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Editorial

Os Cadernos Manuelzão surgiram com a proposta de
con  templar discussões transdisciplinares, contribuindo
para o fomento dos estudos ambientais. Nas edições
anteriores, esta transdisciplinaridade foi efetivada a partir
da publicação de assuntos diversos. A escolha de temas
variados, porém, não ocorreu de forma aleatória: cada
número possuiu um fio que garantiu a coesão entre os
mais diferentes tópicos, por mais que, à primeira vista,
parecessem distanciados uns dos outros.

Observando essa orientação, os números 1, 2 e 3 tive -
ram como espinha dorsal ações e reflexões provocadas
pelo Projeto Manuelzão. Nos Cadernos Manuelzão n° 4,
adotou-se como eixo o valor da fraternidade com o obje-
tivo de mostrar que agimos em nossa bacia hidrográfica,
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Lagoa Central de Confins. Ao fundo, pista do aeroporto com seus canais de
drenagem de água pluvial que, desde a construção do aeroporto, con-
tribuíram para o assoreamento da lagoa.



mas temos o potencial de impulsionar mudanças em cada
recanto do mundo.

Os Cadernos Manuelzão n° 5 trazem novas diretrizes: a
partir deste número, cada edição apresentará textos ordena-
dos de acordo com uma unidade temática. Nestes
Cadernos, a unidade temática são as lagoas cársticas. Os
tex tos aqui apresentados referem-se especialmente ao cars -
te situado na região do médio rio das Velhas.

Alguns viajantes, mesmo após terem percorrido longas
jornadas, afirmam que a experiência de leitura não é menos
enriquecedora que a presença no local; tratam-se, em ver-
dade, de movimentos complementares. Por isso, convida -
mos o leitor a conhecer as lagoas por meio destas páginas
e, depois, visitá-las, levando na bagagem o respeito que o
lu  gar exige.

Os Editores
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Prezado leitor,

A partir dos Cadernos Manuelzão n° 6, com
lan     çamento previsto para novembro de 2008, a pu -
bli     cação estará disponível apenas em meio ele trô -
ni    co. Para ler todos os números dos Ca der nos, re a -
li  zar pesquisas e obter mais informações sobre o
Pro   jeto Manuelzão, acesse a seguinte página eletrônica:

www.manuelzao.ufmg.br
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Lagoas Cársticas: um grito de
socorro pela preservação

Localizadas nos fundos de dolinas e depressões das planícies
do cars   te, as lagoas da região do calcáreo são imagens de grande
beleza da paisagem cárstica, mas não se resumem a isto. Como
todo corpo d’á gua, são elementos essenciais à vida da região.
Aves aquáticas, pei  xes, anfíbios, pequenos roedores, mamíferos
do entorno e miría des de insetos fazem de suas águas fonte e
local de vida. Plantas ca rac  terísticas deste meio também comple-
tam o cenário. Muitas destas plan tas são endêmicas às lagoas.
Suas águas refletem a saúde do len çol freático da região, pois
nada mais são que surgência deste. Estas la  goas são, portanto,
um manancial de biodiversidade. Preservá-las não é apenas uma
necessidade, mas um dever.

Permanentes, temporárias e intermitentes são algumas das
ca rac te rísticas que estas lagoas de ambiente lêntico apresentam.
Às ve zes, possuem um pequeno regato que as abastece. Umas -
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José de Castro Procópio(*)

(*) Presidente
do Subcomitê

da Bacia
Hidrográfica

do Ribeirão da
Mata,

Conselheiro da
APA Carste de
Lagoa Santa,

Conselheiro do
Parque

Estadual do
Sumidouro/MG

e Mobilizador
do Projeto

Manuelzão -
UFMG

Lagoas de Mocambeiro, no distrito de Matozinhos. Lagoa do Fluminense (parte inferior da foto).
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sur gem do chão como por mágica; outras, desaparecem em su -
midouros mis  teriosos que dragam suas águas. Fazem parte do
testemunho da vida na região há milhares de anos. Abasteceram
a megafauna, o povo de Lagoa Santa que nos legou o fóssil de
Luzia - centro da polêmica ocupação humana das Américas -,
depois viram chegar as levas de ameríndios e, por último, os por-
tugueses e suas bandeiras colonizadoras e predatórias que, nas
suas margens, desfilaram ilusões de esmeraldas e ouros. Seus
espelhos d’á gua viram extinções e o surgimento de espécimes e,
pro va vel men te, no fundo de suas entranhas, muitos segredos
paleoarque o lógicos encontram-se escondidos, embora até o
momento ne nhu ma pesquisa arqueológica sistemática tenha sido
realizada nes se sentido1. 

Conforme informação do professor Walter Neves, Piló2 reali -
zou estudos das camadas de sedimentos destas lagoas que permi -
ti ram a constatação de que os períodos de maior intensidade hí -
drica na região coincidem com os períodos de ocupação hu ma -
na. Esses são registrados por volta dos 12 mil anos até 7 mil anos
(po vo do Homem de Lagoa Santa) e por volta dos 1500 a 3000
anos (povo indígena, ameríndios ancestrais dos nossos índios).
Is so comprova que os fundos dessas lagoas são depositários de
re gistros bioclimáticos únicos, que permitem ter uma visão do
cli ma, da vegetação etc. Existem outras pesquisas esporádicas de
son dagem e coletas de se dimento, mas nenhuma sistemática, o
que indica as lagoas como manaiciais de informações desconhe -
ci das. Dragar os fundos dessas lagoas para desasoreamento
é como queimar uma biblioteca não lida e, portanto, um
cri me contra o patrimônio. A política correta é interromper os
processos de assoreamento e evitar a dragagem ao extremo.

