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RESUMO 

 

As Unidades de Conservação são fundamentais para o equilíbrio ambiental e sistêmico, 

guardam grande beleza cênica, possibilitam a conservação do patrimônio natural, fortalecem a 

pesquisa científica, a educação ambiental e o turismo sustentável. Os movimentos sociais são 

os grandes motivadores no processo de estabelecimento de UCs, necessitando para tais, 

aplicar normas e regras específicas para o seus estabelecimentos. No caso do Vetor Norte da 

RMBH as áreas protegidas foram estabelecidas frente aos processos de desenvolvimento 

econômico, sendo definidas como medidas mitigadoras e para fins de controle do uso e 

ocupação do solo. Diante da importância das UCs e do seu papel para a sociedade e meio 

ambiente, com foco para a região cárstica de Lagoa Santa, região indiscutivelmente 

importante do ponto de vista geológico, paleontológico, arqueológico, espeleológico, 

biológico e histórico cultural, esse trabalho analisou e contextualizou as legislações que regem 

sobre o Vetor Norte da RMBH com foco no estabelecimento e gestão de UCs. Entende-se que 

para conservar é preciso, antes, conhecer e que, visitas interpretativas ao patrimônio 

geomorfológico propiciam o conhecimento. Sendo assim, o geoturismo promove e contribui 

para a geoconservação, assim como a geoconservação promove o geoturismo. Um espaço 

propício para se implantar trilhas geoturísticas são as UCs, visando além da interpretação e 

divulgação do patrimônio geológico, a sensibilização para conservação do mesmo. Assim, 

frente ao histórico do estabelecimento legal das UCs na região do carste de Lagoa Santa, sua 

importância no contexto das ciências naturais brasileiras, a fragilidade ambiental do carste, a 

valorização da geoconservação e geoturismo, este trabalho apresenta uma proposta de trilha 

geoturística a fim de contribuir com a divulgação das UCs da região e do carste de Lagoa 

Santa. Para elaboração do roteiro geoturístico foram selecionadas 3 UCs de Proteção Integral 

na região de Mocambeiro (Matozinhos), sendo elas o Monumento Natural Estadual 

Experiência da Jaguara, o Parque Estadual Cerca Grande e o Monumento Natural Estadual 

Vargem da Pedra. Posteriormente foram selecionados Locais de Interesse Geomorfológico 

visando um roteiro geoturístico interligando-as, possibilitando a divulgação do patrimônio 

cárstico regional, sua importância, fragilidade e as áreas protegidas estabelecidas na região.  

 

Palavras chaves: Unidades de Conservação, Geoconservação, Geoturísmo, Carste, Vetor 

Norte da RMBH. 



 

 

ABSTRACT 

 

The Protected areas are critical to the environmental and systemic balance; they present great 

scenic beauty, enable conservation of natural resources, and also strengthen scientific 

research, environmental education, and sustainable tourism. Social movements are great 

motivators in CUs establishment process, and specific standards should be defined and 

implemented for these areas. Concerning the North Vector of Metropolitan Region of Belo 

Horizonte City (MRBH), the Conservation Units (CUs) have been established facing the 

economic development processes, and were defined as mitigating measures and for 

controlling land use and occupation. Considering the importance of CUs and their role in 

society and environment, this paper analyzed and contextualized the laws governing on the 

North Vector of MRBH focusing on the establishment and management of protected areas, 

mainly to the karst region of Lagoa Santa Municipality, undoubtedly important region under 

the geological point of view, paleontological, archaeological, speleological, biological, and 

historical/cultural. For preserving the areas, it is understood that it is first necessary to know 

them; and interpretive visits to the geomorphological heritage provides the knowledge. Thus, 

the geoturism promotes and contributes to geoconservation as well as geoconservation 

promotes geoturism. Conservation Units are suitable space to deploy geotouristic trails, aimed 

at the awareness of the geological heritage conservation, beyond its disclosure and 

interpretation. Thus, in relation to the history of the legal establishment of CUs in the karst 

region of Lagoa Santa, its importance in the context of Brazilian natural sciences, its 

environmental fragility, and the appreciation of geoconservation and geotourism, this paper 

presents a proposal of geotouristic trail for contributing to disclosure of protected areas in the 

region and in the karst of Lagoa Santa. For preparation of the geotouristic itinerary, three CUs 

of Integral Protection were chosen in the region of Mocambeiro (Matozinhos): the 

Monumento Natural Estadual Experiência da Jaguara; the Parque Estadual Cerca Grande; and 

the Monumento Natural Estadual Vargem da Pedra. Subsequently, Geomorphological Interest 

Places were selected targeting to a geotouristic itinerary linking them, allowing the disclosure 

of the regional karst heritage, its importance, fragility, and also disclosure of established 

protected areas in the region. 

 

Keywords: Conservation Units, Geoconservation, Geotourism, Karst, North Vector of 

MRBH. 
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INTRODUÇÃO 

 

As Unidades de Conservação (UCs) são espaços territoriais legalmente protegidos e 

previstos na Lei Federal n° 9.985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação - SNUC (BRASIL, 2000). Tal documento é um instrumento que visa a 

conservação dos recursos naturais de um determinado território, sendo a categoria de manejo 

definida de acordo com as características ambientais de cada espaço. O motivo de criação de 

uma UC, bem como a sua categoria de manejo ainda é um processo de grandes discussões 

entre os especialistas, o Poder Público e as políticas de desenvolvimento econômico. 

Conforme a Constituição Federal de 1988, capítulo VI, Art. 225 “todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). Assim, Mendonça (2009) 

afirma que o estabelecimento de áreas legalmente protegidas é uma das ações que possibilita a 

existência de ambientes ecologicamente equilibrados e que cabe ao Poder Público a tarefa de 

definir os espaços a serem legalmente protegidos. 

O processo de criação de uma UC é algo complexo, exigindo o cumprimento de uma 

série de critérios e avaliações para efetivar legalmente a área proposta. Dessa forma, para que 

a proteção ocorra, o SNUC surge no cenário das políticas públicas ambientais com o objetivo 

de estabelecer critérios e normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de 

Conservação. Assim, as áreas naturais protegidas configuram-se como uma importante 

ferramenta na conservação e preservação dos processos biológicos, físicos e químicos que 

ocorrem na natureza. 

De acordo com Brilha (2005), as estratégias de Geoconservação consistem na 

concretização de uma metodologia de trabalho que vise sistematizar as tarefas no âmbito da 

conservação do Patrimônio Geológico de uma dada área nas escalas nacionais, estaduais, 

regionais e de área protegida, por exemplo. Tais tarefas devem ser agrupadas nas seguintes 

etapas sequenciais: inventariação, quantificação, classificação, conservação, valorização e 

divulgação e, finalmente, monitorização ou monitoramento. 

A questão do patrimônio geológico e geomorfológico é complexa, pois inclui outros 

aspectos como legislação, eventuais áreas com algum tipo de proteção por instituições 

governamentais e eventuais conflitos de interesse (por exemplo, preservação x exploração), 

etc. (MANTESSO-NETO, 2008). Assim, acredita-se que a preservação dos recursos naturais 
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assegura ao homem a possível fruição desses bens, mesmo que ainda não se conheça suas 

possíveis formas de utilização (DELPHIM, 2004). 

Tendo as UCs, atualmente, como primordiais para a manutenção do equilíbrio 

ambiental e sistêmico, considera-se que tais espaços também são importantes para permitir a 

sociedade um contato com a natureza. Isso possibilita a divulgação do patrimônio biótico e 

abiótico, educação ambiental, atividades de lazer e o turismo de natureza.  

A grande maioria das áreas protegidas e UCs, estabelecidas tanto nacional como 

internacionalmente, foram criadas por algumas características específicas e fragilidades do 

meio biótico. Entretanto, conforme citado por Lima (2006), não se pode entender a 

conservação da Natureza de forma integrada considerando apenas os elementos biológicos, 

sendo que estes estão diretamente e fortemente dependentes da componente abiótica.  

O estabelecimento de áreas protegidas na região que hoje é conhecida como Vetor 

Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, ocorre em função do destaque nacional e 

internacional para as ciências naturais, não somente nos quesitos bióticos, como também pelo 

fato de abrigar um diverso e singular patrimônio paleontológico, arqueológico, espeleológico 

e histórico cultural. Essa região já vem sendo estudada desde o séc. XIX pelo Dinamarquês 

Peter W. Lund, conhecido como “pai” da paleontologia brasileira, que descobriu a 

coexistência do homem com a megafauna nesta região, e que, de acordo com Warming e 

Löfgren (1908), imediatamente compreendeu a extraordinária importância científica, sendo 

que ali para ele era um imenso campo de trabalho (1835 a 1880), até então absolutamente 

virgem, prometendo resultados de um alcance extraordinário.  

Juntamente e posterior a ele, vários outros pesquisadores estudaram a região, levando 

em consideração os seus aspectos naturais. Entre eles estão André Brandt (desenhista e 

auxiliar nos estudos de Lund) e o botânico Eugênio Warming (1863) que catalogou várias 

espécies da flora descrevendo a fitofisionomia característica do cerrado. A região também foi 

o local de descoberta de um dos crânios mais famosos de hominídeos brasileiros, denominado 

“Luzia” pelo pesquisador Walter Alves Neves, datado com cerca de 11.500 a 12.000 anos. 

Todas essas especificidades e peculiaridades da região se dão devido ao fato de estar 

inserida em região cárstica. Esse tipo de paisagem envolve processos de dissolução de rochas 

carbonáticas (em sua maioria), apresentando sistemas subterrâneos complexos. Além disso, 

tem-se no carste a presença de abrigos, surgências, sumidouros, dolinas e lapiás, entre outras 

feições características desse sistema. As UCs que são alvo dessa pesquisa localizam-se no 

Cráton São Francisco, na região de Minas Gerais. Destaca-se que o carste é alvo de graves 

problemas ambientais que são consequência, principalmente, dos conflitos socioeconômicos 
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causados por empreendimentos e atividades destinadas ao uso e ocupação do solo e subsolo, 

bem como à expansão das atividades econômicas. 

Justamente por essas pressões, deve-se ter em mente que o patrimônio geológico 

representa a memória da Terra, sobre a qual os seres vivos desenrolam toda a sua atividade 

(RODRIGUES, 2008, p. 44) e que deve ser valorizado e divulgado, a fim de proporcionar um 

processo de desenvolvimento econômico de forma sustentável e que respeite as características 

ambientais específicas de cada região.  

As UCs apresentadas na dissertação estão inseridas em um contexto mais amplo de 

áreas protegidas, em uma região que vem sofrendo com o processo acelerado de ocupação e 

desenvolvimento econômico. 

 

Objetivos do trabalho  

 

Compreendendo a importância do patrimônio abiótico regional, bem como a 

necessidade de integração com o patrimônio biótico existente, este estudo tem como objetivo 

principal identificar Locais de Interesse Geomorfológico (LIGeom) no interior de três UCs 

que apresentem facilidade de acesso e boa visualização das geoformas, propondo um roteiro 

geoturístico que auxilie tanto a divulgação do patrimônio natural destas áreas, quanto à do 

Sistema de Áreas Protegidas do qual fazem parte. 

De acordo com Araújo (2005), as interações que se estabelecem entre a 

geodiversidade e a biodiversidade fundamentam a sua integração nas políticas de conservação 

da natureza. A Geoconservação não deve apenas afirmar-se como um domínio independente 

na conservação da natureza, mas também é necessário estar integrada à bioconservação e 

ambas estarem incluídas nas estratégias de gestão do território (GRAY, 2004). Sendo assim, a 

implantação de trilhas geoturístcas é uma das ações que devem ser realizadas para contribuir 

na política de conservação do território. Além disso, para haver, de fato, um manejo e uso 

adequado faz-se necessário outras atividades de gestão, tanto das UCs quanto de seu entorno, 

sendo realizada de forma integrada, educativa e fiscalizadora.  

Parte das pesquisas relacionadas à identificação de Locais de Interesse Geológico e/ou 

Geomorfológico está atrelada à identificação destes locais para posterior valoração e 

quantificação buscando, assim, identificar as áreas prioritárias para conservação. Entretanto, a 

dissertação foi realizada em áreas já legalmente protegidas tendo como foco principal, a 

identificação de locais que destaquem as características geomorfológicas das UCs para a 

divulgação de sua importância e singularidade como exemplares do SAP Vetor Norte.  
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Para atingir o objetivo geral, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: 

 

 Identificar e descrever o contexto histórico de criação das áreas protegidas na região do 

vetor norte da RMBH, especificamente no carste de Lagoa Santa. 

 Indicar Locais de Interesse Geomorfológico a fim de traçar um percurso com atrativos 

que possibilite, além da integração das UCs selecionadas, a divulgação do patrimônio 

cárstico regional e o reconhecimento de suas unidades de conservação.  

 Propor um roteiro geoturístico, através de uma cartilha, para melhor divulgação do 

patrimônio geomorfológico da região, contextualizando o Sistema de Áreas Protegidas do 

qual estas UCs fazem parte. 

 

Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

O trabalho utilizou-se como base um referencial teórico referente às áreas legalmente 

protegidas no Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, especificamente na 

região cárstica de Lagoa Santa, buscando identificar como ocorreu o estabelecimento destas 

áreas frente aos projetos e programas de desenvolvimento econômico em uma região 

ambientalmente frágil e de extrema peculiaridade. 

Diante do contexto histórico ambiental da região, busca-se compreender que a 

conservação e gestão do patrimônio geológico constitui uma tarefa de interesse da 

humanidade, pois os geossítios guardam informação importante sobre a evolução do planeta 

Terra (PEREIRA; BRILHA; MARTINEZ, 2008, p.491). Sendo assim, foram identificados 

Locais de Interesse Geomorfológico tendo como referências trabalhos nacionais e 

internacionais relacionados ao geoturismo e geoconservação como os de Hose (1995), 

Sharples (2002), Gray (2004), Araújo (2005), Brilha (2005), Pereira (2006), Forte (2008), 

Pereira; Brilha e Martinez (2008), Mantesco-Neto (2008), Ruchkys e Mantesso-Neto (2008), 

Evangelista Pinto (2013) e Evangelista e Travassos (2014). 

Conforme Pereira et al. (2007), o processo de avaliação do patrimônio geomorfológico 

não envolve apenas o reconhecimento das geoformas, mas também, da sua comparação tendo 

valores científico, cultural, estético e/ou econômico (PANIZZA; PIACENTE, 1993, 2003). O 

mesmo autor, em seu artigo sobre avaliação do patrimônio geomorfológico, destaca que a 

avaliação do patrimônio geomorfológico deve dar resposta a três questões básicas 

(GRANDGIRARD, 1999): O que avaliar? Porque avaliar? Como avaliar? 
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O objeto de estudo desta dissertação são áreas com extensão territorial relativamente 

pequena (se comparado à área de estudo dos autores mencionados) e possuidoras de um 

maciço único e contínuo, fato que dificulta a identificação de grande diversidade de 

geoformas. Sendo assim, foram identificados e selecionados Locais de Interesse 

Geomorfológicos (LIGeom) que possibilitassem uma boa visualização, bem como uma 

facilidade de interpretação ambiental. Além disso, os percursos selecionados são de fácil 

acesso, fato que possibilita uma maior diversidade de visitantes e, consequentemente, maior 

divulgação deste patrimônio.  Destaca-se, ainda, que a comparação e a quantificação são 

melhor aplicadas para regiões de grande extensão territorial, onde há necessidade de 

identificar prioridades para conservação e/ou interpretação ambiental.  

Além disso, as áreas selecionadas neste estudo são relevantes para a gestão regional  

por apresentarem nível similar de degradação, sendo alta a necessidade de medidas de 

restauração, conservação e manutenção do patrimônio natural.  

Na elaboração da cartilha destacou-se um roteiro a ser seguido nas três (3) UCs, 

ressaltando as feições singulares que podem ser observadas durante o percurso, 

contextualizando o visitante sobre o Sistema de Áreas Protegidas e as principais 

características da região em que estão inseridas. Sendo assim, a seleção dos Locais de 

Interesse Geomorfológico ocorreu com a identificação do local onde a observação, com fins 

pedagógicos e geoturísticos, pudesse contemplar geoformas de representatividade em seu 

contexto local, dentro dos limites de cada uma das UCs.  

