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Introdução
Na galeria desta edição do Caderno Virtual de Turismo será apresentado um estudo de criação de
Unidade de Conservação Estadual de Proteção Integral, de categoria Monumento Natural (MONAE),
no estado de Minas Gerais onde foi agregada, além dos estudos técnicos ligados ao meio físico e biótico,
uma análise do potencial turístico da área, pouco considerada em estudos dessa natureza. Trata-se do
MONAE da Serra do Caraça, localizado ao sul da capital de Minas Gerais - Belo Horizonte, na região
do Quadrilátero Ferrífero entre os municípios de Caeté, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Catas Altas e
Mariana.
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Foto: Rogério Tobias

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (BRASIL, 2000), Unidade
de Conservação (UC) é um 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.
As UCs são divididas em dois grandes grupos, as de Proteção Integral, que permitem apenas o uso
indireto dos recursos naturais e as de Uso Sustentável que compatibiliza a conservação da natureza com o
uso sustentável de parcela dos recursos naturais. A UC abordada aqui é um Monumento Natural, que está
inserida no grupo de Proteção Integral.
A criação de uma Unidade de Conservação, geralmente, está relacionada ao interesse e manifestação
da sociedade civil, comunidade científica e/ou órgãos públicos, os quais normalmente são sensibilizados
pela necessidade de estabelecer mecanismos mais efetivos para a proteção do patrimônio natural de uma
determinada região. Para sua implantação, é importante a indicação das potencialidades, fragilidades,
categoria de manejo e limites adequados. Tais aspectos são normalmente apresentados em estudos técnicos
que devem considerar a realidade ambiental, pois irá influenciar diretamente no contexto socioeconômico
local.
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O processo de criação deve ser balizado por critérios confiáveis e atuais, de forma a preservar as áreas
de maior prioridade para a conservação da diversidade biológica, geológica, histórica cultural, levando
em consideração a suscetibilidade às ações antrópicas e as características socioeconômicas da localidade.
Em grande parte dos estudos realizados no Brasil, evidencia-se as características dos meios físicos,
bióticos e socioeconômicos. Segundo a Gerente das Unidades de Conservação Estaduais de Minas Gerais
do Instituto Estadual de Florestas, Cecília Vilhena1, estudos para levantamento fundiário e turístico ainda
são poucos utilizados nas propostas para criação de UCs no estado.
1 Informação verbal fornecida em 29 dez. 2016.

Foto: Antoniel Fernandes
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No caso do estudo do MONAE da Serra do Caraça, o uso turístico
do território foi pesquisado e analisado considerando a sua importância
estratégica, sendo uma atividade de impacto no território. O conjunto de
informações levantadas teve como objetivo expor ao órgão responsável pela
gestão do Monumento Natural, em fase de criação, como estão ocorrendo os
diversos tipos de uso público da área. Dessa forma, a partir da futura criação
da UC e da nomeação de gerente e técnicos/ colaboradores já haverá um
conjunto de informações disponível antes mesmo da elaboração do plano de
manejo, onde estarão descritas as pressões e usos, de modo a subsidiar uma
gestão mais eficiente do território.
As informações disponíveis permitem, portanto, identificar a localização,
dimensão e os limites mais adequados para a UC, subsidiando o poder público
na tomada de decisão, além de dispor de dados inteligíveis à população local e
outras partes interessadas no processo de construção participativa.

Foto: Benito Drummond
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Caracterização turística da região
A área de estudo para criação da
Unidade de Conservação Monumento
Natural Estadual (MONAE) da Serra do
Caraça se destaca por sua beleza cênica,
pelas riquezas da biodiversidade, pela
potencialidade de extração de recursos
minerais e pelo patrimônio histórico
cultural (FERNANDES et al 2016).
Localiza-se ao sul de Belo Horizonte/
MG, na região do Quadrilátero Ferrífero,
onde ocorrem as formações ferríferas
do Supergrupo Minas (DORR, 1969) na
divisa entre cinco municípios, sendo eles:
Caeté, Barão de Cocais, Santa Bárbara,
Catas Altas e Mariana. Tal região passa
por forte pressão do interesse econômico,
principalmente minerário.
O território que engloba a Serra do
Caraça tem uma íntima relação com a
própria história de Minas Gerais. O Ciclo
do Ouro e o desenvolvimento histórico,
econômico, artístico e cultural da região
contribuíram com a consolidação de um
rico patrimônio, evidenciado nos centros
históricos e arredores.