Apesar de toda esta importância, não há o que comemorar.
Des de a chegada dos europeus, suas águas foram dilapidadas.
Vá rias foram as causas: retirada da vegetação do entorno para
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1 Walter Neves é professor da USP e coordenador de projetos de pesquisa do Laboratório de Estu -
dos Evolutivos Humanos. O Laboratório está atuando na região e realizou sondagem-teste em 2007
no entorno da lagoa do Sumidouro, encontrando vestígios promissores que demonstram que muito
há a ser estudado. 
2 Luiz Beethoven Piló é geógrafo pela UFMG e doutor em Geografia pela USP. Em seu pós-doutora-
do, participou das ações do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP. É especialista em
Geomorfólogia de Cavernas e em Estudos Paleoambientais e colabora com o professor Walter Neves
nas escavações da região do Carste de Lagoa Santa.



for mação de pastagem e agricultura; supressão das matas ciliares; os
cam pos e morros vizinhos sofrem historicamente queimadas anuais
no período da seca para promover a rebrota dos capins para alimen-
tar o gado3; suas águas serviram de pocilgas - criatório de porcos
cons truídos com achas de pedras para alimentação dos portugueses
e escravos; nas margens de muitas delas surgiram aglomerados ur -
ba nos sem planejamento e cuidados com seu leito; peixes exóticos
fo ram inseridos, enquanto nativos foram extintos4. O resultado des -
sa carga poluidora são leitos assoreados, contaminados com agro -
quí micos, lixo, esgoto e material orgânico. A pesca predatória é pra -
ti cada sem controle. Várias dessas lagoas já estiveram interditadas
por contaminação e proliferação de algas azuis - cianobactérias -
res ponsáveis pela produção de toxinas, as quais se acumulam nos
or ganismos animais e humanos que utilizam as águas. Outras lagoas
en contram-se totalmente eutrofizadas e assoreadas, restando pouco
de seu leito natural. Outras tiveram seus sumidouros dinamitados e
ruas foram construídas nos leitos. 

O cenário é de calamidade e de urgência de intervenções re pa ra -
do ras e que venham a suprimir as causas da degradação. Para que is -
to aconteça, é necessário que as bacias hidrográficas a que estes cor-
pos pertencem sejam contempladas em sua integridade. A legislação
exis tente - cita-se como exemplo a lei federal nº 9.433, de 01 de
janeiro de 1997 - e o Zoneamento da Área de Proteção Ambiental
do Carste de Lagoa Santa são genéricos e não fornece instrumentos
re ais para a gestão destes corpos d’água com características tão sui
generis, exigindo a criação de normas específicas que orientem e coí -
bam as degradações. Há que se considerar, também, que qualquer
intervenção necessita de conhecimentos específicos da Geo mor fo -
logia cárstica e de Hidrogeologia de águas subterrâneas, dentre ou -
tras especialidades da biologia e da botânica.

Buscando fomentar a transdisciplinaridade e o debate sobre as
áreas cársticas, o Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Ribeirão da
Ma ta, atendendo a um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas,
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3 Warming, Eugenius (1841-1924), Lagoa Santa e Ferri, Mário G. A Vegetação de Cerrados Brasileiros. Ed.
Itatiaia Ltda - Belo Horizonte 1973, p 86-87. Eugênio Warming, botânico dinamarquês, chegoa a em Lagoa
Santa em 1834, como secretário de Peter Lund  e durante 3 anos coletou mais de 2600 especimes de plan-
tas da região. Seu livro Lagoa Santa et Bridrag til dem biologiske Plantegeografi, publicado em dinamarquês
em 1892, colocou a região  conhecida em todo o mundo.
4 Alves, Carlos Bernado Mascarenhas; Pompeu,Paulo dos Santos Peixes do rio das Velhas: passado e presente.
Belo Horizonte, Projeto Manuelzão, 2001.



realizou o Seminário Técnico de Lagoas Cársticas. Também foi fa -
tor para a realização do Seminário o conhecimento da situação de
de gradação das lagoas de Confins, Pedro Leopoldo, Funilândia, La -
goa Santa e outras de Matozinhos. Realizado em agosto de 2007, o
Se minário contou a com o apoio e a participação de dezenas de enti -
da des. Antes de sua realização, uma série de reuniões foi realizada
bus cando alinhar os objetivos e fomentar o debate.

Foram realizados os seguintes painéis: 
Abertura: Myriam Mousinho, representando o Sr. José Carlos Carvalho
– Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten tá -
vel de Minas Gerais; Marcus Vinicius Polignano – Coorde nador do Pro -
je to Manuelzão. 1 - O CARSTE E A EXPANSÃO NORTE METROPOLITA -
NA: Expansão Urbana do Desenvolvimento Norte Metro  politano - Ma -
ria Madalena Franco Garcia – Secretária Adjunta da  Secretaria de Es -
ta do de Desenvolvimento Metropolitano e Políticas Urbanas de Minas
Ge rais; Expansão urbana, desenvolvimento Norte Metropolitano e suas
conseqüências – Luciana Alt – Arquiteta e mestranda em Geo gra -
fia/UFMG;  Carste: um patrimônio (ainda) ameaçado – Mônica Cam -
po lina Diniz Peixoto – Analista Ambiental FEAM/IEF. 2 - CONFLITOS DE
USO: CONSEQÜÊNCIAS E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA REGIÃO
CÁRS TICA: Riscos e cuidados nas atividades minerárias em área cársti-
ca – Marcelo Guimarães Corrêa – Engenheiro de Minas – Brandt Meio
Am biente; O patrimônio cultural da região cárstica de Lagoa Santa –
Mar cos Paulo de Souza Miranda – Coordenadoria das Promotorias de
Jus tiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais.
Mo bilização social na região cárstica – Rogério Tavares – Turis mó lo -
go/UFMG, Gerente do Parque Estadual do Sumidouro/IEF e Presidente
da AFLA – Associação Antônio Francisco Lisboa de Quinta do Sumi -
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Autoridades e conferencista no Seminário Técnico Lagoas Cársticas - Matozinhos, 25 agosto de 2007
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dou ro/P. Leopoldo. 3 - PATRIMÔNIO E FRAGILIDADE DO CARSTE E DO
SISTEMA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: Riscos da geologia cárstica –
Giovana Parizzi – Professora de Geo lo  gia do IGC/UFMG; Complexidade
e riscos da hidrogeologia cárstica  –  Paulo F. P. Pessoa (Hi drogeólogo),
representando Augusto Auler – Pós Doutorado em geologia./UFMG,
PhD. University of Bristol, Inglaterra, MSc. Western Kentucky University,
Estados Unidos; Patri mô nio Arqueológico – Alenice Baeta  -
Arqueóloga/UFMG; Destinação de resíduos e efluentes em regiões cársti-
cas – Gisele Vidal Vimieiro – Gerência de Saneamento – GESAN/FEAM;
Ações pela proteção da Área Cárstica – Maria Dalce Ricas –
Superintendente executiva da Amda.  4 - AMEAÇAS À FAUNA E À FLORA
E SEUS REFLEXOS NO SISTEMA HÍDRICO; Aves re si dentes e sazonais
das lagoas Cársticas  –  José Eugênio Cortes Figueira – Biólogo, Dou tor
em Ecologia/UNICAMP, professor do Depto. de Biologia Geral da
UFMG, e Marcus Ro dri gues – Biólogo/UFMG.