Para a identificação e escolha dos Locais de Interesse Geomorfológico foram 

realizados quatro trabalhos de campo, além dos outros já realizados pela a autora ao longo dos 

dois anos em que esteve na coordenação do Sistema de Áreas Protegidas do Vetor Norte da 

RMBH, embasando-se também na interpretação das bases cartográficas, imagens de satélites 

e bibliografia pertinente. 

Para realização dos trabalhos de campo foi necessário ter a autorização de pesquisa 

emitida pela Gerência de Projetos de Pesquisa da Diretoria de Pesquisa e Proteção à 

Biodiversidade do Instituto Estadual de Florestas (IEF), anexo I.  

Foi utilizado equipamento de GPS para registro da localização espacial dos Locais de 

Interesse Geomorfológico e traçados das trilhas propostas. Ao final, as informações foram 

tratadas no software ArcGIS 10.1 disponível no Laboratório de Estudo Ambientais do 

Programa de Pós-graduação em Geografia – Tratamento da Informação Espacial da PUC 

Minas. 
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1. O CONTEXTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS LEGALMENTE 

PROTEGIDAS 

 

1.1. Unidades de Conservação no Mundo 

 

Sabe-se que a relação entre sociedade e natureza é bem antiga e faz parte do processo 

de evolução do homem na terra. Entretanto, as reações humanas aos problemas criados só são 

conhecidas a partir de antigos e fragmentados documentos, de atitudes humanas pró-natureza, 

controlando, restringindo ou proibindo suas práticas predatórias (MILANO, 2012, p.9). 

Ainda que os naturalistas do século XIX tivessem como motivação a descoberta e a 

exploração de novos mundos e suas belezas naturais, foi a partir das conquistas dos espaços 

selvagens que foram sendo implementadas as primeiras áreas de proteção natural (PEREIRA, 

2006).  

Podemos identificar várias ações que podem ser entendidas como mecanismos de 

conservação dos espações territoriais, conforme citado por Milano (2012). Platão, na Grécia 

antiga, apresentou proposta para reflorestamento das degradadas colinas de Ática. Em 1490, 

teve-se o registro da comunidade suíça da Gladys que declarou ao mesmo tempo a proteção 

das florestas montanas locais e sua franquia ao usufruto coletivo. 

Diegues (2000) destaca a influência de teóricos como Thoreau e Marsh no 

estabelecimento de áreas protegidas, sendo que Marsh, em 1864, havia publicado um livro 

chamado Man and Nature, demostrando a relação da destruição do mundo natural que 

ameaçava a existência do homem sobre a terra.  

Sabe-se que a criação do Parque Nacional Yellowstone, em 1872, foi o marco que deu 

início aos processos de criação de áreas protegidas no mundo. A partir deste momento, 

diversos outros países criaram uma série de outras áreas nos mesmos moldes dos Estados 

Unidos. De acordo com Milano (2012) o Parque Nacional Yosemite, na Califórnia, teria sido 

criado antes, entretanto, foi instituído pelo governo do estado e mais tarde federalizado após a 

criação do Yellowstone.  

Os norte-americanos criaram, assim, a ideia de Parque Nacional, definida como uma 

área selvagem (natural) que pudesse ser usufruída pelo público em geral (PEREIRA, 2006, 

p.23). Apesar dos conflitos entre os conservacionistas dos recursos naturais, os 

“desenvolvimentistas” e os preservacionistas puros, as áreas dos parques nacionais e outras 

unidades de proteção aumentaram consideravelmente nos Estados Unidos (DIEGUES, 2001, 

p. 33). 
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De acordo com Pereira (2006, p.24) o principal motivo para a criação de Yellowstone 

foi a sua singularidade geológica que se traduz em espetaculares paisagens naturais (GRAY, 

2004), tal como acontece em outros parques nacionais do oeste americano (Yosemite, Crater 

Lake, Banff, Monument Valley, Death Valley e Grand Canyon). 

Mesmo com todas as dificuldades no processo de implantação e efetivação destes 

parques e áreas naturais, Palazzo (2012) destaca que, mesmo em países com dificuldades de 

implementação plena de sua gestão, os ganhos socioeconômicos de sua implantação e 

visitação regulada são abundantemente provados e disponíveis na bibliografia especializada. 

Sendo assim, fica destacada a importância destas áreas para uma proposta de desenvolvimento 

sustentável e compatível com o meio, possibilitando a conservação dos recursos naturais e a 

geração de renda. 

Não cabe neste trabalho discorrer sobre as questões de metodologia adotada para o 

estabelecimento das áreas protegidas. Entretanto vale destacar que o modelo de 

conservacionismo norte-americano espalhou-se rapidamente pelo mundo recriando a 

dicotomia entre “povos” e “parques” (DIEGUES, 2001, p.37). Esta dicotomia se faz presente 

em muitos dos conflitos socioambientais em UCs, uma vez que para a implantação efetiva de 

muitas delas, como as de proteção integral (incompatíveis terras privadas em seu interior), 

faz-se necessário à retirada da população, o que gera grandes conflitos e desinteresse por parte 

da sociedade para o estabelecimento de áreas protegidas.  

O processo para o estabelecimento de áreas protegidas é muitas vezes iniciado pelos 

movimentos sociais em prol da conservação dos recursos naturais de certo território ou região. 

Entre eles, temos o exemplo da Sociedade Imperial Zoológica, fundada em 1854 na França e 

depois transformada na Sociedade Nacional de Proteção da Natureza, responsável, naquele 

país, pela criação dos primeiros parques nacionais, no começo do século XX (DIEGUES, 

2000, p. 41). Posteriormente, destaca que as primeiras associações de proteção da natureza 

surgem nos Estados Unidos com a Audorbon Society, em 1886 e o Sierra Club, em 1892. Na 

Europa, o National Trust surge no Reino Unido, em 1895; e o país passa a criar, grandes 

parques nacionais nas suas colônias, tal como aconteceu com a Holanda e a Alemanha. Em 

1909, na Suécia, são criados os primeiros parques naturais (PEREIRA, 2006). 

 

1.2. Unidades de Conservação no Brasil  

 

Os registros históricos indicam que tanto a coroa portuguesa quanto o governo 

Imperial empreenderam algumas iniciativas destinadas à proteção, à gestão ou ao controle de 
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determinados recursos naturais. Em 1876, por sugestão do engenheiro André Rebouças (já 

inspirado na criação do Parque de Yellowstone nos Estados Unidos em 1872) ocorreu a 

primeira iniciativa para a criação de um Parque Nacional no Brasil. Entretanto, somente em 

1937, por meio do Decreto nº 1.713 cria-se o Parque Nacional de Itatiaia, englobando a área 

atualmente ocupada pela Estação Biológica de Itatiaia, dependência do Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro (BRASIL, 1937; MEDEIROS, 2006). Dois anos mais tarde foram criados o 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos, os parques nacionais das Sete Quedas (incluindo as 

Cataratas de Guaíra) e do Iguaçu, em 1939 (RYLANDS; BRANDON, 2005, p.28).  

Medeiros (2006) afirma que a Conferência da Biosfera (1968) e a Conferência de 

Estocolmo (1972) refletiram o forte sentimento e a mobilização global para a implementação 

de uma agenda ambiental internacional (MEDEIROS, 2003). Estas e outras ações levaram ao 

processo de criação de uma sequência de áreas protegidas, como destacado por Mittermeier et 

al. (2005). De 1974 a 1989, percebe-se a criação de 22 parques nacionais, 20 reservas 

biológicas e 25 estações ecológicas, num total de 144.180km² de áreas protegidas. 

Até 1989, os parques e reservas federais foram criados pelo Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal (IBDF) e pela Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA). 

Em 1989, SEMA e IBDF foram unidos para formar o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA (RYLANDS; BRANDON, 2005, p.27). Em 

1997 foi criado o Parque Nacional da Ilha Grande, no Paraná, logo depois o de Viruá 

(Roraima) e o da Restinga de Jurubatiba, no Rio de Janeiro (PADUA, 2006, p.29). Ainda 

assim, via-se a necessidade do estabelecimento de outras categorias de manejo não previstas 

nas legislações em vigor como o Código Florestal (1965) e na Lei de Proteção à Fauna (1967) 

(PADUA, 2011, p.23).  

Um grande salto brasileiro no que se diz respeito à criação, implantação e gestão de 

áreas protegidas foi a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Tal documento vem auxiliar o 

ordenamento das inúmeras leis dispostas sobre as diversas categorias de manejo, bem como 

definir critérios e normas para o estabelecimento e gestão das áreas protegidas (SCHENINI; 

COSTA; CASARIN, 2004, p. 4). De acordo com o SNUC em seu Art. 2º entende-se como 

Unidade de Conservação o: 

 
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 (BRASIL, 2000). 
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Assim, o SNUC estabelece que as UCs sejam dividas em dois grandes grupos, o de 

Proteção Integral, que permite o uso indireto dos recursos naturais e o de Uso Sustentável, que 

utiliza parcela dos seus recursos naturais (BRASIL, 2000). Em termos práticos, as áreas de 

manejo sustentável têm qualidade inferior às de proteção integral, pois contemplam territórios 

já alterados, permitem a manutenção dos processos de uso e consequentes alterações 

antrópicas (MILANO, 2006, p.22). Já as UCs de Proteção Integral tem um maior potencial 

para conservação dos ambientes naturais, uma vez que é permitido apenas o uso indireto de 

seus recursos naturais, não envolvendo consumo, coleta, dano ou destruição. Permite-se o uso 

para pesquisa, educação ambiental e turismo ordenado.  

Entre as UCs pertencentes ao grupo das de Proteção Integral tem-se a Estação 

Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida 

Silvestre. Já entre as do grupo de Uso Sustentável tem-se a 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 (RPPN). 

Destaca-se que o setor privado vem contribuindo significativamente com a conservação da 

biodiversidade através das RPPNs (PADUA, 2006, p.31) que, mesmo sendo de uso 

sustentável, apresentam características de proteção integral. 

Somente com a efetiva implementação das unidades de conservação é que os objetivos 

de criação dessas áreas serão passíveis de serem atingidos (SOUZA et al., 2011, p.14). 

Considerando as UCs como instrumentos fundamentais para a manutenção do equilíbrio 

ambiental e o caminho para um desenvolvimento sustentável, é necessário a adoção de 

medidas de efetivação.  

Vale destacar que mesmo com o estabelecimento do SNUC e outras normativas 

relacionadas, as medidas necessárias a serem tomadas para fazer com que as UCs cumpram de 

fato o seu papel infelizmente não garantem a realização dos processos de efetiva implantação.  

É interessante notar que os dois primeiros Parques Nacionais (PARNA) propostos por 

Rebouças já acabaram: o PARNA Sete Quedas e o PARNA na Ilha do Bananal. Parece, 

assim, que os Parques Nacionais no Brasil não são para sempre, mas para algumas décadas 

(PADUA, 2006, p.31). Um exemplo que ilustra essa afirmativa é o fato de que as Sete Quedas 

foram inundadas pelo lago da Usina Hidrelétrica de Itaipu em 1982 e no caso da Ilha do 

Bananal, o que ocorreu foi a readequação dos limites do PARNA Araguaia, levando-se em 

consideração as comunidades indígenas inseridas em seu interior. Deve-se, portanto, entender 

por efetividade, a capacidade de uma unidade de conservação em cumprir os objetivos para os 

quais foi criada (LIMA; RIBEIRO; GONÇALVES, 2005, p.647). 
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1.3. Unidades de Conservação Estaduais em Minas Gerais  

 

As UCs estaduais, em Minas Gerais, são administradas pelo Instituto Estadual de 

Florestas (IEF), autarquia criada em 1962 e vinculada a Secretária de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). Em Minas Gerais, antes mesmo da 

criação do IEF, políticas governamentais já procuravam lidar com o desmatamento e o 

reflorestamento (IEF, 2009, p. 16). 

Em 14 de julho de 1944, por meio do Decreto-Lei nº 1.119 foi criada a primeira área 

protegida estadual em Minas Gerais, o Parque Estadual do Rio Doce, com uma área total de 

35.974 ha, localizado nos municípios de Dionísio, Marliéria e Timóteo. De acordo com o IEF 

(2014), a UC abriga a maior floresta tropical de Minas. Em junho de 1967, a Lei Estadual nº 

4.495, cria o Parque Estadual do Itacolomi (MINAS GERAIS, 1967) e assim tem início a 

criação de áreas protegidas que hoje compõe o sistema de áreas protegidas do estado de Minas 

Gerais. 

Deve-se destacar que os parques estaduais foram criados no Sul e no Sudeste do Brasil 

(Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul) nos anos 30 e 40, e 

atualmente, São Paulo e Minas Gerais representam a maioria das unidades de conservação em 

número e extensão (RYLANDS; BRANDON, 2005, p. 31). Em Minas Gerais o 

estabelecimento de unidades de conservação acompanha os procedimentos apresentados pelo 

SNUC existindo, ainda, entre as áreas protegidas, as Áreas de Proteção Especial. 

A Lei Estadual nº 14.309 de 19 de junho de 2002, que tratava das Políticas Florestal e 

de Proteção à Biodiversidade no Estado, na sua Seção IV trata das UCs, dividindo-as em dois 

grupos, conforme o SNUC. A Subseção II tratava as UCs de Uso Sustentável e, entre as 

definições e categorias, tem-se:  

 
VI - áreas de proteção de mananciais, assim consideradas as áreas de recarga de 

aquíferos ou as áreas com mananciais estratégicos para a garantia do abastecimento 

público de água de populações urbanas e rurais; 
VII - outras categorias e áreas assim definidas em lei pelo poder público. 

§ 1° - O poder público emitirá normas de uso e critérios de exploração das unidades 

de uso sustentável. 

§ 2° - Nas unidades de conservação de uso sustentável é permitida a utilização 

sustentável de recursos naturais. 

 

Diante da legislação vigente, na década de 1980, um número significativo de Áreas de 

Proteção Especial foram criadas. Muitas delas com fins de conservação dos recursos hídricos 

para abastecimento de água. Na região da área de estudo, no caso da APE Aeroporto, foi 

criada pelo Decreto nº 20.597, de 4 de junho de 1980 e criada com base na Lei Federal nº 
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6.766, de 19 de dezembro de 1979, para fins de controle sob o processo de parcelamento de 

solo.   

Entretanto em 2011, o Art. 3º da Lei Estadual n° 19.484 de 12 de Janeiro de 2011 e 

que altera a Lei nº 14.309, afirma que: 

 
As áreas de proteção especial – APEs –, criadas com base na Lei Federal nº 6.766, 

de 19 de dezembro de 1979, e aquelas instituídas pelos Municípios com a finalidade 

de proteção de mananciais serão reavaliadas, no todo ou em parte, mediante ato 

normativo do mesmo nível hierárquico que as criou, com o objetivo de promover 
seu enquadramento nos termos do inciso VI do art. 24 da Lei nº 14.309, de 2002, 

acrescentado por esta Lei, na forma, no prazo e nas condições estabelecidos no 

regulamento desta Lei. 

 

Como a atual Lei Estadual nº 20.922 de 16 de outubro de 2013 (que trata das políticas 

florestais e de proteção à biodiversidade no Estado), reforça o que foi mencionado, estas áreas 

devem ser reavaliadas, podendo ser definida quaisquer uma das categorias que se fizer 

necessário de acordo com as características do ambiente, desde que ocorram análises técnicas 

e cientificas para tal definição.  

Entende-se, assim, que as APEs são UCs, mesmo que ainda não estejam enquadradas 

em uma das categorias de manejo definida de acordo com o SNUC e a Lei Estadual, uma vez 

que serão recategorizadas. Levando em consideração todas as nuances da legislação ambiental 

do estado, a figura 1 apresenta a situação das UCs em Minas Gerais.  