Foto: Benito Drummond
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A região faz parte do
Circuito Turístico do Ouro,
um dos principais e mais
visitados de Minas Gerais,
sendo em 2017 o quarto
Circuito Turístico Mineiro de
maior interese para visitação
no estado (https://www.
observatorioturismo.mg.gov.
br/demanda-turistica). Cabe
destacar, ainda, do ponto
de vista de roteirização
turística, que a área de estudo
faz parte da Rota Turística
da Estrada Real e de seu
Caminho Religioso. Além de
todo o patrimônio histórico
e artístico existente nas
igrejas centenárias, existem
dois santuários que atraem
muitos visitantes anualmente,
o Santuário Nossa Senhora
da Piedade, localizado em
Caeté e o Santuário do Caraça
localizado em Santa Bárbara.

Foto: Benito Drummond
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Apesar do Santuário do Caraça ser uma UC de gestão privada (da categoria Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN) ela protege apenas parte da Serra do Caraça. O estudo de criação de uma
nova UC visa promover a proteção das demais áreas da Serra cumprindo, assim, o previsto na Constituição
do Estado de Minas Gerais.

Foto: Benito Drummond

A área também está inserida na Serra do
Espinhaço declarada como Reserva da Biosfera
pela UNESCO, o que contribui com sua
valorização.
O considerável patrimônio natural da
região, que conta com cachoeiras, cavernas,
montanhas, trilhas e belas paisagens, faz com
que haja grande potencial para o ecoturismo
e o turismo de aventura, ainda pouco
explorados. Há ainda atrativos arqueológicos
e geoespeleológicos. Tais características,
somadas ao patrimônio histórico e religioso
existente contribuem com a diversificação e
ampliação da oferta turística. Na região, já
ocorrem diversas práticas de esportes como
mountain bike, off road (moto, jipe etc.),
trekking (caminhadas), escalada, além de
eventos esportivos, como rallys, enduros,
corridas de aventura e regularidade, dentre
outros. Destaca-se ainda as atividades de
travessia ou caminhadas de longa distância,
tendo sido identificadas três que já ocorrem na
área de estudo.
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A proposta de criação da UC buscou
identificar e apresentar os atrativos
turísticos da área, sua utilização e acessos.
Esses atrativos foram caracterizados e
mapeados considerando sua localização
geográfica, altitude, perfil altimétrico do
acesso, planta da trilha e mapa com sua
localização dentro da área de estudo,
distância, tempo aproximado para chegar
ao local, descrição do atrativo, uso a que
se destina e fotos.
Apesar de estar localizada em uma
região turística importante do estado, a
área de estudo para criação da UC carece
de dados estatísticos acerca do perfil da
demanda. Por esse motivo, utilizou-se
como referência a pesquisa realizada
em 2012 pela Secretaria de Estado de
Turismo de Minas Gerais (SETUR/MG,
2012) relativa ao território do Circuito
do Ouro, mais amplo que a região da área
de estudo. Os dados serviram como base
para indicar, ainda que maneira geral, o
perfil dos entrevistados, a organização de
sua viagem, os atrativos, os roteiros e a
imagem gerada da visita.