Participaram, com artigos, especialistas de outras áreas do conhe-
cimento que nesta publicação se encontram representados.

Os Cadernos Manuelzão nº 5 publicam a primeira parte dos arti-
gos produzidos pe los participantes do Seminário e, em seguida, a
Carta de Matozinhos, na qual são apre sen tadas as recomendações do
Seminário para a gestão ambiental das lagoas. Espera-se que os textos
sirvam de base para a seqüência do debate e para estudos e ações de
pre servação responsáveis e adequados. Espera-se também que este
material seja ins tru mento para a elaboração de legislação específica
que regulamente a gestão  destes corpos hídricos.

12N. 5 - junho  2008

Aves na Lagoa Santo Antônio, em Pedro Leopoldo. 
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História Ambiental e recursos
hídricos nos domínios do carste

A beleza paisagística e a importância arqueológica da região
que compõe a Área de Proteção Ambiental de Lagoa Santa são
co nhecidas muito além das fronteiras do território mineiro. No
sé culo XIX, os viajantes-naturalistas que percorreram a bacia do
rio das Velhas deixaram descrições entusiasmadas deste cenário
pe culiar. É o que se vê, por exemplo, no relato de Richard F.
Burton, que visitou a Jaguara e o Sumidouro no ano de 1867. O
fas cínio produzido pelas grutas e paredões calcários enche os es -
cri tos de Peter Lund, que terminou morador do distrito de Lagoa
San ta de 1835 até sua morte, ocorrida em 1880. Depois, já bem
avan çado o século XX, diversas pessoas, atraídas pelos encantos
da região, estabeleceram sítios e casas de campo nas loca lidades
de Lapinha, Mocambeiro, Fidalgo e Quinta do Sumi douro. De
uns vinte anos para cá, essas áreas cársticas dos Municípios de
La goa Santa, Matozinhos e Pedro Leopoldo experimentaram
cres  cimento urbano elevado.

No decurso dos séculos, mais gente e atividades econômicas
ins talaram-se entre as lagoas, as dolinas, as grutas, os abrigos e os
ma ciços calcários que singularizam a região. Mais pressões sobre
os recursos naturais. Mais tensão sobre as práticas culturais tradi -
cio nais, associadas aos primeiros tempos da ocupação colonial. A
fra gilidade do ambiente cárstico e a vulnerabilidade das pequenas
co munidades que nele sobrevivem despertam temores, ao mes -
mo tempo em que ensejam a construção de políticas públicas
que promovam o controle da ocupação e a preservação dos pa -
tri mônios natural e cultural. Atenção especial cabe às águas, tan -
to superficiais como subterrâneas, de um lado por causa de seu
pa pel na dinâmica geoambiental regional e, de outro, por sua
óbvia centralidade na vida dos moradores.

Para lograr formas apropriadas de manejo dos recursos hídri-
cos regionais, é necessário compreender melhor os usos histó    ri -

Marcos Lobato Martins(*)

(*) Professor
das

Faculdades
Pedro

Leopoldo e
FAFIDIA/

UEMG. Doutor
em História

pela USP.



14N. 5 - junho  2008

cos que as diversas camadas da população fizeram da água. Além
dis so, devem-se inventariar as formas de degradação dos corpos de
água no passar dos séculos, entender as representações sobre a água
e os conflitos desencadeados por causa dela e mapear as nor mas que
ordenavam o acesso a este recurso, sua distribuição e seu consumo.
Com o auxílio da metáfora, é preciso mergulhar nas águas do
tempo.

1. Os usos da água na história regional
Nos domínios do carste de Lagoa Santa, a economia agrária pre -

do minou até recentemente. A jusante de Santa Luzia, as terras ri bei -
ri nhas do rio das Velhas eram ocupadas por lavouras de algodão, ca -
na-de-açúcar e milho. Fazendas voltadas para a produção comercial
de mantimentos, que também possuíam gado bovino e criação de
suí nos, dividiam espaço com propriedades camponesas, orientadas
para as atividades de subsistência. A prática de empregar queimadas
pa ra o plantio era comum, provocando impactos significativos so -
bre o ambiente. As queimadas eram anuais e estendiam-se até a bei -
ra dos córregos e lagoas, fazendo surgir campos novos, de um ca -
pim verde vivo que brotava entre as pedras. Segundo Burton, os
mo radores da região acreditavam que esse capim era capaz de con -
ser var a umidade do solo. Em ambos os tipos de unidades produti-
vas, as plantações e os pastos localizavam-se nas proximidades dos
cor pos de água, aproveitando os terrenos de várzeas que possuíam
mai or fertilidade1.