 De acordo com os dados apresentados por Drummond et al. (2002) o cadastro das 

UCs executado pelo IEF para fins de distribuição do ICMS Ecológico demostra que o estado 

mantém 4.306.652,16 hectares de áreas protegidas, com 397 UCs cadastradas. Entretanto, 

entre as UCs cadastradas para este fim, existem UCs estaduais, federais e municipais, 

destacando ainda, que a grande maioria não cumpre o papel para qual foi criada. 

Conforme a lista fornecida pela Diretoria de Áreas Protegidas do IEF (IEF, 2014), das 

289 UCs que compõe o Sistema Estadual de Áreas Protegidas (Tabela 1), somente 80 são de 

Proteção Integral e os outros 209 são de Uso Sustentável, exceto as APEs que são 27; dessas 

três já foram recategorizadas e transformadas em Monumento Natural, como o caso da Gruta 

Rei do Mato, Lapa Nova de Vazante e Ibituruna.   
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Figura 1 - Distribuição espacial das Unidades de Conservação em Minas Gerais 

 
Produzido pela autora 

 

Tabela 1 - Lista das Unidades de Conservação Estaduais em MG 
Número 

de UCs 

Categoria de manejo Grupo de UC 

16 Área de Proteção Ambiental (APA) Uso Sustentável 

11 Estação Ecológica (EE) Proteção Integral 

2 Floresta Estadual (FLOE) Uso Sustentável 

22 Monumentos Naturais (MN) Proteção Integral 

1 Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uso Sustentável 

39 Parque Estadual (PE) Proteção Integral 

6 Refúgio de Vida Silvestre (REVS) Proteção Integral 

2 Reserva Biológica (REBIO) Proteção Integral 

190 Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Uso Sustentável 

Fonte: dados do IEF/2014 1 

 

 

Interessante observar que em relação da extensão territorial e o número de UCs, a 

maioria está inserida na categoria de manejo de Uso Sustentável, que apresenta um conceito 

muito interessante e que seria factível de execução. Entretanto, infelizmente, a grande maioria 
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não apresenta estrutura mínima, nem mesmo procedimentos de gestão para cumprimento de 

seus objetivos. 

Quando se observa o número de UCs de Proteção Integral aparenta-se ser considerável 

e expressivo para conservação. Entretanto, a extensão territorial destas UCs é pequena sendo, 

ainda, que a maioria não tem regularização fundiária, não apresenta estruturas físicas como 

sede e centro de visitantes para realização de sua gestão local, e tem carência em recursos 

humanos para atividades de gestão, fiscalização e monitoramento. Diante disso, as UCs não 

cumprem o papel para os quais foram criadas gerando, ainda, um considerável número de 

conflitos socioambientais.   

No que diz respeito à gestão das UCs em Minas Gerais, realizada pelo Instituto 

Estadual de Florestas, é possível afirmar que muito ainda tem que ser feito e que existe grande 

potencial e condições para uma gestão efetiva destas áreas no Estado. Para isso é necessário 

grandes esforços, tanto da parte técnica dos órgãos gestores das UCs quanto, principalmente, 

por parte dos tomadores de decisão nas definições e liberações dos investimentos e 

infraestrutura no entorno e interior das UCs. 

Mesmo com todas as dificuldades relatadas, vale destacar o esforço que vem sendo 

feito desde a criação do IEF até hoje, através da Diretoria de Áreas Protegidas nos processos 

de criação e implantação das UCs, conforme figuras 2 a 5. 

Destaca-se, também, que mesmo diante do crescimento de importância da 

geoconservação e do geoturismo, os centros de visitantes e trilha existentes dão uma maior 

ênfase ao patrimônio biótico da paisagem. Assim é importante inserir neste conjunto as 

questões relacionadas ao patrimônio abiótico destes territórios, sua composição, forma e 

integração com o ambiente. 
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Figura 2 - Espaço de vivências no Parque 

Estadual do Itacolomi, a frente 

churrasqueiras e local apropriado para 

fogueira, e ao fundo restaurante 

 
Foto: Evandro Rodney 

Figura 3 - Espaço para camping 

estruturado no Parque Estadual do 

Ibitipoca 

 

 
Foto: Evandro Rodney 

 

Figura 4 - Bilheteria do Monumento 

Natural Estadual Gruta Rei do Mato 

 
Foto: Patrícia Reis 

 

Figura 5 - Portaria de entrada no Parque 

Estadual da Serra do Rola Moça 

 
Foto: Evandro Rodney 
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2. EVOLUÇÃO DO VETOR NORTE DA RMBH 

 

2.1. As Unidades de Conservação no Vetor Norte da RMBH 

 

A região situada ao norte de Belo Horizonte, especificamente no Carste de Lagoa 

Santa, merece destaque nacional e internacional devido ao seu patrimônio arqueológico, 

espeleológico, paleontológico, biológico, histórico e cultural. Também é destaque quando se 

trata de ambientes cársticos, como já apresentado por Christofoletti (1936), que afirma a 

importância da região “ao norte de Belo Horizonte, nas vizinhanças de Sete Lagoas e 

Cordisburgo”. 

Mesmo com o cenário de fragilidade ambiental, o processo de desenvolvimento da 

região metropolitana de Belo Horizonte se iniciava com as atividades do Planejamento da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (PLAMBEL) que, em 1974, apresenta o “Sistema 

Ferroviário Atual e Futuro da Região Metropolitana de Belo Horizonte” (PLAMBEL, 1974). 

Em dezembro de 1988, o mesmo órgão apresenta um estudo denominado “Relevo Kárstico do 

Município de Lagoa Santa” (PLAMBEL, 1988), como um documento técnico que 

caracterizava o ambiente cárstico e o patrimônio natural regional reunindo e citando pesquisas 

já realizadas até então. Já no início do documento, destaca-se o fato da região se constituir em 

um dos “complexos cársticos mais importantes do domínio tropical, tornando-se amplamente 

conhecida em função dos achados arqueológicos – avultando entre eles o do Homem de 

Confins – assim como pelas descrições florísticas efetuadas por Lund e outros naturalistas” 

(PLAMBEL, 1988, p.4).  

No início da década de 1980, por meio do Decreto Estadual nº 20.375 de 03 de janeiro 

de 1980 é criado o Parque Ecológico do Vale do Sumidouro (Figura 6), com a finalidade de 

preservar os recursos naturais da Região, notadamente o patrimônio arqueológico, 

espeleológico, paleontológico, a fauna e a flora (MINAS GERAIS, 1980) e em 4 de junho de 

1980 é criada a Área de Proteção Especial (APE) por meio do Decreto Estadual nº 20.597. 

Situada nos Municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Matozinhos, é identificada nesta 

dissertação como APE Aeroporto e se destina à proteção de mananciais, do patrimônio 

cultural, histórico, paisagístico e arqueológico (MINAS GERAIS, 1980).  

Ressalta-se que o Parque Ecológico e a APE só foram criados por serem 

condicionantes ambientais estabelecidas para a construção do Aeroporto Metropolitano de 

Belo Horizonte, na Região de Lagoa Santa. No Decreto Estadual de criação já se previa o 

impacto que tal equipamento urbano teria sobre o patrimônio pré-histórico, paisagístico e 

natural da região.  
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Figura 6 - Localização das Unidades de Conservação criadas na década de 1980 no 

Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

 
Produzido pela autora 

 

Tendo o desenvolvimento econômico, o uso e a ocupação do solo como uma das 

referências que foram levadas em consideração para a publicação do decreto de criação da 

área protegida, os seus artigos apresentam restrições ambientais que são pertinentes ao frágil 

ambiente cárstico. No entanto, o trabalho de implantação e gestão da APE não foi realizado e 

o documento foi muitas vezes, “sufocado e despercebido” nos processos de licenciamento 

ambiental, gerando perdas ambientais para a região. Esta afirmação pode ser comprovada ao 

se realizar visitas à região e observar o nível de degradação e ocupação desordenada existente. 
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Em 1981, com o Decreto Estadual nº 21.280 de 28 de abril, são definidos como áreas 

de interesse especial e áreas de proteção de mananciais, os terrenos situados na bacia 

hidrográfica do ribeirão do Urubu, Município de Pedro Leopoldo e hoje conhecida como APE 

do Urubu. De acordo com o documento de criação ficam definidas como áreas de proteção 

especial, para fins de preservação de mananciais, os terrenos localizados na bacia hidrográfica 

do ribeirão Urubu, à montante da barragem construída pela Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais (COPASA-MG), no Município de Pedro Leopoldo, próxima à confluência dos 

ribeirões Urubu e Mata (MINAS GERAIS, 1981). 

Em janeiro de 1990, o Decreto Federal nº 98.881 cria a Área de Proteção Ambiental 

do Carste de Lagoa Santa (APA Carste de Lagoa Santa). Em seu Art. 2º afirma que além de 

garantir a conservação do conjunto paisagístico e da cultura regional, tem por objetivo 

proteger e preservar as cavernas e demais formações cársticas, sítios arqueo-paleontológicos, 

a cobertura vegetal e a fauna silvestre, cuja preservação é de fundamental importância para o 

ecossistema da região (BRASIL, 1990). Vale mencionar que os limites da APA Carste de 

Lagoa Santa são praticamente iguais aos limites da APE Aeroporto, criada em 1980. 

Diante do cenário apresentado nota-se que já existia uma preocupação e o interesse de 

se estabelecer áreas legalmente protegidas para esta região, sendo que o objetivo principal era 

o uso e ocupação do solo coerente com suas características ambientais. Entretanto, passadas 

aproximadamente três décadas, as obrigações previstas nos decretos estaduais citados não 

foram cumpridas para nenhuma das áreas, sendo comprovado ao se observar o processo de 

ocupação e urbanização na área. Assim, com as propostas de projetos visando à expansão do 

desenvolvimento econômico para o Vetor Norte Metropolitano, surge o Decreto Estadual nº 

44.500 de 03 de abril de 2007.  

Tal documento institui o Plano de Governança Ambiental e Urbanística da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte e merece destaque seu Art. 3º que coloca como obrigação do 

Estado de Minas Gerais, isoladamente ou em parceria com os entes das demais esferas de 

Governo, promover a implantação de programas, projetos ou ações de desenvolvimento 

integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (MINAS GERAIS, 2007). Este 

documento tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da região, a 

preservação de seus ativos ambientais e o adequado controle do uso e da ocupação do solo 

metropolitano, integrando o planejamento e a execução de ações, programas e projetos, 

públicos e privados. 

Entre as medidas as serem adotadas citadas no Art. 3º, tem-se: 
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I - implantação do Parque Serra Verde, nos termos do licenciamento ambiental do 

Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais; 

II - implantação do Parque do Sumidouro, nos termos do licenciamento ambiental do 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, e da Linha Verde, no prazo 

máximo de 30 de dezembro de 2008; 

III - apoio à implantação do Parque Linear do Ribeirão do Onça; 

IV - elaboração de estudos destinados a subsidiar a criação de uma rede de Áreas 

Protegidas; 

V - elaboração de cadastro que orientará a criação do sistema de monitoramento do 

uso e ocupação do solo da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH; 

VI - elaboração, pela Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - 
COPASA, do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Ribeirão da Mata, 

em articulação com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, no prazo 

máximo de 30 de junho de 2008; 

VII - criação de mecanismos de proteção do complexo Palentológico, Arqueológico 

e Espeleológico da Região Cárstica de Lagoa Santa, com o apoio da Secretaria de 

Estado de Cultura e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior; 

VIII - criação de mecanismos de proteção e controle da Área de Proteção Especial - 

APE do Ribeirão do Urubu; 

X - elaboração do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável do Vetor 

Norte. 
§ 2º - Compõem a área territorial do vetor norte  da  Região Metropolitana  de Belo 

Horizonte os Municípios de Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Vespasiano, Lagoa 

Santa, Pedro Leopoldo,  São José  da  Lapa, Confins, Capim Branco, Jaboticatubas e 

os  bairros localizados na área de influência das Administrações Regionais  de 

Venda Nova e Norte do Município de Belo Horizonte. 

 

Dois anos mais tarde o governo de Minas Gerais publica o Decreto Estadual nº 45.097 

de 12 de maio de 2009 destacando os municípios (Figura 7) que compõe o Vetor Norte da 

RMBH: 

 
 Art. 1º Aplicam-se as disposições contidas neste Decreto à área compreendida nos 

limites dos Municípios de Confins, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Vespasiano, 

Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, São José da Lapa, Jaboticatubas, Capim Branco, 
inseridos no Vetor Norte, nos termos do Decreto nº 44.500, de 3 de abril de 2007, 

bem como aos Municípios de Matozinhos, Esmeraldas, Baldim, Sabará, Contagem e 

Betim.  

 

Art. 2º - Ficam declaradas como de interesse especial, para fins de proteção de seus 

atributos ambientais e controle do uso e ocupação do solo, nos termos do inciso I do 

art. 13 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, as áreas compreendidas 

nos limites dos Municípios de Prudente de Morais e Funilândia.  

 

Destaca-se que o Decreto Estadual nº 44.500 de 2007 apresenta condicionantes 

importantes relacionadas ao estabelecimento de UCs na região, bem como a conservação do 

patrimônio natural histórico cultural. Tais condicionantes foram estabelecidas diante dos 

grandes projetos de desenvolvimento econômico para o Vetor Norte da RMBH uma vez que 

esta região merece atenção especial no que diz respeito a sua paisagem natural conforme 

mencionado até aqui. 
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Figura 7 - Municípios que compões o Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, conforme Decreto Estadual n°45.097 de 2009 

 
Produzido pela autora 

 

Após praticamente 30 anos da criação do Parque Ecológico do Vale do Sumidouro e 

da APE, tais UCs não haviam sido implantadas e regularizadas perante a legislação. Assim, 

diante das medidas a serem adotadas pelo Estado de Minas Gerais, em 2008, foi contratada 

uma empresa para realizar os estudos técnicos do Parque Estadual do Sumidouro (PESU).  

Diante de sua não implantação desde a década de 1980 foi necessário a revisão dos 

limites, bem como sua efetiva implantação. Assim, em 03 de novembro de 2008, os limites do 

Parque foram alterados pelo Decreto Estadual nº 44.935, tendo início os processos de 

desapropriação e melhorias na gestão e estruturação do parque (Figuras 8 e 9). 

Outra área protegida, também criada na década de 1980 e que sofreu alterações em sua 

legislação foi a APE Aeroporto. Em 2009, através da Lei nº 18.043, modifica-se o Decreto nº 

20.597 de 1980, adequando os limites da APE, bem como os critérios a serem observados 

durante os processos de uso e ocupação do solo. Cabe um destaque especial para a redação do 

Art. 2º, entendendo que a aplicação deste para a região seria fundamental para um manejo 

adequado e a conservação dos recursos naturais ali presentes. 
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Figura 8 - Vista aérea da Lagoa do 

Sumidouro, destacando-se o maciço à 

direita - PESU 

 
Foto: Patrícia Reis, em 09 de maio de 2013 

 

Figura 9 - Lagoa do Sumidouro, vista do 

alto do maciço com destaque ao córrego 

Samambaia - PESU 

 
Foto: Jacqueline Ferreira, 31 de julho de 2013 

 

De acordo com a Lei Estadual nº 18.043 de 2009, tem-se: 
 

Art. 2º - Para fins de proteção da área definida no art. 1º serão observadas as 

seguintes condições: 

I - ficam declaradas de preservação permanente as áreas: 

a) necessárias à proteção de monumentos naturais notáveis, sítios arqueológicos, 

paleontológicos e espeleológicos; 
b) necessárias à proteção de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção ou 

endêmicas; 

c) necessárias à criação ou à manutenção de corredores ecológicos entre áreas 

protegidas; 

d) definidas como prioritárias para a conservação da biodiversidade, nos termos da 

rede de Áreas Protegidas conforme previsto no Decreto nº 44.500, de 3 de abril de 

2007, observado o zoneamento ecológico econômico da área de proteção ambiental 

APA Carste Lagoa Santa;  

e) necessárias à recarga hídrica da área cárstica; e 

f) de dolinas e as áreas sob sua influência; 

 

II - a exploração ou a supressão de vegetação nativa nas áreas não declaradas de 
preservação permanente, quando admissível e executada com observância da 

legislação florestal pertinente, atenderá aos seguintes critérios: 

a) implantação de empreendimentos novos, preferencialmente, em áreas já 

substancialmente alteradas ou degradadas; 

b) manifestação do órgão gestor da APA Carste Lagoa Santa; e 

c) compensação ambiental por meio da instituição de Reserva Particular do 

Patrimônio Natural - RPPN - dentro da APE, em área equivalente, em extensão e 

características ecológicas, à área a ser desmatada; 

III - a concessão de outorga de água e a autorização ou licenciamento de qualquer 

empreendimento ou atividade modificadora do meio ambiente dependerão de: 

a) avaliação específica de seus impactos sobre o patrimônio cultural, arqueológico, 
paleontológico, espeleológico e turístico; 

b) estudo prévio que demonstre a viabilidade ambiental da intervenção e avalie seus 

impactos sobre o aqüífero cárstico; e 

c) Estudo de Impacto Ambiental - EIA -, conforme previsto no Decreto Federal nº 

99.556, de 1º de outubro de 1990. 

