades de conservação e experiências que trazem ações com 

resultados positivos.   