Ao lado da agricultura e da pecuária, a caça e a coleta comple -
men tavam a renda e a alimentação dos moradores. Frutos e raízes
de florestas e do cerrado eram consumidos, particularmente pelas
pes  soas mais pobres. Depoimentos de velhos moradores de Fidalgo
e Quinta do Sumidouro destacaram a coleta de pequi, araticum, jeni -
pa po, caju, ananás, cagaiteira, manga, jatobá, goiaba e jabuticaba.  As
duas últimas frutas eram apanhadas em pés nas várzeas do rio das
Ve lhas e das lagoas, e chegavam a ser vendidas regularmente em La -
goa Santa, Pedro Leopoldo, Vespasiano e Belo Horizonte.  

As matas e os cerrados existentes nos domínios do carste tam-
bém forneciam lenha para acender fogões e fornos domésticos. Ha -
via lucrativos negócios de lenha voltados para o abastecimento das

1 Toda essa parte do artigo é baseada em VIVEIROS e MARTINS (2002). 
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ca sas de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, de maneira que a lenha re -
pre sentava outro meio de incrementar a renda familiar dos mo ra do -
res. Já a exploração comercial de madeira era realizada nas grandes
fa zendas, como a Jaguara e o Mocambo, envolvendo operações de
cor te e lavagem das toras. No século XIX, a madeira era levada para
Sa bará e vendida para a companhia que explorava a mina de Morro
Ve lho. No século XX, o destino da madeira extraída em Lagoa San -
ta, Pedro Leopoldo e Matozinhos foi a construção civil de Belo Ho -
ri zonte e do Rio de Janeiro.

A partir da década de 1930, as pedreiras tornaram-se fonte de lu -
cros para os proprietários da região. A fabricação de cal e brita avan -
çou rapidamente; a extração da pedra Lagoa Santa também. Com is -
so, aumentou a degradação das matas e dos maciços calcários. A
par tir dos anos 1950, a chegada das cimenteiras e das grandes calci -
na ções tendeu a agravar as pressões sobre o ambiente regional. Nos
anos 1970, a Ciminas (Holcim) e a Cauê (Camargo Corrêa) co me ça -
ram a operar grandes minas nas imediações de lagoa de Santo An -
tô nio. Na década seguinte, foi a vez da Mineração Borges. A
Ciminas foi acusada, em fins dos anos 1990, de ter assoreado o su -
mi douro da lagoa de Santo Antônio, provocando inundação de ca -
sas situadas nas suas margens. Nesse mesmo período, houve expan-
são do número de extrações e serrarias de pedras na área de Fidalgo,
fa to que ampliou as agressões ao ambiente regional.

Convém abordar de modo mais específico os usos da água pelos
ha bitantes da área cárstica de Lagoa Santa. Burton observara o in -
ten so emprego do rio das Velhas para a navegação e a pesca. Quan -
to às lagoas, distantes do leito do rio, ele escreveu: “Essas lagoas, ali -
men tadas pela água das chuvas e, às vezes, por fontes, estão espalha -
das por toda a região; são viveiros naturais, produzindo em abun -
dância a traíra” (1977; 35). Nelas, a pesca era realizada em padrões
ar  tesanais, por meio de armadilhas - a “gamboa” e o “jequi” - e das
“li nhas douradeiras”. 

Nas áreas lacustres da região, existia uma associação entre a pes -
ca e a lavoura. Quando as lagoas estavam cheias, muitos homens se
de dicavam inteiramente à pesca; quando elas secavam, eram marca -
das de cercas e plantava-se dentro delas. Nas primeiras décadas do
sé culo XX, as lagoas da região foram freqüentadas somente pela po -
pulação local, sendo rara a presença de gente de fora. Em suas
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águas, crianças e jovens nadavam; mulheres lavavam roupas. To da -
via, delas não se captava água nem para consumo humano, nem para
a irrigação de hortas. Somente os rebanhos e animais domésticos
bebiam livremente nas lagoas cársticas.

Nas três décadas finais do século XX, a lagoa do Sumidouro, que
é tombada pelo IEPHA em decorrência de seu valor paisagístico e
ar queológico, esteve sob ameaças graves. Ameaças que ainda conti -
nu am pairando. A lagoa recebeu número maior de banhistas e pes -
cadores de fora, que sujaram suas margens, picharam os paredões
do sumidouro, lançaram em suas águas molinetes e redes de pesca,
gra xas, óleos e resíduos de lavagem de automóveis. As serrarias de
pe dra de Fidalgo, por sua vez, depositaram nas margens da lagoa
mui tas toneladas de rejeitos. A Prefeitura Municipal de Pedro Leo -
pol do, no final dos anos 1980, construiu dique com o estéril das ser -
ra rias sobre o braço da lagoa que dá para o Sítio Macaúba e o de sa -
gua douro do Córrego Samambaia. Uma agressão inominável2.

2. Águas sujas e águas limpas: e eu com isso?
De tão essencial à vida humana, a água é imediata e diretamente

incorporada à cultura das comunidades. Os múltiplos significados e
símbolos referentes à água tornam-se imperceptíveis, uma espécie
de “segunda natureza” colada à superfície do cotidiano, o que difi -
cul ta apreender as dimensões simbólicas envolvidas na captação,
dis tribuição e consumo desse recurso no interior das comunidades.
Mas a água, além de boa para beber e refrescar, é boa para pensar.
Ela diz muito sobre as concepções das populações, suas relações so -
ciais e representações coletivas.

Nas comunidades rurais, nascentes, córregos e lagoas são balizas
im portantes para a organização da sociedade e do sistema produti-
vo, a começar pelo seu papel de monta na sociabilidade, na forma -
ção de identidades, na localização dos moradores e na delimitação
dos recortes territoriais.