 

Observando o cenário atual que se encontra o território da APE Aeroporto, percebe-se 

que a legislação no processo de gestão desta área protegida não foi aplicada. Acredita-se que a 
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aplicação seria essencial para a conservação e manejo adequado do carste regional, sua fauna 

e flora, além do patrimônio paleontológico, arqueológico e histórico cultural. 

É importante observar que, como mencionado, a legislação estadual que define as 

regras das Áreas de Proteção Especial afirma que cabe ao poder público emitir normas de uso 

e critérios de exploração. A legislação vigente referente à APE Aeroporto (até que faça a sua 

recategorização) já indica as suas normas de uso, bem como suas áreas de preservação 

permanente. Assim sendo, devem-se adotar medidas para efetivação desta lei.  

Buscando na legislação o que se refere às UCs do Vetor Norte da RMBH, a rede de 

áreas protegidas citada no Decreto Estadual nº 44.500 de 2007, foi definida e nomeada como 

Sistema de Áreas Protegidas do Vetor Norte da RMBH (SAP Vetor Norte). Com a proposta 

de se criar um Sistema de Áreas Protegidas frente ao maior foco de desenvolvimento 

econômico do estado de Minas Gerais era importante estabelecer legislações que 

assegurassem estas áreas até o estabelecimento legal das UCs de Proteção Integral.  

Dessa forma, frente ao cenário das legislações estaduais tem-se o Decreto Estadual nº 

45.233 de 3 de dezembro de 2009 que altera o Decreto Estadual nº 45.097 de 12 de maio de 

2009 e dispõe sobre o regime jurídico especial de proteção ambiental de áreas integrantes do 

Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com o objetivo de entendimento do 

SAP Vetor Norte, este trabalho terá como base os instrumentos legais utilizados para sua 

criação e estabelecimento. 

Entre os artigos do Decreto Estadual nº 45.233/2009 alterado pelo Decreto nº 

45.097/2009, destacam-se: 

 

Art. 4 - Ficam vedadas as concessões de licença ambiental, de autorização ambiental 

de funcionamento e de selo de anuência prévia nas áreas correspondentes às 

unidades de conservação previstas no Sistema de Áreas Protegidas, exceto aquelas 
atividades e empreendimentos já legalmente instalados ou em operação.  

Parágrafo único. As limitações a que se refere o caput deverão incidir apenas nos 

limites das áreas correspondentes às unidades de conservação a serem identificadas 

nos termos do art. 11 deste Decreto. 

Art. 11 - O Sistema de Áreas Protegidas e as áreas de conectividade a que se refere 

este Decreto serão identificados em resolução conjunta da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e da SEDRU. 

 

No que se refere ao Art.11, foi elaborada a Resolução Conjunta SEMAD SEDRU nº 2, 

de 16 de julho de 2009 que identifica o Sistema de Áreas Protegidas e as suas áreas de 

conectividade no sítio do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE). Os limites identificados 

para o SAP Vetor Norte pode ser visualizado no endereço eletrônico do ZEE, sendo 

visualizado na camada Zonas Temáticas abrindo a aba SAP, conforme anexo II. 
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O Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais (ZEE-MG) é 

coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

com a participação de todas as Secretarias de Estado de Minas, outras entidades e da 

sociedade civil. Tal ferramenta consiste na elaboração de um diagnóstico dos meios geo-

biofísico e socioeconômico-jurídico-institucional gerando, respectivamente, duas cartas 

principais: a carta de Vulnerabilidade Ambiental e a Carta de Potencialidade Social. Assim, 

sobrepostas irão conceber áreas com características próprias que determinarão o Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Estado (ZEE - MG, 2013). 

Partindo do princípio de que as áreas onde estão inseridas as UCs do Vetor Norte da 

RMBH são ambientes peculiares, frágeis e são foco de grande interesse econômico e social, 

faz-se necessário identificar instrumentos de gestão e planejamento que busquem orientar o 

uso e ocupação ordenados do solo. Dentre as áreas propostas para compor o SAP Vetor Norte, 

até o momento, nove possuem decreto de criação. Todas são Unidades de Conservação de 

Proteção Integral (Figura 10). O processo de criação destas áreas é o mesmo para todas as 

UCs do Estado de Minas, sendo exigidos estudos técnicos para definição do melhor limite e 

da categoria de manejo, seminário técnico com SEDE (Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico) e SEAPA (Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária), 

consulta pública e fechamento com nota técnica que são encaminhados à Casa Civil. As UCs 

criadas e seus respectivos documentos normativos (Tabela 2). 
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Figura 10 - Mapa das Unidades de Conservação que compõe o Sistema de Áreas 

Protegidas do Vetor Norte da RMBH 

 
Produzido pela autora 

 

Tabela 2 - Lista das UCs criadas e seus respectivos documentos normativos 
Nome da UC Decreto de criação Município 

Parque Estadual Serra do Sobrado Decreto nº 45.509 de 25 de novembro de 

2010 

São José da Lapa 

Parque Estadual Cerca Grande Decreto nº 45.398 de 14 de junho de 2010 Matozinhos 

Monumento Natural Estadual Várzea da 

Lapa 

Decreto nº 45.508, de 25 de novembro de 

2010 

Lagoa Santa 

Monumento Natural Estadual Lapa 

Vermelha 

Decreto nº 45.400 de 14 de junho de 2010 Pedro Leopoldo 

Monumento Natural Estadual Vargem da 

Pedra 

Decreto nº 45.392, de 08 de junho de 2010 Matozinhos 

Monumento Natural Estadual Experiência 

da Jaguara 

Decreto nº 45.391, de 08 de junho de 2010 Matozinhos 

Monumento Natural Estadual São Antônio Decreto nº 45.399 de 14 de junho de 2010 Matozinhos 

Refúgio de Vida Silvestre Estadual 

Macaúbas 

Decreto nº 46.316 de 23 de setembro de 

2013 

Santa Luzia e 

Lagoa Santa 

Refúgio de Vida Silvestre Estadual Serra 

das Aroeiras 

Decreto nº 46.317 de 23 de setembro de 

2013 

Pedro Leopoldo e 

São José da Lapa 

Fonte: SISEMA 

 

Para finalização da proposta inicial das UCs previstas para compor o SAP Vetor 

Norte, de acordo com as informações do ZEE em 05 de julho de 2014, ainda existem UCs a 

serem criadas, conforme figura 10 e tabela 3. De acordo com a legislação vigente, a área 
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prevista para criação das UCs não estão passíveis de intervenções até a finalização do 

processo de criação.  

 

Tabela 3 - Lista de UCs previstas para criação no Vetor Norte da RMBH 
UC prevista para criação Município 

Cauaia (finalização do 

processo de criação) 

Matozinhos 

Poções Matozinhos 

Maciço do Baú Pedro Leopoldo e Matozinhos 

Veredas Matozinhos,  Prudente de Moraes e Funilândia 

Escrivania Prudente de Moraes 

Confins Confins e Vespasiano  

Planalto das Dolinas Pedro Leopoldo 

Fazenda Samambaia Pedro Leopoldo 

Serra do Baldim Jaboticatubas, Baldim, Jequitibá, Santana de Pirapama 

Vale do Espinhaço Nova União, Taquaraçu de Minas, Caeté e Jaboticatubas 

Fonte: Compilado pela autora 

 

Diante de todo o histórico regional, bem como o cenário das áreas protegidas 

instituídas até agora, fica clara a importância ambiental do Vetor Norte da RMBH. Ainda é 

preciso destacar, que devido a paisagem cárstica ser moldada pelas águas, apresentando 

condutos, rios subterrâneos, dolinas, sumidouros e surgências a sua possibilidade de 

contaminação e dispersão de resíduos nos aquíferos é muito alta. Podendo ocorrer ainda, 

inundações de edificações construídas em locais indevidos, desabamentos naturais e 

induzidos, bem como a interferência nas rotas de drenagens subterrâneas.  

 

2.2. A paisagem cárstica, suas formas e fragilidades 

 

A paisagem cárstica tem como característica a presença de água como o componente 

essencial para a definição e modelagem da paisagem. De acordo com Christopherson (2012, 

p.410) o intemperismo químico cria uma paisagem específica de topografia de superfície 

esburacada e acidentada, drenagem deficiente em superfície e canais de dissolução bem 

desenvolvidos abaixo da superfície. Essa paisagem apresenta morfologia e características 

únicas, um exemplo da paisagem cárstica da região do carste de Lagoa Santa pode ser 

observado na figura 11. 
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Figura 11 - Região da Lapa Vermelha, localizada no carste de Lagoa Santa, com 

destaque para as dolinas, afloramentos calcários e mineração. 

  
Foto: Patrícia Reis, sobrevoo realizado em 09 de maio de 2013 

 

Para Sweeting (1983) e Kranjc (2001), o termo “Kras” originou-se na região do 

Planalto de Kras, na Eslovênia. Acredita-se em sua origem pré-Indo-Européia pela raiz 

Kar/gar ou Kara/gara, significando rocha ou rochoso, respectivamente. O termo Kras é 

amplamente utilizado na Eslovênia para designar regiões rochosas ou não favoráveis à 

agropecuária, sendo aplicado para identificar algumas regiões do Carste Dinárico 

caracterizado por campos de lapiás e dolinas (TRAVASSOS, 2007). 

De acordo com Tominaga, Santoro e Amaral (2009), durante o desenvolvimento do 

carste a água infiltra-se por descontinuidades naturais da rocha, causando a dissolução. As 

descontinuidades podem ser contatos entre rochas, fraturas (planos de ruptura da rocha), 

falhas (planos de ruptura com movimentação relativa entre os blocos) e planos de 

acamamento. Para Gillieson (1996) citado por Travassos (2007), esse tipo peculiar de 

paisagem é comumente caracterizado por possuir depressões fechadas, drenagem subterrânea 

e cavernas formadas, principalmente, pela dissolução da rocha. Em relação ao cenário 

nacional, o estado de Minas Gerais destaca-se por apresentar importantes ocorrências de 

carbonatos e, consequentemente, expressivas áreas cársticas a elas associadas (TRAVASSOS, 

2010b). 

Lapa Vermelha 

Dolina 

Dolina 

Afloramento  

Mineração 

de calcário 
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De acordo com Oliveira (1997, p.3) citado por Araújo (2006) o principal aspecto de 

uma área cárstica é “a presença de uma drenagem de sentido predominantemente vertical e 

subterrânea (criptorréica), seguindo fendas, condutos e cavernas, com quase completa 

ausência de cursos d'água superficiais”. Os mecanismos de dissolução dos calcários é 

essencialmente o gás carbônico proveniente da atmosfera, associado com gases idênticos 

liberados da atmosfera do solo, através da respiração de animais e vegetais dos solos, que 

injetados pelas águas percolantes, agem sobre as fissuras e redes de fissuras das rochas, 

deslanchando complexos processos de dissolução sub-superficial (AB'SABER, 1979). 

Essa fascinante sucessão de formas carsticas, não é interpretada como resultado de 

uma ciclicidade simples, mas em função das oscilações climáticas quaternárias que 

propiciaram mudanças no fluxo e nas características químicas da água (KOHLER, 1989). 

Essas características do sistema cárstico faz com que ele seja altamente frágil, com grande 

potencial para contaminação e alteração da qualidade ambiental dos aquíferos, exigindo 

grandes recursos financeiros para a realização de processos de remediação, muitas vezes, 

ineficientes.  

Ressalta que as dolinas de dimensões moderadas (entre dezenas a centenas de metros 

de diâmetro), podem ser consideradas como uma unidade hidrográfica essencial da paisagem 

cárstica, pois funcionam como pequenas bacias hidrográficas de captação de águas 

superficiais em direção ao subterrâneo Sweeting (1972) citado por Alt (2009). 

 

Figura 12 - Alinhamento de dolinas na região de Mocambeiro, Matozinhos (MG) 

 
Foto: Patrícia Reis, 09 de maio de 2013 

 

Hoje, acredita-se que as paisagens cársticas sejam localmente únicas como resultado 

de condições específicas e existem poucas evidências de que regiões diferentes evoluam 



41 

 

sequencialmente ao logo de linhas semelhantes (CHRISTOPHERSON, 2012, p.411). Estas e 

outras características fazem com que a paisagem cárstica mereça destaque no cenário 

ambiental, sendo de fundamental importância o entendimento destes ambientes para um 

adequado manejo, uso e ocupação do solo, como também, a realização de trabalhos e 

educação ambiental que possam possibilitar seu uso turístico com fins educacionais, conforme 

demonstrado nas figuras 13 a 16. 

 

Figura 13 - Fenda entre maciços, 

formada pelo grande fluxo de agua 

no passado e presença ainda 

constantes de água, no MNEEJ 

 
Foto: Patrícia Reis, 30.06.14 

Figura 14 - Geoforma da rocha 

indicando a presença e 

direcionamento do fluxo 

hídrico, no MNEEJ 

 
Foto: Patrícia Reis, 30.06.14 

 

Figura 15 - Vista aérea do PECG 

com destaque ao seu maciço e a 

grande dolina(s) 

 
Foto: Manno França, maio de 2013 

 

Figura 16 - Destaque ao Hume do 

MNEVP em período de cheia 

 

 
Foto: Patrícia Reis, maio de 2012 
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A essência da geomorfologia é o estudo das feições do relevo em função de sua forma, 

gênese e dinâmica (KOHLER, 1989). Para conservar e fazer o uso adequado dos recursos 

naturais faz-se necessário conhecê-lo e, por isso, a educação é essencial no processo de 

conservação dos espaços territoriais. Sendo assim, as atividades voltadas para a 

geoconservação e o geoturismo visando à divulgação do conhecimento científico são 

importantes para a conservação da região e do ambiente natural. 
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3. GEOCONSERVAÇÃO NO CARSTE 

 

3.1. Geoturismo e Geoparques  

 

Ao contrário do termo biodiversidade, o conceito análogo relativo à diversidade 

geológica não tem conquistado o mesmo grau de reconhecimento junto da sociedade. A 

utilização do termo geodiversidade é relativamente recente e, de acordo com Gray (2004), 

surgiu por ocasião da Conferência de Malvern sobre Conservação Geológica e Paisagística, 

realizada em 1993 no Reino Unido (BRILHA, 2005). 

Conforme afirmado por Pereira, Brilha e Martinez (2008) a conservação e gestão do 

patrimônio geológico constitui uma tarefa de interesse da humanidade, uma vez que os 

geossítios guardam informações importantes sobre a evolução do planeta Terra, sendo 

ilustrativos de características, eventos ou processos relevantes da história do planeta.  

Assumindo a proposta da Royal Society for Nature Conservation do Reino Unido, a 

geodiversidade consiste na variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos 

que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais 

que são o suporte para a vida na terra (BRILHA, 2005). 