Foto: Benito Drummond

A pesquisa de demanda aponta que,
apesar dos visitantes terem demonstrado
satisfação com a hospitalidade, a
qualidade de hospedagem e os atrativos
turísticos em geral, houve pouco destaque
aos atrativos naturais como símbolos da
imagem turística da região, tendo sido
evidenciado o patrimônio histórico e
cultural. É importante considerar que o
MONAE agrega atrativos turísticos do
patrimônio cultural consolidados e com
alto grau de visitação, então, sua criação
pode contribuir de fato para um melhor
ordenamento e melhoria da qualidade da
experiência do visitante no Circuito.
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Um outro fato é que a proteção da área contribui com a conservação da paisagem, o que pode
exercer influência na motivação para visitação e engajamento de turistas e moradores em ações em prol
da valorização ambiental. Isto pode contribuir, assim, para uma maior valorização da área no futuro e
consequente aporte de apoio para a gestão da área, em termos de políticas públicas, parcerias, entre outros.

Fotos: Benito Drummond
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O diferencial do olhar turístico no estudo de criação da UC
A criação de uma Unidade de Conservação deve ser precedida de estudos técnicos e consultas públicas,
conforme estabelecido no SNUC (BRASIL, 2000). O estudo para subsidiar a criação de uma UC deve,
portanto, identificar as suas potencialidades, sua localização, os limites adequados e sua vocação. Para
efetivação da criação é necessário a realização de consultas públicas, onde as informações devem ser
amplamente divulgadas com e para a sociedade, principalmente a diretamente inserida no contexto da
UC.
Conforme ja citado anteriormente, a grande maioria dos estudos técnicos para criação de uma UC leva
em consideração principalmente os atributos bióticos, físicos, culturais ou de beleza cênica. Entretanto,
informações sobre o uso público da área e seu potencial turístico são relevantes, uma vez que o turismo
planejado e desenvolvido a partir dos princípios de sustentabilidade pode ser uma ferramenta importante
de conservação e valorização do território. Este uso realizado de forma desordenada vai ao desencontro
dos objetivos da UC e se torna um desafio no processo de gestão.
Segundo o Gerente de Criação e Implantação de Áreas Protegidas do Instituto Estadual de Florestas/
Minas Gerais, Paulo Scheid2, a partir do estudo de criação do MONAE da Serra do Caraça, o olhar turístico
foi incorporado nos estudos para criação de novas UCs Estaduais em Minas Gerais, dada sua contribuição
para o entendimento dos usos e potenciais territórios, subsidiando assim projeções mais reais de custo e
planejamento para a gestão.
O levantamento turístico realizado no estudo técnico envolveu a caracterização do turismo no entorno
da área de estudo, os principais atrativos, atividades e segmentos turísticos existentes, a demanda da
região, bem como os principais projetos e ações realizados no território de impacto na atividade turística
e, por fim, a caracterização dos locais de visitação, sua utilização e acesso no interior dos limites da área
de estudo.
Este conjunto de informações teve o objetivo de relatar ao órgão responsável pela gestão desta UC, em
fase de criação, como estão ocorrendo os diversos tipos de uso público em seu interior para que, a partir
de criada tenha-se ciência dessas pressões antes mesmo da elaboração do plano de manejo.,É Importante
destacar que planos emergenciais, regulamentos, ações de controle, monitoramento e manejo devem fazer
parte da rotina da equipe que assumirá a gestão desta UC e, com os resultados do olhar turístico compondo
o estudo de criação estes planos se tornam mais aplicáveis, haja vista que já foi feito um diagnóstico dos
usos públicos existentes dentro do território da futura área protegida.
Desta forma a gestão dos diversos tipos de uso público consolidados em uma Unidade de Conservação
que ainda não possui Plano de Manejo, é uma forma de garantir a integridade dos recursos que a área
objetiva proteger.
A inclusão da análise do potencial turístico no estudo de criação do MONAE da Serra do Caraça
contribuiu na identificação dos limites adequados da UC e colaborou, ainda que de forma preliminar, com
o processo de gestão e monitoramento da futura unidade de Vale destacar, entretanto, que ainda não
houve a criação efetiva da UC, que está em processo. FIGURA 15 e 16

2 Informação verbal concedida em 29 dez. 2016.
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