Entrevistas com velhos moradores de Fidalgo e Quinta do Su -
mi  douro fornecem pistas sobre o sistema complexo de representa -
ções referentes à água3. Em primeiro lugar, as pessoas da região

2  Para informações sobre as mudanças recentes na realidade da área norte do Município de Pedro Leopoldo,
ver MARTINS, M. L. (2006).
3 As pistas a que alude este trabalho vão na mesma direção do que encontraram GALIZONI e RIBEIRO
(2003) ao estudarem como camponeses de Minas Gerais percebem e usam a água.
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man   tinham reservas quanto às águas dos rios caudalosos, no caso o
rio das Velhas. Consideravam-nas de qualidade imprópria, porque
água grande é água suja. O rio, conforme os velhos depoentes, reúne
a sujeira de muitos e a transporta. A impureza resultante da lavagem
de roupas, dos excrementos das criações e das águas servidas das casas
ru rais e urbanas termina na água grande. Em segundo lugar, os mais
ve lhos também diziam que a água parada não é água boa. A água das
la goas, açudes e barragens acumularia sujeira porque não circula, de
maneira que decresce sua serventia. Os animais poderiam consumir
a água parada, mas seu uso doméstico para beber, cozinhar e tomar
ba nho não seria recomendável. Até mesmo para o regadio de hor-
tas as águas barradas despertavam repúdio entre os moradores mais
velhos.

Por conseguinte, a água boa é a água fina, que circula fresca em
fios delgados a partir de nascentes preservadas, com muito mato em
vol ta, ou que surge debaixo de lajes de pedra. Esta água pura não
deveria ser represada pelos moradores e nem sujada por uso inde vi -
do. Ela deveria circular pelas casas próximas, por meio de regos ou
man gueiras de águas tiradas, levada para a cozinha e as sobras para
as hortas e para as criações. Essa água fina seria, para os velhos mo -
ra dores, a preferida para beber e tomar banho. 

Todavia, nos domínios do carste, os corpos de água corrente su -
per ficiais são escassos. As propriedades onde há nascentes ou que
são atravessadas por córregos possuem, por isso mesmo, valores
ele vados. As cisternas e os poços, porém, estão por toda parte e são
res ponsáveis pelo abastecimento da maioria da população. Isso im -
pli ca que eles recebem cuidados especiais: são mantidos fora do al -
can ce dos animais, protegidos das enxurradas e periodicamente lim -
pados. Assim, as águas dos poços e cisternas são tidas como boas,
tan to mais potáveis quanto mais distantes das várzeas, dos rios e das
la goas. Os vizinhos devem escolher adequadamente os locais de
cons trução de suas casas, benfeitorias e poços/cisternas, de modo a
não prejudicar o abastecimento de água um do outro.

As normas comunitárias e tradicionais relativas ao acesso e uso
da água na região cárstica são violadas por força do adensamento
ur bano nas áreas de lagoa de Santo Antônio, Mocambeiro e mesmo
Fidalgo e Lapinha. Estas normas - baseadas nas idéias de que a água
é direito de todos, que a água de nascentes e córregos deve circular
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li vre de represamentos e de sujeira, que as cisternas devem ficar dis-
tantes dos locais de disposição de lixo e efluentes das casas e cria -
ções - perdem sua aplicabilidade, o que contribui para aumentar as
ten sões que esgarçam a sociabilidade nas referidas comunidades.

O que se percebe nas falas de antigos moradores de Fidalgo e
Quin ta do Sumidouro é que eles tendem a enxergar de modo dife -
ren te das agências públicas - IBAMA, IGAM, FEAM, IEF e Emater
- o problema da água e de sua escassez. As agências, preocupadas
es pecialmente com o abastecimento urbano, privilegiam as grandes
águas e pensam em termos de bacias hidrográficas. Os antigos mo -
ra dores e suas comunidades priorizam as pequenas águas, isto é,
nas centes e poços/cisternas, porque pensam que o rio grande e as
la goas são, por definição, sujos, menos prestáveis. Seu horizonte de
co gitação no que se refere ao problema da água é local, comunitário.
As sim, velhos moradores do carste vêem sentido na preservação das
ma tas em volta de nascentes e estão dispostos a manter alguma co -
ber tura vegetal em seus terrenos visando a alimentar cisternas. Con -
tu do, eles têm dificuldade para compreender a ênfase dos técnicos
go vernamentais na preservação de matas ciliares, várzeas de rios,
mar gens de lagoas e topos de morros. 

3. História Ambiental e recursos hídricos
Para finalizar estas breves considerações históricas sobre os usos

das águas na região cárstica de Lagoa Santa, convém alinhavar algu-
mas proposições de cunho mais prescritivo e prático (cf. MAR-
TINS, 2007). Para além de ações gerais, como a regeneração dos re -
cur  sos renováveis, o monitoramento da quantidade e da qualidade
da água, a adoção de novos hábitos, o que a História Ambiental po -
de sugerir que se assemelhe a medidas mitigadoras e de gestão?

Segue abaixo uma lista de recomendações, inspirada nos resulta-
dos acumulados pelas pesquisas históricas relativas aos usos das
águas e aos conflitos sociais associados:

a) Aumentar o conhecimento das necessidades das diversas ca -
ma das sociais e das características de seus usos específicos para me -
lhor definir os marcos regulatórios;

b) Trazer para o plano público, por meio de diálogos encetados
nos espaços comunitários (escolas, sindicatos, associações, grupos
de mulheres, ONGs etc.), as categorias usadas nas comunidades pa -
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ra que elas encontrem outras perspectivas e, dessa forma, viabilizar
o debate de caminhos comuns e conciliatórios;

c) Realizar a revisão das estratégias dos órgãos públicos aplicadas
nas áreas cársticas, com vistas a melhor ajustá-las ao conjunto de re -
pre sentações sociais sobre a natureza, e sobre a água em particular;

d) Criar bancos de dados locais sobre a biodiversidade e as paisa -
gens, sobre as águas e as relações dos homens com elas, observando
o cuidado de manter em mãos “nativas” o controle destes bancos;

e) Exigir detalhados estudos de impacto cultural para a autoriza-
ção ou o licenciamento de empreendimentos e intervenções na re -
gião do carste de Lagoa Santa, que realcem as dimensões do fazer
cul tural e dos universos simbólicos potencialmente afetados.
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Agricultura na bacia do rio
das Velhas - APA Carste de
Lagoa Santa

A Área de Preservação Ambiental - APA -, criada pelo De -
cre  to n° 98.881, de 25/01/1990, abrange parte dos Municípios
de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Confins, Matozinhos e Funi -
lân dia, no Estado de Minas Gerais, totalizando 35.600 hectares.
Es sa região encontra-se na bacia do rio das Velhas, que abrange
cin qüenta e um municípios.