A observação da paisagem geralmente informa sobre processos de formação do 

planeta, da vida, da humanidade (IPHAN, 2004). Sendo assim, a conservação das paisagens 

geológicas e geomorfológicas é de grande importância tanto para a manutenção do equilíbrio 

ambiental quanto para atividades com fins didáticos e educativos que visem a valorização e 

conservação destes ambientes.  

Conforme citado por Nascimento, Ruchkys e Mantesso-Neto (2007) os pesquisadores 

que se preocupam em valorizar e conservar o patrimônio associado ao meio abiótico vem 

promovendo a divulgação deste novo seguimento de turismo de natureza conhecido como 

geoturismo (HOSE, 1995). 

O geoturismo pode promover a geoconservação e esta pode promover o geoturismo, 

pois ao proporcionar aos turistas uma visão mais científica do que contemplativa da paisagem, 

acaba por possibilitar a promoção da geoconservação. Por sua vez, a geoconservação é uma 

ferramenta indispensável na conservação da geodiversidade mundial, seja ela representada por 

geossítios ou pelo patrimônio geológico (BENTO; RODRIGUES, 2010). 

Assim o geoturismo é considerado um segmento turístico que veio preencher uma 

lacuna do ecoturismo, dando atenção aos fatores abióticos da paisagem como elementos 

geológicos e/ou geomorfológicos, buscando sua apreciação, interpretação e conservação 
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(BENTO; RODRIGUES, 2010). De acordo com Moreira (2010), McKeever et al. (2006) 

afirmam que o Geoturismo, se comparado com outras modalidades turísticas, ainda está na 

“infância”, mas que é através do suporte para a geoconservação que se assegura o recurso 

para as suas atividades.  

Alguns dos impactos positivos do Geoturismo estão relacionados à conservação do 

Patrimônio Geológico com a geração de empregos diretos e indiretos. Além disso, a 

compreensão do ambiente através de uma educação geológica e ambiental dos visitantes 

auxilia na geração de um aumento da consciência da população local e dos turistas a respeito 

do Patrimônio Geológico (MOREIRA, 2010). 

Visando a geoconservação e o desenvolvimento econômico sustentável, surgem os 

geoparques que, de acordo com a UNESCO, são um território com limites bem definidos e 

com uma área suficiente alargada de modo a permitir um desenvolvimento socioeconômico 

local, cultural e ambientalmente sustentável (BRILHA, 2005). De acordo com Nascimento, 

Ruchkys e Mantesso-Neto (2007), o Programa Geoparques vem sendo bem difundido em 

países que se preocupam com a conservação e a promoção do patrimônio geológico, 

destacando-se vários países europeus e a China. Entretanto, para o território de trabalho desta 

dissertação, entende-se que não cabe a criação de um geoparque, uma vez que já existem uma 

série de instrumentos legais voltados para a conservação e divulgação do território.  

Pereira (2006) afirma que a Rede Europeia de Geoparques (EGN) foi criada em 2000 

por quatro geoparques fundadores. Em 2004, foi criada a Rede Global de Geoparques, a qual 

se centra em dois polos principais, a China e a Europa, sendo que a China estabeleceu 11 

geoparques em 2000 e a EGN possui 25 geoparques (ZOUROS, 2004). A rede global de 

geoparques prevê um crescimento acentuado num futuro próximo, na ordem de 20 

Geoparques por ano, prevendo-se a criação de cerca de 500 Geoparques até o ano de 2025 

(GRAY, 2004). 

De acordo com a Rede Global de Geoparques
1
 (GGN), a UNESCO e a GGN 

desenvolvem modelos de melhores práticas e padrões de qualidade estabelecidos para os 

territórios que integram a preservação do patrimônio geológico em estratégias para o 

desenvolvimento econômico sustentável regional. O estabelecimento de um Geoparque tem 

como objetivo trazer sustentabilidade e real benefício econômico para as populações locais, 

geralmente através do desenvolvimento de um turismo sustentável e outras atividades 

                                                

1 Global Geoparks Network 
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econômicas e culturais (GGN, 2014). Entretanto, Travassos (2013) acredita que não são 

somente os geoparques que podem trazer tais benefícios. Certamente em países mais 

tradicionais na geoconservação seja a estratégia mais eficaz. No caso específico do Brasil e 

seu carste, as UCs podem auxiliar na geoconservação.  

Buscando identificar as estratégias de geoconservação em paisagens cársticas realizou-

se um levantamento dos Geoparques da Rede Global de Geoparques que apresentam carste 

em seu território, sendo identificados 61 Geoparques da GGN conforme tabela 4. 

 

Tabela 4 - Lista de alguns Geoparques da GGN com ocorrência de rochas 

carbonáticas predominantes ou não 
Nº País Nome do Geoparque 

01 Alemanha 
 

Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen 

02 Geopark Swabian Albs 

03 Nature park Terra Vita 

04 Áustria 

 

Nature Park Eisenwurzen 

05 Carnic Alps Geopark 

06 Brasil Araripe Geopark 

07 Canadá Stonehammer Geopark 

08 China 
 

Fangshan Geopark 

09 Leye-Fengshan Geopark 

10 Qinling Geopark 

11 Stone Forest Geopark (Shilin Geopark) 

12 Xingwen Geopark 

13 Zhangjiajie Sandstone Peak Forest Geopark 

14 Hong Kong Geopark 

15 Sanqingshan Geopark 

16 Yanqing Geopark 

17 Shennongjia Geopark 

18 Croácia Papuk Geopark 

19 Eslovênia Idrija Geopark 

20 Eslovénia-Áustria Karavanke/Karawanken Geopark 

21 Espanha 
 

Maestrazgo Cultural Park 

22 Sobrarbe Geopark 

23 Subeticas Geopark 

24 Basque Coast Geopark 

25 Villuercas Ibores Jara Geopark 

26 Sierra Norte di Sevilla, Andalusia 

27 Central Catalonia Geopark 

28 França 
 

Park Naturel Régional du Luberon 

29 Reserve Géologique de Haute Provence 

30 Bauges Geopark 

31 Chablais Geopark 

32 Grécia 
 

Chelmos-Vouraikos Geopark 

33 Psiloritis Natural Park 

34 Vikos–Aoos Geopark 

35 Hungria Bakony-Balaton Global Geopark 

36 Islândia Katla Geopark 

37 Itália 
 

Adamello Brenta Geopark 

38 Madonie Natural Park 

39 Geological and Mining Park of Sardinia 

40 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

41 Tuscan Mining Park 

42 Apuan Alps Geopark 

43 Rocca Di Cerere Geopark 

44 Japão Itoigawa Geopark 

45 Muroto Geopark 

  Continua... 
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46 Malásia Langkawi Geopark 

47 Marrocos M’Goun Global Geopark 

48 Noruega Gea-Norvegica Geopark 

49 Reino Unido Geo Mon Geopark - Wales 

50 Forest Fawr Geopark – Wales 

51 North Pennines AONB Geopark 

52 English Riviera Geopark 

53 República Checa Bohemian Paradise Geopark 

54 República da Irlanda Copper Coast Geopark 

55 Burren and Cliffs of Moher Geopark 

56 República da Irlanda do Norte Marble Arch Caves & Cuilcagh Mountain Park 

57 Romênia Hateg Country Dinosaur Geopark 

58 Vietnã Dong Van Karst Plateau Geopark 

Fonte: Compilado pela autora com dados da GGN (2014) 

 

3.2. Geoconservação no carste brasileiro  

 

Atualmente o país possui um único geoparque reconhecido pela UNESCO e que foi 

criado em 2006 no Ceará, o Gepark do Araripe. Localizado na porção cearense da Bacia do 

Araripe, foi o primeiro do Hemisfério Sul e das Américas (MOREIRA, 2011). Entretanto, 

sítios como as Cataratas do Iguaçu, o Pão de Açúcar, Vila Velha, a Gruta de Ubajara, a Serra 

da Capivara, Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães, Lençóis Maranhenses, Pico do 

Cabugi, entre muitas outras, são evidentes locais de interesse, pois muitos possuem apelo 

geoturístico, mesmo que não se tenha consciência disso (NASCIMENTO; RUCHKYS; 

MANTESSO-NETO, 2007). 

Conforme citado em Pereira, Pereira e Alves (2007), o patrimônio geomorfológico é 

constituído pelas geoformas (e também pelos respectivos processos morfogenéticos passados 

ou atuais) às quais foi conferido valor científico, cultural, estético e/ou econômico 

(PANIZZA; PIACENTE, 1993; 2003). 

As UCs são fundamentais para a manutenção e equilíbrio da paisagem natural. Elas 

são, além de contemplativas, ferramentas educativas com objetivo de compreensão e 

consequentemente, conservação dos ambientes bióticos e abióticos. Sendo assim, norteado 

pela singularidade, beleza e fragilidade ambiental do carste destacam-se as UCs de Proteção 

Integral e Uso Sustentável inseridas até o momento no carste brasileiro (Figura 17). 
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Figura 17 - Unidades de Conservação e Regiões Cársticas Brasileiras 

 
Produzido pela autora com dados do ICMBio e IEF/MG 

 

 

Entre as UCs identificadas observa-se que o número de áreas protegidas no carste 

ainda é pequeno: 97 UCs de Uso Sustentável e 58 de Proteção Integral (Tabela 5 e 6), sendo 

as UCs de Uso Sustentável as que apresentam maior extensão territorial.  Conforme 

mencionado anteriormente as UCs inseridas no carste não fogem a realidade das outras UCs, 

ou seja, a grande maioria está apenas “no papel”, sem ainda terem sido efetivamente 

implantadas.   
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Tabela 5 - UCs de Uso Sustentável em Minas Gerais 

Área de Proteção Ambiental - APA 

1 APA Aguas da Serra da Piedade 20 
APA Gruta dos Brejões - 

Veredas do Romão Gramado 
39 APA Seminário Menor de Mariana 

2 APA Antônio Dias 21 APA Hematita 40 APA Serra das Farofas 

3 APA Bacia do Rio de Janeiro 22 APA Igarapé  41 APA Serra do Bicudo 

4 APA Bacia do Rio Pandeiros 23 APA Ipê Amarelo 42 APA Serra do Cabral 

5 APA Cachoeira das Andorinhas 24 APA Itapanema 43 APA Sul RMBH 

6 APA Carste de Lagoa Santa 25 APA Jacroá 44 APA Surubi 

7 APA Carvão de Pedra 26 APA Lago de Santa Isabel 45 APA Veredinha 

8 APA Cavernas do Peruaçu 27 APA Lago do Sobradinho 46 APA de Cafuringa 

9 APA Chapada do Pequizeiro 28 APA Lajedão 47 APA do Planalto Central 

10 APA Corrego da Mata 29 APA Marimbus - Iraquara 48 
APA da Bacia do Rio São 

Bartolomeu 

11 APA da Serra das Mangabeiras 30 APA Morro da Pedreira 49 APA Lago do Paranoá 

12 APA da Serra Geral de Goiás 31 
APA Nascente do Rio 

Capivari 
50 APA Marimbus / Iraquara 

13 
APA das Nascentes do Rio 

Vermelho 
32 APA Nova Era 51 

APA da Bacia dos Ribeirões do 

Gama e Cabeça de Veado 

14 APA de São Desiderio  33 APA Peixe Cru 52 APA Cachoeira das Andorinhas 

15 APA do Alto do Mucuri 34 APA Piranga 53 
APA Bacia do Rio do 

Descobrimento 

16 APA do Rio Preto 35 APA Pouso Alto 54 
APA Grutas dos Brejões/Veredas 

do Romão Gramacho  

17 APA Dunas e Veredas do Baixo SF 36 APA Rio Manso 

55 APA Serra do Sabonetal 18 APA Esperança 37 APA Rio Mombaça 

19 APA Fortaleza de Ferros 38 APA São Geraldo do Araguai 

Reserva do Desenvolvimento Sustentável - RDS 

1 RDS Ponta do Tubarão 

Floresta Estadual/Federal  - FE/FN 

1 FE do Uaimi 3 FN de Açu 5 FN de Paraopeba  

2 FN da Mata Grande 4 FN de Brasília      

Reserva Particular do Patrimônio Natural  - RPPN 

1 RPPN Antonio Lopes Merson 9 RPPN Fazenda Lavagem 17 RPPN Minas Tênis Clube 

2 RPPN Comodato Reserva Peti 10 RPPN Fazenda Pindorama 18 RPPN Monlevade/Belgo Mineira 

3 RPPN Esperança 11 RPPN Gentio 19 RPPN Morro da Cruz das Almas 

4 RPPN Fazenda Barrão  12 RPPN Inhotim 20 RPPN Olga Coelho Ullmann 

5 RPPN Fazenda Bom Jardim 13 RPPN Itajuru ou Sobrado 21 
RPPN Santuário da Serra do 

Caraça 

6 RPPN Fazenda Catingueiro II 14 
RPPN Linda Serra dos 

Topázios 
22 RPPN Sítio Grimpas 

7 RPPN Fazenda Chacrinha 15 RPPN Mata do Jambreiro 23 RPPN Sol Nascente 

8 
RPPN Fazenda João Pereira/Poço 

Fundo 
16 RPPN Mata Samel de Paula 24 RPPN Vila Amanda 

Reserva Extrativista  - RESEX 

1 RESEX do Recanto das Araras de Terra Ronca 

Área de Relevante Interesse Ecológico  - ARIE 

1 
ARIE Santuário da Vida Silvestre do 

Riacho Fundo 
5 ARIE Cruls 9 ARIE Paranoá Sul 

2 ARIE Córrego Cabeceira do Valo 6 ARIE do Torto 10 ARIE Dom Bosco 

3 ARIE do Bosque 7 ARIE da Granja do Ipê 
 

  

4 ARIE Capetinga/Taquara 8 ARIE Parque JK     

Área de Proteção Especial - APE 

1 APE Aeroporto 

Fonte: IEF/MG - Compilado pela autora 
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Tabela 6 - UCs de Proteção Integral em Minas Gerais 

Estação Ecológica - ESEC 

1 ESEC de Arêdes 4 ESEC do Tripuí 7 ESEC de Águas Emendadas  

2 ESEC de Sagarana 5 ESEC Mata do Cedro 8 ESEC do Jardim Botânico  

3 ESEC do Cercadinho 6  ESEC de Corumbá 9 ESEC de Fechos  

MN – Monumento Natural  

1 MN Estadual da Serra da Moeda 5 MN Estadual Jardim do Éden 9 MN Estadual Serra da Piedade 

2 MN Estadual de Itatiaia 6 MN Estadual Lapa Vermelha 10 MN Estadual Vargem da Pedra 

3 MN Estadual Experiência da Jaguara 7 MN Estadual Peter Lund 11 MN Estadual Varzea da Lapa 

4 MN Estadual Gruta Rei do Mato 8 MN Estadual Santo Antônio 

Parque Estadual/Nacional/Municipal - PE/PN/PM 

1 PE Campos Altos 11 PE Sumidouro 21 PNM Aggeo Pio Sobrinho 

2 PE Cerca Grande 12 PE Verde Grande 22 PNM Cachoeira do Campo 

3 PE de Terra Ronca 13 PE do Descobrimento 23 PNM das Andorinhas 

4 PE do Itacolomi 14 PN Cavernas do Peruaçu 24 PNM das Mangabeiras 

5 PE Lagoa do Cajueiro 15 PN Chapada Diamantina 25 PNM Florestal Chácara do Lessa 

6 PE Lapa Grande 16 PN da Serra do Cipó 26 PNM Mata das Borboletas 

7 PE Mata Seca 17 PN de Ubajara 27 PNM Roberto Burle Marx 

8 PE Serra do Cabral 18 PN Grande Sertão Veredas 28 PNM Rego dos Carrapatos 

9 PE Serra do Ouro Branco 19 PN Serra da Capivara 

10 PE Serra do Rola Moça 20 PN de Brasília 

Reserva Biológica - REBIO 

1 REBIO Jaíba 4 REBIO da Contagem  7 REBIO do Cerradão 

2 REBIO Mata do Bispo 5 REBIO do Rio Descoberto  

3 REBIO Serra Azul 6 REBIO do Gama  

Refúgio de Vida Silvestre - RVS 

1 RVS Macaúbas 2 RVS Rio Pandeiros 3 RVS Rio Pandeiros 

Fonte: IEF/MG - Compilado pela autora 

 

Frente ao interesse econômico no processo de ocupação de áreas cársticas em função 

da extração de calcário, a disponibilidade de água, presença de terras relativamente férteis e 

planas que facilitam a construções de edificações, ainda é pequeno o número de instrumentos 

legais para controle do uso e ocupação do território nestes ambientes. Assim, acredita-se que 

o estabelecimento de áreas protegidas no carste é uma estratégia importante para sua 

conservação, bem como para proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população 

residente.  