Recursos minerais
O principal recurso mineral da região é o calcário, seguido

dos cascalhos residuais, cascalhos de seixos de quartzo, areias e
cal ciofilitos. Os calcários são rochas maciças e compactas de co -
lo ração cinza-escura a negra, com teores de carbonato de cálcio
que podem atingir 99% e cujas principais impurezas são o quar -
tzo, as micas, as cloritas, as piritas e a matéria orgânica. 

A utilização mais nobre dos calcários é a produção de cimen-
to. São ainda empregados para obtenção de cal virgem e hidrata-
da. Na construção civil, são usados sob a forma de brita,
pedriscos, pedra de mão, pó e agregados para asfalto. Na indús-
tria siderúrgica, o calcário aumenta o coeficiente calorífico dos
for nos e retira impurezas do gusa e do aço, formando escória.
Ain da é utilizado para correção de PH dos solos agrícolas. 

A APA dispõe de uma reserva de calcário de 2,8 bilhões de
to neladas apta à produção de cimento, sendo que aproxima -
damen te 57% dessas reservas estão em Pedro Leopoldo, 42%
em Matozinhos e 1% em Lagoa Santa.                                                 

Ocupação rural, urbana e industrial
No final do século XVIII, a coroa portuguesa, percebendo

que a colônia continha reservas auríferas, adotou medidas de
con trole imediato do território interiorano, dando origem, em
1714, às três primeiras comarcas de Minas - Vila Rica, Rio das

Evode José dos Santos(*)

(*) Engenheiro
Agrônomo,
Viçosa, UFV.
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Vel has e Rio das Mortes. Com a ampliação dos domínios territori-
ais, os sistemas de cidades, vilas e povoações organizadas foram sur -
gin do. 

As formações dos aglomerados urbanos deram-se, sobretudo, às
mar gens dos riachos, ribeirões e rios, onde se iniciava a atividade
agrí cola. Esta era submissa às potencialidades do meio físico, com
uti lização do sistema de agricultura itinerante, empregando-se o fo -
go com exaustão do solo, o que determinava o abandono de áreas e
o reinício do processo sobre terras virgens. 

A porta de entrada para o atual Estado de Minas Gerais era toda
a bacia do rio das Velhas, cujas características determinaram sua im -
por tância como eixo de ocupação territorial e de desenvolvimento
ur bano. Essa bacia tornou-se a região mais industrializada e populo -
sa de Minas Gerais.

Em decorrência dos processos migratórios, houve um cres -
cimen to acelerado da população nos aglomerados urbanos nos últi-

Lagoa Várzea da Pedra em Mocambeiro - Matozinhos
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mos quarenta anos, conforme tabela a seguir:

CRESCIMENTO POPULACIONAL DOS MUNICÍPIOS DA BACIA
DO RIO DAS VELHAS (Fonte: IBGE)

Ano       População Urbana   População Rural      População Total 
1970 1.753.420 261.577 .................. 2.014.997
1980 2.727.914 228.794 .................. 2.956.708
1991 3.456.666 287.898 .................. 3.744.564
2000 4.226.246 163.151 .................. 4.389.397

Segundo Morais, os pilares econômicos da bacia do rio das Ve -
lhas, tanto na história de sua evolução urbana como até os dias atu-
ais, são a mineração, a agricultura e a indústria. Estas três atividades
de veriam ter sido direcionadas por uma política que contemplasse
não somente a economia, mas também os recursos naturais e os
com ponentes socioeconômicos. 

Por outro lado, não fossem a despreocupação e a ignorância,
mui tas catástrofes ambientais teriam sido evitadas, em todos os tem-
pos e em todos os lugares. Na agricultura, como em outras ações
an tró picas, não houve inicialmente preocupação com sistemas de
pro du ção sustentáveis. 

Pires apresenta um organograma da cadeia de alterações geradas
em decorrência da urbanização e dos setores econômicos que atuam
na bacia do Velhas. Estas alterações vão desde a retirada da cobertu -
ra vegetal, passam por cheias e secas pronunciadas, chegando aos
pro blemas de qualidade da água para o abastecimento. 

Silva afirma que a agricultura, apesar de ser referência de de gra -
da ção ambiental, representa, nessa bacia, baixo impacto ambiental
ne gativo, considerando o alto índice de degradação por outras ativi -
da des antrópicas, tais como a mineração e a ocupação urbana. 

Objetivamente, ações de desmatamento, plantios em áreas de preser -
va ção permanente, parcelamento especulativo do solo, destinação im -
própria de resíduos sólidos, práticas minerárias impactantes, derrama -
men to de poluentes orgânicos e metais pesados, contaminações por fer -
ti lizantes e agrotóxicos, turismo predatório e poluição atmosférica en -
con tram-se inseridos nos sistemas da vida econômica da bacia, incluída
a Área de Preservação Ambiental de Lagoa Santa, carecendo tais ativida -
des de reflexões e mudanças profundas e imediatas.
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Principais ecossistemas da bacia do rio das Velhas
- APA Carste de Lagoa  Santa

As potencialidades e limitações de cada ecossistema condicio -
nam as respectivas aptidões para as diferentes atividades antrópicas.
Dentre os principais ecossistemas da bacia, inclui-se o Cárstico, sub -
di vidido em dolinas, afloramentos de calcário e grutas, superfícies
on duladas, rampas de colúvio, planícies de inundação e terraços flu-
viais.

Subecossistema - Dolinas: Caracterizadas como depressões
em terrenos cársticos, podendo abrigar lagoas temporárias ou per -
ma nentes. Apresentam limitações irreversíveis para agricultura, mas
pos suem aptidão para ecoturismo e esportes aquáticos. No entanto,
são passíveis de poluição e contaminação da água e são usadas atual -
men te como ambientes lênticos.