As UCs, além de serem estratégias para o controle do uso e ocupação do solo, também 

são importantes instrumentos para a divulgação do patrimônio natural abiótico e biótico, bem 

como para divulgação da ciência e da conservação ambiental. Entretanto, vale destacar que 

somente leis e decretos de criação das UCs não são suficientes para proporcionar a 
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conservação, pois tais áreas necessitam de implantação e efetivação dos seus programas e 

projetos de manejo.  

Outra estratégia que também pode ser considerada importante para a geoconservação 

no Brasil a nível federal é o Plano de Ação para a Conservação do Patrimônio Espeleológico 

nas Áreas Cársticas da Bacia do Rio São Francisco (PAN Cavernas). Este Plano foi elaborado 

de forma participativa pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas 

(CECAV), do ICMBio, tendo como base a Portaria MMA nº 358, de 30 de setembro 2009 que 

instituiu o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico. Tendo em vista 

que grande parte das cavidades naturais subterrâneas se encontra na Bacia do Rio São 

Francisco (BHRSF) e são desenvolvidas não somente em rochas carbonáticas, o PAN 

Cavernas apresenta uma abordagem sistêmica da bacia, tratando não somente do ambiente 

cavernícola, mas também, da sua área de influência com a inclusão de uma série de relações 

ambientais, sociais e econômicas (CECAV, 2012).  

Conforme o sumário executivo do PAN Cavernas, o objetivo geral do plano é garantir 

a conservação do Patrimônio Espeleológico brasileiro, através do conhecimento, promoção do 

uso sustentável e redução dos impactos antrópicos, prioritariamente nas áreas cársticas da 

Bacia do rio São Francisco. Ressalta-se que este plano tem como previsão um período de 

cinco anos, sendo de 2011 até 2016.  
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4. GEOCONSERVAÇÃO NO CARSTE DO VETOR NORTE DA RMBH 

 

4.1. Aspectos legais das UCs selecionadas para proposição de trilha geoturística 

 

O Parque Estadual Cerca Grande (PECG), o Monumento Natural Estadual Experiência 

da Jaguara (MNEEJ) e o Monumento Natural Estadual Vargem da Pedra (MNEVP) estão 

todos localizados no distrito de Mocambeiro, Matozinhos (figura 20), região conhecida como 

vale do mocambeiro. Todas as três UCs foram criadas em 2010 dentro do contexto do SAP 

Vetor Norte, descrito no capítulo 2. O MNEVP e o MNEEJ foram criados em 8 de junho e o 

PECG 14 de junho. 

O MNEVP foi criado pelo Decreto Estadual nº 45.392 de 2010, com área de 10,09ha e 

perímetro de 1.210,64m e o MNEEJ foi criado pelo Decreto Estadual nº 45.391 de 2010, com 

área de 38,48ha e perímetro de 2.496,88m. No Art. 4º do Decreto de criação são declaradas 

essenciais aos objetivos do Monumento Natural Estadual Experiência da Jaguara:  

 

I - o patrimônio espeleológico existente no entorno, representado por um maciço 

calcário isolado, localizado cerca de 550 metros a sul do maciço da Jaguara, com 

grande concentração de cavernas e presença de sítios paleontológicos;  

II - a conectividade biológica e hidrológica já existente entre o maciço da Jaguara e 

o córrego da Jaguara, proporcionada pela região alagada situada entre essas unidades 

paisagísticas;  

III - as nascentes e ressurgências do córrego da Jaguara; e  

IV - a conformação de um corredor ecológico entre o Monumento Natural 
Experiência da Jaguara, o Rio das Velhas e a Reserva da Vida Silvestre Cauaia.  

 

Esta importância e destaque no Artigo 4º do MNEEJ se faz pela presença de 

importantes sítios espeleológicos e paleontológicos no entorno desta UC, como também, a sua 

importância hídrica regional (figura 18). 

Sobre o PECG destaca-se que foi criado pelo Decreto Estadual nº 45.398 de 2010, 

com área de 134,19ha e perímetro de 6.908,94m para resguardar todo o seu patrimônio 

paleontológico, arqueológico, geológico e histórico cultural. O parque foi mencionado em 

uma carta de Peter Lund que destacou o belo painel de pinturas rupestres da Lapa de Cerca 

Grande (perto de Mocambeiro) e que foi desenhado por A. Brandt e publicado na Dinamarca 

em pranchas pintadas à mão após a impressão, um fato excepcional na edição da época 

(PROUS; BAETA; RUBBIOLI, 2003). 
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Figura 18 – Monumento Natural Estadual Experiência da Jaguara, Parque Estadual 

Cerca Grande, Monumento Natural Estadual Vargem da Pedra, cavernas cadastradas  

e rede de drenagem superficial. 

 
Produzido pela autora com dados do ICMBio e IEF/MG 
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Estas UCs são importantes no que se diz respeito à conservação dos recursos naturais, 

e a valorização da paisagem cárstica, pois tem destaque nos marcos históricos das ciências 

naturais brasileiras e apresenta um papel importante para o desenvolvimento de atividades de 

educação ambiental e para a gestão do território regional. Devendo ainda ser divulgado o 

contexto de áreas protegidas que estas UCs fazem parte e são de grande importância, 

demonstrado na figura 19. 

Entretanto, para que estas possam atingir tais objetivos faz-se necessário executar 

tarefas de planejamento e gestão das áreas, como por exemplo, a realização dos seus Planos 

de Manejo (PM). Os PM são instrumentos essenciais para o planejamento e gestão do 

território de uma UC e seu entorno, sendo que de acordo com o SNUC (BRASIL, 2000) são 

os documentos técnicos mediante os quais, 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.  
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Figura 19 – Monumento Natural Estadual Experiência da Jaguara, Parque Estadual 

Cerca Grande, Monumento Natural Estadual Vargem da Pedra e Unidades de 

Conservação da Região. 

 
Elaborado pela autora 



55 

 

4.2. Aspectos gerais da área de estudo  

 

A área de estudos está inserida na região do carste de Lagoa Santa, o nome Lagoa 

Santa remete a cidade de Lagoa Santa, entretanto o carste de Lagoa Santa engloba outros 

municípios conforme demostrado na figura 20, com destaque para a localização da APA 

Carste de Lagoa Santa. 

 

Figura 20 - Mapa de localização do Carste de Lagoa Santa 

 
Elaborado pela autora 
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O relevo de uma paisagem atual deve ser compreendido como uma fase de um 

fenômeno iniciado no Pré-Cambriano. O relevo atual não conserva formas herdadas do Pré-

Cambriano, mas conserva suas feições estruturais e litológicas (KOHLER, 1989). Na área de 

estudos os principais conjuntos de rochas aflorantes ou superficiais são as rochas passíveis de 

dissolução. A sequência estratigráfica simplificadamente (figura 21) é composta por duas 

unidades carbonáticas estruturalmente distintas (membros Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, 

compondo a Formação Sete Lagoas), assentadas bruscamente sobre uma associação de rochas 

de composição granítica, especificamente gnaisses, granitóides e migmatitos do Complexo 

Gnáissico-Migmatítico Indiferenciado (CPRM, 1998). 

 

Figura 21 - Coluna estratigráfica da região do Carste de Lagoa Santa 

 
Fonte: CPRM, 1992; 1998 

 

 

Os maciços calcários, paredões, torres, dolinas, sumidouros e ressurgências fazem 

desta área de proteção um dos mais importantes sítios espeleológicos do país, contendo uma 

riqueza científica e cultural de valor imensurável, além de grandes belezas cênicas. As suas 

grutas constituem uma especial atração para o turismo (CPRM, 1998), especificamente para o 

espeleoturismo. 

Na região de Matozinhos, sobre os edifícios calcários na cota dos 850m, é comum a 

ocorrência de seixos arrendondados de quartzo e quartizito com diâmetros de até 15 cm. A 

área fonte destes seixos relaciona-se ao alto curso do rio das Velhas e seus afluentes 

(KOHLER, 1989). De acordo com o mapa de relevo do IBGE, a região está sob a depressão 

do Alto-Médio do Rio São Francisco e Baixadas do Rio Jacaré/Salitre, sendo que em relação 

a sua litologia, as 3 UCs foco deste trabalho, estão inseridas no membro Lagoa Santa, 

conforme demostrado na figura 22. 
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Figura 22 - Litologia da região de Lagoa Santa 

 
Elaborado pela autora, com dados do SISEMA/IEF 

 

A litologia está ligada às condições gerais de estrutura regional. As camadas de 

calcário das redondezas de Belo Horizonte pertencem ao Grupo Bambuí e são datadas do 

Siluriano. Elas estão em contato imediato, em sua base, com o complexo cristalino brasileiro 

(TRICART, 1956, p.463).  De acordo com Ab’Saber (1979) a análise do grau de solubilidade 

dos carbonatos, está diretamente ligada à presença de um determinado tipo de litologia 
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(massas de calcário) sujeita a atuação das águas carregadas de gás carbônico que se infiltram e 

dissolvem as paredes das fissuras.  

A Planície de Mocambeiro apresenta-se ligeiramente ondulada e aloja em sua periferia 

o maciço de Cerca Grande, o mais espetacular edifício cárstico da região e o conjunto da 

Vargem da Pedra, já no perímetro urbano de Mocambeiro (CPRM, 1998). Conforme citado 

por Piló (2002) o olhar de Lund sobre a paisagem também identificou uma das principais 

características do carste local: a espessa cobertura de solos que recobre os vales, as colinas e 

os topos planálticos, “..acima da qual se eleva somente o dorso das montanhas mais 

altanadas” (LUND, 1837b: 110). Tal cobertura é formada mais frequentemente por uma 

espessa camada de argila sem vestígios de estratificação e diversas quantidades de quartzo. 

A vegetação de Lagoa Santa foi estudada pela primeira vez por Eugenius Warming, a 

convite de Lund, durante os anos de 1863 a 1866. Durante este período o jovem botânico 

descreveu e coletou mais de 2.600 espécies de plantas que foram distribuídas entre vários 

botânicos europeus para estudos da sistemática vegetal (KOHLER, 1989). 

Sobre os afloramentos rochosos, desenvolvem-se espécies vegetais de vários portes, 

altamente adaptadas às condições de “stress” hídrico impostas pela estação seca pronunciada 

e a baixa capacidade de retenção de água dos solos calcários permeáveis (CPRM, 1998). 

O contexto físico da APA é caracterizado pelo predomínio de cavidades de pequeno 

porte. No entanto, tem singularidade no âmbito nacional devido à alta densidade ou 

frequência de ocorrências. Sua particularidade está justamente na composição de um 

importante conjunto, somado a um rico conteúdo faunístico, paleontológico e arqueológico 

(CPRM, 1998).  

 

4.3. Divulgação do patrimônio cárstico em UCs: o caso do MN Estadual Vargem da 

Pedra, MN Estadual Experiência da Jaguara e PE Cerca Grande 

 

Para Rodrigues (2008), quando turismo e ciência se juntam, emergem novas 

oportunidades. Por um lado a ciência alcança uma audiência nova enquanto que o visitante 

vive novas experiências e novas oportunidades (MONRO, 2004). Como o patrimônio 

geológico representa a memória da Terra sobre a qual os seres vivos desenrolam toda a sua 

atividade, sua divulgação é um meio de promover não só a Geologia, mas também, o 

patrimônio natural (RODRIGUES, 2008).  

Tendo as UCs como instrumentos de grande importância para a divulgação das 

ciências naturais e para atividades de educação e lazer, faz-se necessário criar programas e 
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projetos para que tais áreas cumpram o papel não só da conservação da biodiversidade e do 

patrimônio natural, mas também da geoconservação e divulgação do patrimônio geológico. 

Isso deve ocorrer por meio do geoturismo ou por programas de educação ambiental voltados à 

geodiversidade (Figura 23). 

 

Figura 23 - Práticas e possibilidades de geoconservação 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Visando a divulgação da ciência, do patrimônio geológico e geomorfológico e a sua 

valorização, propõe-se uma cartilha com uma trilha geoturística para as áreas selecionadas 

(MNEVP, MNEEJ e PECG) conectadas. Nestas UCs e na trilha proposta, novos projetos 

podem ser agregados futuramente, com outras formas de interpretação para compor um 

circuito. Entretanto, é importante que as informações sejam de fácil leitura e interpretação. 

Destaca-se, também, que no momento da implantação de uma trilha, as questões bióticas e 

aquelas ligadas à fragilidade dos locais aos impactos antrópicos devem ser levadas em 

consideração.  

É fundamental destacar que, legalmente, por estar inserida em UCs Estaduais, será 

necessário que a trilha (ou trilhas propostas) esteja contemplada no Plano de Manejo (PM) ou 
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que o órgão responsável pela gestão dê uma autorização provisória para uso, até a elaboração 

dos estudos técnicos completos das UCs.  

Este trabalho identificou seis Locais de Interesse Geomorfológico, levando em 

consideração que já estão inseridos em UCs além de serem representativos em relação ao 

patrimônio geomorfológico. Tendo em vista a possibilidade de abordagens multidisciplinares 

nesta trilha, o trabalho não se considera encerrado, pois com a presença de outros 

pesquisadores e novos estudos na região é possível que sejam agregadas mais informações 

para enriquecer o percurso proposto na dissertação, conforme figura 24 que apresenta os 

Locais de Interesse Geomorfológico (LIGeom) que foram identificados e selecionados por 

serem expressivos do ponto de vista didático e visual nas três UCs.  
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Figura 24 – Mapa do roteiro da trilha geoturística e localização dos Locais de Interesse 

Geomorfológico  

 
Elaborado pela autora, com dados coletados em campo e do SISEM 
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 Local de Interesse Geomorfológico 1: Abrigo Experiência da Jaguara 

 

O Abrigo Experiência da Jaguara, situa-se a 653m de altitude em local de muito fácil 

acesso. Com notável beleza cênica, o maciço possui uma altura aproximada entre 10 a 15 

metros, no centro uma uvala com presença constante de água. Apresenta fissuras na rocha e 

cavernas relictas e pode ser muito bem explorado do ponto de vista dos efeitos da água no 

carste. No interior da principal caverna, podem ser explorados pontos relacionados à 

espeleogenese.  

 

Figura 25 - Vista do Abrigo Experiência da 

Jaguara 

                                                                                                                                                                                                  

 
Fonte: Foto Patrícia Reis, 30 de junho de 2014 

Figura 26 - Destaque das cavernas relictas e 

planos de acamamento no Abrigo 

Experiência da Jaguara 

 
Fonte: Foto Patrícia Reis, 29 de setembro de 2014 

 

Figura 27 - Sumidouro do Abrigo 

Experiência da Jaguara 

 
Fonte: Foto Patrícia Reis, 30 de junho de 2014 

 

Figura 28 - Interior da caverna no LIGeom 

01:Abrigo Experiência da Jaguara 

 
Fonte: Foto Patrícia Reis, 30 de junho de 2014 

 

Possivelmente toda área era coberta por calcário e o que é visível hoje é uma rocha 

mais resistente. Observa-se a presença de blocos abatidos, evidência de paragêneses na 
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cavidade, presença de coraloides, intemperismo biológico e feições menos expressivas, como 

estalagtites e estalagmites.  

Sobre o maciço observa-se a presença de cactos, orquídeas e vegetação característica 

da mata seca. Além disso, observa-se grande número de espécies da avifauna que utilizam as 

fissuras da rocha para nidificação. O impacto pelo uso antrópico é notório ao se observar as 

pichações e a presença do gado na área.  

 

 Local de Interesse Geomorfológico 2: Gruta da Coruja 

 

A gruta da Coruja, conhecida assim pela lista das cavidades do CNC (Cadastro 

Nacional de Cavernas da Sociedade Brasileira de Espeleologia), a 666m de altitude. Assim 

como todos os pontos do MNEEJ, é de fácil acesso.  

Identificam-se espeleotemas e blocos abatidos, além de ser possível a observação de 

seu fluxo hídrico que é direcionado pela declividade do terreno. Identifica-se, também, a 

presença de raízes que auxilia no processo de formação dos lapiás através do intemperismo 

biológico. A vegetação no entorno da caverna está bem descaracterizada pelo uso para 

pastagem, mas no topo do maciço é possível perceber a vegetação característica de mata seca.  

 

Figura 29 - Aspecto geral do maciço e entrada 

da gruta da Coruja 

 
Foto: Patrícia Reis 

 

Figura 30 - Entrada da gruta da Coruja 

e espeleotemas ao fundo 

 
Foto: Patrícia Reis 

 

 

 Local de Interesse Geomorfológico 3: Brejo do maciço da Experiência da Jaguara 

 

O Brejo do maciço da Experiência da Jaguara, apresenta vista panorâmica aos 653m 

de altitude. Observa-se uma grande depressão com presença de água durante todo o ano, com 

evidências de níveis hídricos antigos e uma rede superior de condutos e diversos tipos de 

lapiás.  
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Figura 31 - Vista panorâmica do Brejo Maciço Experiência da Jaguara 

 
Foto: Patrícia Reis 

 

Figura 32 - Feições da paisagem e 

vegetação sobre o maciço 

Figura 33 - Rede superior de 

condutos e cavernas relictas 

 
Foto: Patrícia Reis 

 
Foto: Patrícia Reis 

 

Figura 34 – Vegetação característica sob o 

afloramento rochoso 

Figura 35 - Nível atual e antigo de água 

 

  
Foto: Patrícia Reis] Foto: Patrícia Reis 

 

 

Neste ponto é possível de observar grande parte do topo do maciço, com a presença de 

fitofisionomias características da mata seca, bem como existência de cactos e orquídeas. A 

vegetação em todo o entorno da paisagem se encontra muito antropizada devido ao uso 

intensivo para pastagem e presença expressiva de espécies invasoras na área alagada da 

depressão e próximo ao paredão. 
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 Local de Interesse Geomorfológico 4: Lapiás do maciço da Experiência da Jaguara 

 

Os lapiás do maciço da Experiência da Jaguara, está situado a 655m de altitude e 

apresenta boa visibilidade. Assim, como o LIGeom 1 e 3, é área úmida durante todo o período 

do ano. 

 

Figura 36 - Vista do maciço e a vegetação 

antrópica ao pé do maciço e característica de 

mata seca sobre o maciço 

 
Foto: Patrícia Reis 

Figura 37 - Lapiás horizontais e verticais 

 

 

 
Foto: Patrícia Reis 

 

Figura 38 - Lapiás e camamento 

 
Foto: Patrícia Reis 

Figura 39 - Abrigo 

 
Foto: Patrícia Reis 

 

É possível identificar lapiás horizontais e verticais de várias dimensões e tamanhos, 

cavernas relicitas e blocos abatidos. Como toda área do monumento, encontra-se bastante 

antropizado pelo uso contínuo da área para agricultura e pecuária. 

A figura 40 apresenta o conjunto dos LIGeom selecionados no MNEEJ . 
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Figura 40 - LIGeom no MNE Experiência da Jaguara 

 
Foto: Manno França, maio de 2013 

 

 Local de Interesse Geomorfológico 5: Maciço Cerca Grande 

 

O maciço de Cerca Grande está situado a 685m de altitude. De muito fácil acesso e de 

boa visibilidade, apresenta um ponto de parada na estrada de terra que é propício para se ter 

uma vista panorâmica do afloramento.  

A dolina na base do maciço é seca durante quase todo o ano, apresentando água 

somente no período chuvoso. É possível observar a diferença da vegetação que se encontra no 

maciço e a vegetação da dolina, sendo que no entorno, a área apresenta-se muito atropizada 

pelo uso contínuo para agropecuária.  

Lund citado por Mendes (1970), afirma que o maciço de Cerca Grande:  

 

tem 1600 pés [448 metros] de comprimento por 200 pés [61 metros] de largura. No 

meio de seu comprimento, apresenta uma fenda, e um desfiladeiro em plano 

inclinado permite que seja atravessado até a parede posterior. A campina situada ao 

pé, era, até os últimos quatro anos, inunda periodicamente. Porém, em época mais 
remota, ali existiu um lago cujo nível se elevava a uma altura muito considerável. 

 

LIGeom 01 

LIGeom 02 

LIGeom 03 

LIGeom 04 

Edificações da Fazenda 
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Figura 41 - Vista do maciço de Cerca Grande 

 
Foto: Patrícia Reis, em 30.06.2014 

 

Na área de entorno do maciço e no próprio há presença de grande número de sítios 

arqueológicos, dando destaque à arte rupestre representativa de animais. Em Minas Gerais os 

cervídeos são as representações mais comuns, mas segundo as regiões e as épocas, existem 

representações de peixes, onças, tatus, aves e roedores (PROUS; BAETA; RUBBIOLI, 2003). 

De acordo com Kohler (1989) o conjunto cárstico de Cerca Grande apresenta todos os 

elementos da morfologia exocárstica típicas na região, como os paredões com mais de 20m de 

altura, seixos de quartzo rolado sobre a porção cimeira, solos vermelho escuro recobrindo o 

calcário, a faixa somital lapiesada por caneluras horizontais, obliquas e, mesmo, por uma 

falha perpendicular ao acamamento, as paredes de feições lisas, inclinadas para dentro 

(côncavas para a base), amplas rampas (cones coluviais) separando dois segmentos do 

paredão, blocos, de centímetros a decamétricos, tombados aos pés do paredão e lapas, grutas, 

ressurgências e sumidouros fosseis e atuais.  
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Figura 42 - Dolina na base do maciço de Cerca 

Grande, com destaque ao nível de água 

 
Foto: Patrícia Reis, 30.06.2014 

Figura 43 - Vista do maciço com 

os níveis hídricos antigos 

 
Foto: Patrícia Reis, 30.06.2014 

 

Figura 44 - Painel de pinturas rupestres com 

destaque da escala de 10 cm 

 

 
Foto: Patrícia Reis, em 20.11.2014 

 

 

Figura 45 - Painel de Pinturas 

Rupestres no maciço de Cerca 

Grande 

 
Foto: Patrícia Reis, em 20.11.2014 

 Local de Interesse Geomorfológico 6: Maciço Vargem da Pedra 

 

O maciço da Vargem da Pedra, situado a 677m de altitude, como os demais é de muito 

fácil acesso e de boa visibilidade. Entretanto, está inserido dentro da área urbana do distrito de 

Mocambeiro. Como parte da erosão diferencial no carste, recebe o nome de Hume.  

O MNEVP está inserido em região dominada por planícies cársticas e fluviais, que 

constituem, topograficamente, o domínio mais rebaixado da paisagem da APA Carste Lagoa 

Santa, com altitudes inferiores a 700 m (AMBIENTE BRASIL/IEF, 2009). 

Este maciço está inserido entre dolinas e uvalas com conexão hídrica provável. O 

Hume apresenta registros arqueológicos, sendo que, conforme Prous, Baeta e Rubbioli (2003) 

as incisões curvilineares foram feitas sobre uma mancha vermelha, sugerindo que a mesma 

tenha sido preparada para dar um efeito de contraste, realçando as raspagens. 
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Figura 46 - LIGeom 06: Maciço Vargem da Pedra 

 
Foto: Manno França, maio de 2013 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Vista do LIGeom 06 no  

período seco. 

 
Foto: Patrícia Reis, 30.06.2014 

Figura 48 - Vista do LIGeom 06 

no período chuvoso. 

 
Foto: Patrícia Reis, fevereiro de 2012 

 

LIGemo 06 
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4.4. Proposta e planejamento de roteiro para trilha geoturística 

 

A interpretação do patrimônio (natural ou não) é uma maneira de apresentação de 

informações que buscam sensibilizar as pessoas sobre a sua importância, despertando o desejo 

de contribuir para sua conservação (DE MAGALHÃES-GOMES, 2005). Assim, acreditamos 

que as UCs são espaços valiosos para a re-conexão do ser humano com ambientes naturais e 

com os aspectos históricos e culturais desta relação (MMA, 2006).  

Diante disso, a fim de buscar a sensibilização e a valorização sobre a importância do 

carste regional foi proposta uma rota interligando as 3 UCs (MNEEJ, PECG e MNEVP) para 

que seja realizadas visitas técnico-científicas para a apresentação e interpretação da paisagem.  

Tendo em vista que a região de Lagoa Santa é reconhecidamente uma das mais 

importantes do país sob os aspectos arqueológicos, paleontológicos e espeleológicos (CPRM, 

1988), todo este patrimônio está intimamente relacionado à geomorfologia cárstica e suas 

feições. A proposta do roteiro para a trilha geoturística tem como objetivo apresentar as 

feições características de destaque, ressaltando sua importância do ponto de vista histórico 

cultural. O roteiro inicia-se no MNEEJ, pois mesmo com uma pequena extensão territorial, 

propicia maior exploração do ponto de vista didático-pedagógico, conforto e possibilidades de 

identificar diversos temas relacionados à morfologia cárstica.  

No MNEEJ poderão ser exploradas quase todas as feições que se encontram no carste. 

Fazendo este percurso com um guia ou um professor especialista é possível apresentar aos 

visitantes e/ou alunos os processos que geram a formação das dolinas, cavernas, espeleotemas 

e lapiás (Karren), entre outros.  

Saindo do MNEEJ propõe-se fazer a vista ao Parque Estadual Cerca Grande (PECG) 

que, além de apresentar as feições usuais do carste, apresenta destacado processo de ocupação 

do homem na região, bem como as pesquisas científicas desenvolvidas por Peter Lund, 

passando pela Missão Franco Brasileira até os pesquisadores da atualidade. 

Saindo do percurso no interior do PECG segue-se em direção ao Monumento Natural 

Estadual Vargem da Pedra (MNEVP), UC localizada na região urbana do distrito de 

Mocambeiro. Além da geomorfologia e arqueologia é possível explorar as questões 

relacionadas aos recursos hídricos característicos da região ao observar as dolinas e o seu 

processo de intermitência hídrica.  

Para estruturação deste roteiro, fazendo com que ele esteja integrado ao ambiente e a 

comunidade, é importante adotar medidas de estruturação das UCs, realizando e aplicando os 

seus Planos de Manejo, infraestrutura adequada, recursos humanos e envolvimento com 
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comunidade de entorno, entre outros. Vale destacar que, conforme citado por Chávez (2010), 

o fluxo de visitantes é limitado à satisfação (os serviços), sendo o mais importante a 

observação e interpretação da natureza. Portanto, a infraestrutura deve estar em harmonia com 

o ambiente. 

Após a realização de todo o percurso o visitante deve ter percepção de como funciona 

o carste regional, possibilitando um melhor entendimento sobre a sua fragilidade, riqueza, 

histórico cultural e o contexto de áreas protegidas existentes.  

A fim de buscar a integração com outros atrativos estruturados, ou de possibilidade de 

um roteiro geoturístico mais amplo onde os visitantes possam planejar uma viagem de 2 a 3 

dias, pode ser agregado ao roteiro apresentado a visita à Lapa do Ballet, parte do Conjunto de 

Poções que é tombado pelo IEPHA/MG pelo Decreto 26.193 de 24.09.86 (CPRM, 1998), e 

depois seguir para vistar as UCs da Rota das Grutas de Lund.  

Sobre a Rota das Grutas de Lund destaca-se que é um projeto do Estado de Minas 

Gerais de estruturação de um roteiro turístico cultural e ecológico, cujos atrativos estão 

localizados nos Monumentos Naturais Estaduais Gruta Rei do Mato e Peter Lund (Gruta do 

Maquiné) e o Parque Estadual do Sumidouro, e em Belo Horizonte, com o Museu de História 

Natural da PUC Minas.  

Para realização da continuidade do roteiro, sugere-se que após as atividades em 

Mocambeiro, o interessado siga para Sete Lagoas onde pode ser realizado o pernoite do 

grupo. Caso seja de interesse o pernoite pode ser realizado em Mocambeiro, Matozinhos e até 

mesmo retornar a Belo Horizonte. Na manhã seguinte realiza a visita ao Monumento Natural 

Estadual Gruta Rei do Mato, depois seguindo pela BR 040 pegar o acesso em direção a 

Cordisburgo onde pode haver uma parada para almoço e segue para a visita ao Monumento 

Natural Estadual Peter Lund (Gruta do Maquiné) e depois ao Museu Guimarães Rosa (ou 

vice-versa). Sugere-se fazer o pernoite em Cordisburgo e seguir na manhã seguinte para o 

Parque Estadual do Sumidouro, localizado no município de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa.  

Entre as opções oferecidas no Parque Estadual do Sumidouro, poderá ser realizado a 

visita a Gruta da Lapinha, ao Museu Peter Lund, a trilha circuito da Lapinha (passando pela 

gruta da Macumba), a trilha da Travessia, a trilha do Sumidouro, a casa Fernão Dias, o Centro 

de Difusão do Conhecimento Científico - Técnico,  a canoa centenária e ainda práticas de 

escalada, retornando para Belo Horizonte ao final do dia. 

Para melhor planejamento desta segunda parte apresentada para o roteiro, o 

organizador da visita poderá encontrar maiores informações no: site do IEF 

(http://www.ief.mg.gov.br/areas-protegidas), no blog do Parque Estadual do Sumidouro 

http://www.ief.mg.gov.br/areas-protegidas
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(http://pesumidouro.blogspot.com.br/), no site do site do Circuito das Grutas – Minas Gerais 

(http://www.circuitodasgrutas.com.br/).  

Para realização do roteiro que envolve as 3 UCs da dissertação, é necessário entrar em 

contato com a gestão e sede local das UCs (no distrito de Mocambeiro), pelo telefone (31) 

3712-8118 ou pelo e-mail: sapvetornorte.mocambeiro@meioambiente.mg.gov.br informando 

a data e o horário previsto para que seja feito o agendamento da visita. Como ainda não existe 

regularização fundiária destas áreas, os funcionários entrarão em contato com os proprietários 

agendando a visita.  

É importante que se faça o agendamento com o restaurante que irá fornecer a 

alimentação após a realização do percurso para que possa se programar e receber o grupo com 

qualidade na alimentação. Como a região é propícia a animais peçonhentos, é fundamental 

que todo o grupo esteja com calçados adequados e, preferencialmente, com perneiras. Sugere-

se, ainda, que o grupo defina um local de fácil acesso para encontro em Belo Horizonte e 

deslocamento em conjunto (e.g.: PUC Minas - MG, Praça da Liberdade, Lagoa da Pampulha, 

UFMG, etc).  

 

4.5. Roteiro da trilha Geoturística 

 

Saindo de Belo Horizonte (sugere-se às 7 horas ou 8 horas) pegar a Linha Verde (MG-

424) sentido Pedro Leopoldo/Matozinhos/Sete Lagoas. Chegando a Matozinhos, após o 

primeiro posto de combustível entrar a direita na placa que indica Hotel Fazenda da Jaguara. 

Seguindo este percurso, chega-se a uma estrada de acesso ao distrito de Mocambeiro para 

seguir até a rua principal (Domingos Gomes Ferreira). Depois de passar a Igreja, parar na sede 

das UCs/IEF a fim de contatar um responsável para acompanhamento e/ou autorização da 

visita.  