Subecossistema - Afloramento de calcário: caracterizado co -
mo um maciço rochoso de calcário com aspecto de ruínas e in -
clusão de solos rasos - Neossolo Litólico - com vegetação de mata
se ca. Há ocorrência de cavernas, e possui aptidão para área de pre -
servação permanente, ecoturismo, estudos espeleológicos, arqueo -
ló gicos e paleontológicos. Sofre problemas de vandalismo. Este sub -
ecossistema é atualmente área de preservação permanente.

Subecossistema - Grutas: Caracterizadas pela concentração de
su midouros, dolinas, vales cegos e por relevo de aspecto de ruínas
em maciços de calcário, escarpamentos e conjuntos de galerias que
con têm sistema de drenagem alimentado pelos sumidouros. Possui
ap tidão para área de reserva permanente, ecoturismo e estudos es -
pe leológicos, e sofre problemas ambientais de degradação antrópica
e vandalismo.

Ecossistema - Superfícies Onduladas: Caracterizadas pelo rele-
vo suave, por solos profundos e permeáveis (Latossolos) com baixa
fer tilidade e elevada acidez. Apresenta vegetação nativa de cerrado e
po tencialidades para mecanização agrícola, limitada, entretanto, pela
bai xa fertilidade e elevada acidez dos solos, com necessidade de corre -
ção e adubação. Têm aptidão para agricultura tecnificada, silvicultura,
fruticultura tropical e pastagens, e pode sofrer erosão laminar. São usa -
das atualmente para pastagem, culturas de cereais e silvicultura.

Ecossistema - Rampas de Colúvio: Caracterizadas por ram-
pas com a presença de solos bem desenvolvidos (Latossolo Ver me -
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lho), profundos e estáveis, de alta permeabilidade. Contudo, são li -
mi tados pela baixa fertilidade e pelo relevo acidentado, cujo longo
com primento de rampa favorece erosões. Apresentam aptidão para
cul turas anuais, pastagens, fruticultura e forragicultura, tendo como
pro blemas ambientais erosões e compactação do solo. São usadas
atual mente para pastagens, culturas de cereais e silvicultura.

Ecossistema - Planícies e Terraços Fluviais: Caracterizadas
por relevo plano, com cambissolo, marginais e cursos d’água de mé -
dio e grande porte, com solos de média e alta fertilidade. Apre -
sentam inundações e encharcamento do solo como limitações, e
têm aptidão para serem usadas para culturas de entressafra ou de in -
ver no. Seu problema ambiental é a ausência de vegetação ciliar. São
atualmente aproveitadas para culturas de cereais e pastagens.

De maneira particularizada, a bacia do rio das Velhas apresenta
cin co Unidades Ambientais com características e ocupações rurais
dis tintas, condicionadas pelo meio biofísico, segundo Silva.

Quadrilátero Ferrífero: Localiza-se na cabeceira do Velhas,
com relevo acidentado, afloramentos rochosos, solos rasos e de bai -
xa fertilidade, vegetação nativa de campos rupestres e campos sujos,
com fortes restrições para atividades agrícolas.

Cárstico: Encontra-se em áreas de formação calcária, com solos
de média e alta fertilidade coexistindo com solos ácidos e de baixa
fer tilidade natural com vegetação de cerrados. São solos usados para
pe cuária extensiva e para produção de alimentos básicos. Em Lagoa
San  ta, desenvolvem-se, nestes solos, plantios de abacaxi e citros.

Planícies de inundação e terraços fluviais: São várzeas cons -
ti tuídas por solos de aluvião e sujeitos a inundações periódicas e im -
previsíveis. A expansão agrícola nessas áreas determinou a quase ex -
tinção das matas ciliares. As várzeas prestam-se ao cultivo de arroz
e forrageiras que suportam terrenos alagados. 

Os terraços fluviais localizados em níveis superiores às planícies
flu viais apresentam considerável aptidão agrícola para implantação
de pastagens, cana-de-açúcar, grãos e fruticultura.

Espinhaço: Localiza-se junto à serra do Cipó, com predo  mi  -
nân   cia de afloramentos rochosos associados com solos rasos aci-
dentados, com insignificante aptidão agrícola, onde se encontra
agricultura familiar baseada em plantios de milho, feijão, mandioca
e cana-de-açúcar. Há na região um esforço para desenvolvimento do
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turismo rural associado ao ecoturismo.
Cerrados e Campos Cerrados: Os cerrados de Latossolos

encontram-se nas áreas originalmente com vegetação de cerrados
típicos, sendo solos profundos e permeáveis. Nestes, desenvolve-
ram-se projetos de culturas de cereais (milho, feijão), cana-de-açú-
car, mandioca, fruticultura, silvicultura e ainda pastagens implan-
tadas por técnicas modernas.

Os campos cerrados estão localizados em solos instáveis dos
Cambissolos, sendo usados para pastagens nativas com baixa capaci-
dade de suporte, com grande susceptibilidade de ocorrência de erosão
e voçorocas. A silvicultura é uma atividade relevante para estas áreas. 

No bioma cerrados/Campos Cerrados podem estar as veredas
com ocorrência de solos hidromórficos (Gleissolos) cujo uso para
áreas de preservação permanente deveria ser respeitado.

Agricultura na bacia do rio das Velhas - APA Carste
de Lagoa Santa

A área dos municípios que compõem a APA totaliza 114.538,70
hectares. A agricultura na região alcançou um grau de desenvolvi-
mento acelerado nas décadas de 70 e 80, com o advento da revo-
lução verde. Nessa época, surgiram os programas do PLAMAM,
CONDEPE, POLOCENTRO, PROVÁRZEAS e PDPL, com
financiamento de novas tecnologias de produção agropecuária e
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juros acessíveis, levando à intensificação da mecanização em toda a
bacia, com poucas referências de sustentabilidade ambiental. Após
aquele período de euforia, em função de fatores locais e externos,
houve um encolhimento das atividades agropecuárias, principal-
mente na Região do Carste, como demonstrado, a seguir, pela
diminuição do número de tratores agrícolas na área. Com isto, a
agricultura veio ocupar menos de 1% da área total da bacia, não
sendo a produção de grãos expressiva em relação ao tamanho da
mesma área total.