Após esta etapa, segue-se pela estrada de terra até chegar à Fazenda Experiência da 

Jaguara e estacionar o veículo no local indicado pelo funcionário da UC ou da própria 

fazenda. O MNEJ será o primeiro ponto de parada onde o grupo irá percorrer uma trilha a pé, 

conforme figura 49. 

http://pesumidouro.blogspot.com.br/
http://www.circuitodasgrutas.com.br/
mailto:sapvetornorte.mocambeiro@meioambiente.mg.gov.br
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Figura 49 – Monumento Natural Estadual Experiência da Jaguara. 

 
Elaborado pela autora com dados coletados em campo e do SISEMA 

 

 

Inicia-se a trilha ao entrar na porteira ao lado do maciço da Experiência da Jaguara. A 

cerca de aproximadamente 200m, a sombra de uma árvore favorece boa visão do Local de 

Interesse Geomorfológico 01 - Abrigo Experiência da Jaguara, figura 50. 
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Figura 50 - Ponto de Visualização LIGeom 01 

 
Foto: Patrícia Reis, em 29.08.2014 

 

Sugere-se iniciar neste ponto apontando as feições principais como as fissuras na 

rocha, cavernas relictas, níveis de água, declividade da dolina para o seu sumidouro, etc. 

Saindo deste primeiro ponto, segue-se para o interior da caverna (Figuras 51 a 54), 

onde é possível se observar os condutos, processos de espeleogênese (paragense), formação 

de espeleotemas, presença de blocos abatidos, os níveis de água nos períodos de seca e de 

cheia e intemperismo biológico pela presença de raízes, além dos impactos causados pelas 

pichações e presença do gado.  

Seguindo o percurso, em direção ao LIGeom 02 (Gruta da Coruja) o visitante poderá 

observar a presença parte do maciço (Figura 55 e 56), próximos com direcionamento distinto, 

onde possivelmente eram todos horizontais.  

Partindo deste ponto chega-se ao LIGeom 02 (Figura 57 e 58) onde, de um ponto mais 

alto, é possível perceber novamente e entender a dolina, o seu processo de formação e a 

direção do fluxo hídrico. Na caverna observam-se blocos abatidos com formas diferenciadas, 

espeleotemas e intemperismo biológico.  
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Figura 51 - Vista da entrada da caverna 

principal e acima as cavernas relictas, podendo 

observar os níveis hídricos 

 

 
Foto: Patrícia Reis, em 30.06.2014 

Figura 52 - Interior da caverna, com 

destaque aos blocos abatidos, 

processo de espeleogênese e presença 

de raízes. 

 
Foto: Patrícia Reis, em 20.11.2014 

 

Figura 53 - Interior da caverna, com destaque 

aos blocos abatidos 

 
Foto: Patrícia Reis, em 20.11.2014 

Figura 54 - Interior da caverna com 

destaque ao processo de paragênese 

 
Foto: Patrícia Reis, em 20.11.2014 

  

Figura 55 – Maciço de observação 

 

 

Figura 56 – Intemperismo biológico 

nos maciços 

 
Foto: Patrícia Reis, em 20.11.2014 Foto: Patrícia Reis, em 20.11.2014 
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Figura 57 - Ponto de visualização do 

LIGeom 02 

 
Foto: Patrícia Reis, em 29.08.2014 

Figura 58 - LIGeom 02, entrada da 

gruta da Coruja 

 
Foto: Patrícia Reis, em 29.08.2014 

 

Após este ponto, segue-se em direção ao LIGeom 03 (Brejo do maciço da Experiência 

da Jaguara), local que permite uma vista panorâmica. Além de toda beleza da região cárstica 

observa-se aspectos da hidrologia cárstica e sua relação com as formas.  

Do brejo do maciço da Jaguara segue-se em direção ao LIGeom 04 (Lapiás do maciço 

Experiência da Jaguara) local de boa visibilidade e grande beleza cênica, que pode ser bem 

explorado e reforçadas as questões relacionadas ao fluxo hídrico e a ação da água nas rochas 

carbonáticas, especialmente na formação dos lapiás (karren) horizontais e verticais. Além 

disso, é possível compreender os processos de acamamento bem como o impacto antrópico 

causado pelo uso contínuo do solo para agricultura e pecuária. 

Saindo deste ponto o visitante deve seguir a trilha até chegar a uma estrada da fazenda 

que permitirá o retorno para o local onde estarão os veículos. Neste momento deixa-se a 

Fazenda Experiência da Jaguara, acessando a estrada de terra em direção à Fazenda Santo 

Antônio do Caetano, local onde se encontra o LIGeom 05 (Maciço de Cerca Grande), 

conforme figura 67. 

Após passar a sede da fazenda, o visitante deve seguir em direção ao maciço Cerca 

Grande. Antes do local onde serão deixados os veículos para percorrer a trilha, sugere-se 

realizar uma parada panorâmica na estrada para que se tenha a dimensão do atrativo (Figura 

68). 

Além de todas as questões relacionadas à história das pesquisas científicas realizadas, 

observa-se neste ponto as feições características da paisagem cárstica com o destaque para a 

grande dolina, os processos de dissolução, os níveis hídricos históricos, etc.  

O maciço de Cerca Grande é um marco das Ciências Naturais Brasileiras e 

infelizmente não é tão valorizado no Brasil como deveria ser, pois é possível perceber os 
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impactos antrópicos que o local vem sofrendo, além da falta de uma estrutura mínima de 

apoio, falta de regularização fundiária e presença constante do gado. Faz-se necessário e 

urgente um grande programa de recuperação e conservação ambiental.  

Após a parada panorâmica segue-se em direção ao local onde ficarão estacionados os 

veículos enquanto se realiza o percurso no interior do PE Cerca Grande (Figura 69). 

Importante destacar que este percurso pode ser facilmente adaptado para pessoas com 

necessidades especiais, sendo necessário um projeto específico para tal.  

 

Figura 59 - Visão panorâmica de parte do maciço 

da Jaguara o ponto do LIGeom 03, trilha a ser 

percorrida a direita 

 
Foto: Patrícia Reis, em 29.08.2014 

Figura 60 - LIGeom 03 com a vegetação 

característica sobre o maciço e vegetação exótica 

na área úmida 

 
Foto: Patrícia Reis, em 20.11.2014 

 

Figura 61 - Visão aérea com destaque da 

localização dos LIGeom 

 
Foto: Manno França, maio de 2013 

Figura 62 - LIGeom 03 com cavernas relictas e 

níveis hídricos 

 
Foto: Patrícia Reis, em 29.08.2014 

 

 

 

 01 

03 

02 
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Figura 63 - Vista panorâmica do LIGeom 04, com 

vegetação característica sobre o maciço e espécies 

exóticas na área úmida 

 
Foto: Patrícia Reis, em 29.08.2014 

Figura 64 - LIGeom 04 com destaque 

a altura do maciço em escala uma 

pessoa de 1,60m. 

 
Foto: Patrícia Reis, em 29.08.2014 

 

Figura 65 - Visão aérea do MNEEJ com destaque 

ao LIGeom 04 

 
Foto: Manno França, maio de 2013 

 

Figura 66 - Destaque aos lapiás 

(Karren) horizontais e verticais 

 
Foto: Patrícia Reis, em 29.08.2014 

 

 

04 
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Figura 67 – Parque Estadual Cerca Grande  

 
Elaborado pela autora, com dados coletados em campo e do SISEMA 
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Figura 68 - Vista geral do maciço de Cerca Grande do ponto da porteira 

 
Foto: Patrícia Reis, em 29.08.2014 

 

 

Figura 69 - Vista do Maciço de Cerca Grande 

 
Foto: Manno França, maio de 2013 

 

 

Caso o grupo queira realizar um pequeno lanche, após sair do veículo, à sombra das 

árvores poderá ser feito o lanche com o grupo antes de seguir a trilha.  Ao longo da trilha 

poderão ser visualizados os painéis de pinturas rupestres até chegar aos painéis principais 

(Figura 70). 

Local onde os 

veículos ficarão 

estacionados  
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Figura 70 - Sítio arqueológico de Cerca Grande,com destaque da escala de 10cm 

 
Foto: Patrícia Reis, em 20.11.14 

 

Após a visualização e compreensão dos registros arqueológicos e sua importância do 

ponto de vista histórico, cultura e legal, segue-se outra trilha que dá acesso a outro lado do 

maciço. Neste percurso (Figura 71 e 72) o visitante passará por cavernas onde se destaca o 

papel da água na formação das feições (espeleotemas, blocos abatidos, lapiás, etc). 

 

Figura 71 - Percurso trilha interior 

PECG, destaque nas feições 

 
Foto: Patrícia Reis, em 20.11.20014 

Figura 72 - Percurso trilha interior 

PECG, passando pela caverna 

 
Foto: Patrícia Reis, em 20.11.2014 
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Após a exploração deste ambiente, o circuito em Cerca Grande chega ao fim onde 

estarão estacionado os veículos e, a partir daí, retornando pela estrada. É possível seguir por 

outro caminho para se observar o outro lado do maciço (Figura 73). 

 

Figura 73 - Vista panorâmica da porção posterior do maciço de Cerca Grande 

 
Foto: Patrícia Reis, em 30.06.2014 

 

 

Seguindo-se pela estrada, o visitante retorna à sede da fazenda e  ruma em direção à 

saída da Fazenda, segue sentido Mocambeiro. Chegando à área urbana do distrito, seguir até o 

MNEVP, LIGeom 6 (Figura 74 a 78).  
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Figura 74 - Monumento Natural Estadual Vargem da Pedra 

 
Elaborado pela autora, com dados coletados em campo e do SISEMA 
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Figura 75 - LIGeom 5 em período de 

cheia 

 
Foto: Patrícia Reis, em fevereiro de 2012 

Figura 76 - LIGeom 5 em período 

de seca 

 
Foto: Patrícia Reis, em30.06.2014 

 

Figura 77 - Detalhe do MNEVP com 

ocupação do seu entorno 

 
Foto: Manno França, maio de 2013 

Figura 78 - LIGeom 5 com destaque ao 

fundo a presença de gado 

 
Foto: Patrícia Reis, em 30.06.2014 

 

Finalizando no MNEVP os visitantes podem realizar uma refeição no distrito de 

Mocambeiro ou Matozinhos, conforme já mencionado. A proposta de percurso do roteiro 

geoturístico no vale do Mocambeiro se encerra aí, podendo ser, conforme sugerido no item de 

“proposta de roteiro para trilha geoturística”, estendido para as outras UCs a serem visitadas.  

 

4.6. Proposta de Cartilha Geoturística  

 

A cartilha apresentada neste trabalho tem como objetivo a implantação e divulgação 

do roteiro georturístico, podendo ser enriquecida de informações e conteúdo quando na 

implantação do roteiro, com as devidas autorizações dos órgãos gestores. O modelo da 

cartilha proposto se encontra no anexo III.  
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5. CONCLUSÕES  

 

 

Após a realização desta pesquisa, associada a alguns anos de trabalho no IEF com as 

UCs na região do carste de Lagoa Santa, torna-se clara a necessidade de constantemente 

adotar medidas assertivas quanto às atividades de gestão e manejo das UCs. Diante dos 

programas e projetos de desenvolvimento para o Vetor Norte da RMBH é cada vez mais 

necessário realizar ações que busquem a conservação do patrimônio natural e o uso adequado 

dos recursos naturais.  

Fica claro após a leitura deste trabalho, a importância de se estabelecer áreas 

protegidas com decretos e normas especificas para o seu território, bem como a complexidade 

e histórico destas áreas na região do Vetor Norte da RMBH. Entretanto, somente a legislação 

e/ou a criação de uma UC não é suficiente para resguardar o seu patrimônio natural, se faz 

necessário adotar medidas de implantação e gestão destas UCs.   

O carste reserva um fascinante universo do registro da história da terra, pois suas 

feições são o resultado de processos ao longo de milhões de anos sobre a rocha calcária. 

Assim sendo, as estratégias de geoconservação visando à conservação do Patrimônio 

geológico ainda não são tão conhecidas como as ações de conservação da biodiversidade, 

entretanto é fundamental a conservação e valorização deste patrimônio, sendo que a geologia 

e geomorfologia guardam informações sobre a evolução do planeta. Estando a biodiversidade 

intimamente relacionada à geodiversidade, devido à presença dos minerais, rochas, fósseis 

entre outros que definem a característica da paisagem e os mecanismos de ocupação. 

Visualizando o geoturismo, um ramo da atividade turística, onde seus atrativos estão 

relacionados às questões físicas da paisagem, torna-o uma estratégia de geoconservação. Com 

o geoturismo é possível divulgar e interpretar a paisagem geológica, difundindo sobre a 

importância deste patrimônio e de sua conservação. As ações de educação, através de roteiros 

geoturísticos faz com que a comunidade possa entender e valorizar a paisagem natural.  

Buscando mecanismos de valorizar, divulgar e conservar o patrimônio cárstico da 

região do carste de Lagoa Santa, é que esta dissertação se propôs a elaborar um roteiro 

geoturístico que possibilitará a interpretação ambiental. Sendo assim, o roteiro que interliga 3 

UCs situadas na região do “coração” do carste de Lagoa Santa (Mocambeiro), sendo o 

Monumento Natural Estadual Experiência da Jaguara, o Monumento Natural Estadual 

Vargem da Pedra e o Parque Estadual Cerca Grande.  
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O foco principal deste roteiro é a divulgação, valorização e, consequentemente, a 

conservação da paisagem cárstica regional, destacando os seus atributos histórico-culturais, 

suas fragilidades e peculiaridades. Devendo sempre levar em consideração que estas 3 UCs 

fazem parte de um sistema complexo de UCs.    

Para elaboração deste roteiro, buscou-se seguir um percurso nas UCs identificando 

Locais de Interesse Geomorfológicos que são expressivos em beleza cênica e do ponto de 

vista didático pedagógicos, com caminhamento simples e de muito fácil acesso.  Os LIGeom 

foram identificados para que durante o percurso seja feito paradas com o grupo a fim de 

“decifrar” a paisagem cárstica regional. Tem como objetivo atrair visitantes que busquem 

entender um pouco mais sobre o carste, conhecendo a paisagem natural e suas características 

regionais, bem como sobre as pesquisas desenvolvidas e sua importância na história das 

ciências naturais brasileiras.  

Acredita-se que através do conhecimento e divulgação destes espaços, bem como a 

valorização enquanto atrativo geoturístico contribuirá com os esforços para a conservação e 

valorização da paisagem natural regional, possibilitando ainda a geração de renda para a 

comunidade local, através de bens e serviços que podem ser agregados ao roteiro. Sendo 

necessária, concomitante a esta e outras ações, a aplicação das legislações ambientais que 

regem sobre o Vetor Norte da RMBH e suas UCs. 

Após todas as etapas desta dissertação, a fim de indicar algumas das necessidades e 

oportunidades identificadas para as UCs durante este trabalho, segue: 

 

 Realizar Plano de Manejo das UCs; 

 Criar Conselhos Consultivos das UCs; 

 Identificar bens e serviços da comunidade que possam ser oferecidos para os turistas 

(e.g.: café da manhã para os visitantes deste roteiro); 

 Fortalecer e/ou criar associações locais buscando um maior envolvimento com a 

comunidade; 

 Estabelecer programa de visitação do roteiro geoturístico com as escolas da região; 

 Realizar estudo de capacidade de carga para os atrativos; 

 Implantar cercas nos limites das UCs, impedido a entrada de gado sem controle; 

 Realizar programas e projetos a fim de propor metodologia de valoração e 

“bonificação” para a paisagem natural regional, levando-se em consideração os 

projetos econômicos instalados e propostos para a região.  
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 Estabelecer programas de recuperação de áreas degradadas (em UCs, Corredores 

Ecológicos e APPs); 

 Realizar programa de restauração de sítios arqueológicos; 

 Realizar acordo com proprietários apresentando as normas sobre o uso e ocupação do 

território, sendo que no caso de não aquiescência por parte do proprietário deverá ser 

realizado a desapropriação; 

 Realizar um estudo mais detalhado sobre a descrição geomorfologica da paisagem 

destas três UCs e dos Locais de Interesse Geomorfológicos.  
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