REDUÇÃO DO NÚMERO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS NOS
MUNICÍPIOS DA APA CARSTE E  MUNICÍPIOS VIZINHOS

(Fonte: IBGE)
Municípios                 Censo 1980            Censo 1995/1996   
Confins - - 
Funilândia 113 31
Lagoa Santa 34 17
Matozinhos 45 33
Pedro Leopoldo 43 50

Vizinhos:
Prudente de Morais 31 24
Sete Lagoas 104 69
Vespasiano 34 02
TOTAIS 404 226

São também indicativos de redução de atividades rurais produti-
vas o enfraquecimento de cooperativas e o fechamento de laticínios
na região. 

Os dados na tabela a seguir demonstram uma tendência muito
forte à redução de áreas cultivadas com grãos, frutas, hortaliças e
forrageiras na micro-região em análise, este fato condiz com a
redução de tratores já apresentada.

Em face do exposto, é lógica a dedução de que o número de
estabelecimentos agrícolas também anda em declínio, e, possivel-
mente, o mesmo esteja acontecendo em municípios circunvizinhos.
Por outro lado, as observações das transformações regionais, por
quase três décadas, geram a certeza de que a expansão da Região
Metropolitana em direção ao Norte, a começar pela inauguração do
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Aeroporto de Confins, carrega em seu bojo uma significativa va -
lorização dos terrenos, provocando um fracionamento dos mesmos
a favor do surgimento de novos sítios, chacreamentos e loteamen-
tos, tendo como resultado uma "pressão" socioeconômica sobre as
propriedades produtivas. Além disso, o péssimo desempenho
econômico dos produtos gerados nas fazendas, em todo o país, nos
anos de 2005 e 2006, contribuiu para as desistências que acontece-
ram no setor.

Em última análise, a silvicultura representada pela monocultura
do eucalipto, ocupa cerca de 4% da área da bacia; as pastagens,
45,6% das terras, evidenciando métodos extensivos de exploração
de bovinos e eqüídeos, com população total de 884.430 cabeças. As
áreas irrigadas correspondem a 0,35%. 

Considerações finais
- Os maiores problemas ambientais da Micro-Região do Carste

de Lagoa Santa, inserida no contexto da Bacia do rio das Velhas,
advém de outros setores que não o da Agricultura cuja área ocupa
hoje menos de 1% do total.

- O Projeto Manuelzão/UFMG lidera valorosa campanha de
conscientização em massa na Bacia do rio das Velhas, que deve

COMPARAÇÃO DE ÁREAS PLANTADAS DE GRÃOS, FRUTAS, HORTALIÇAS E
FORRAGEIRAS NOS MUNICÍPIOS DA APA CARSTE, NOS ANOS DE 1999 E 2007

(Fonte: EMATER-MG)
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prosseguir nas Escolas, Governos Municipais, Instituições,
Propriedades Rurais, Comunidades e Igrejas, Associações, Clubes
de Serviços, Clubes Esportivos, num processo educativo lento, mas
eficaz e esperançoso.

- A Sociedade Civil organizada e assessorada pela vertente insti-
tucional poderá oferecer uma imensurável contribuição para a trilo-
gia "PRODUÇÃO - PRESERVAÇÃO - RECUPERAÇÃO", ado -
tando práticas, fiscalizando e elegendo administradores públicos
mais competentes e preparados para o enfrentamento de toda
ordem de questões, com planejamento, determinação e ética.
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Formas de relevo cárstico
elaboradas por processos

químicos e físicos

Entende-se por "carste" o relevo elaborado pela água sobre
rochas solúveis como o calcário e, também, em áreas com rochas
menos solúveis como os quartzitos, basaltos etc. A origem e
evolução do carste dependem de processos específicos denomi-
nados cársticos, dos quais resultam as formas cársticas.

Os relevos cársticos distinguem-se por sua beleza e exuberân-
cia (Kohler, 1994). São geralmente constituídos por paredões
rochosos enrugados e corroídos pelo tempo, semelhantes a ruí-
nas, arcadas suspensas abrindo-se em cavernas subterrâneas,
abrigos, sumidouros, lagoas e depressões. Ademais, o relevo
cárs tico é rico em acervos paleontológicos e arqueológicos e fun-
ciona como um poderoso aqüífero, já que as rochas solúveis são
capazes de armazenar e transmitir águas subterrâneas.

Processos cársticos
Os processos cársticos envolvem processos de disso lu -

ção/corrosão química e de abatimentos (físicos). Segundo
Kohler (1994), os principais elementos para a elaboração de um
relevo cárstico são a rocha com características de solubilidade e
a água. Não obstante, existem outros elementos que funcionam
como "ingredientes" da carstificação: temperatura, pH, pressão,
CO2, presença de ácidos húmicos e fúlvicos e as bactérias que
fixam a calcita secundária (mineral composto por CaCO3), entre
outros.

A rocha calcária é a principal matéria prima sobre a qual se
desenvolve o carste. A calcita é o mineral predominante da rocha
calcária e é responsável por sua alta solubilidade. Constituído por
carbonato de cálcio (CaCO3), esse mineral se dissolve na água,
tanto meteórica quanto subterrânea, de acordo com a equação:

(bicarbonato de cálcio solúvel)
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Água (H2O) da chuva capta gás carbônico (CO2) da atmosfera
ou do solo, formando uma solução ácida - ácido carbônico:

H2O + CO2 = H2CO3
Água ácida (H2CO3) escorre pela rocha calcária ao longo de sua

superfície ou por fraturas, fendas ou juntas, reage com a rocha
(CaCO3) e forma o bicarbonato de cálcio Ca(HCO3)2 solúvel, que se
dissolve e é transportado pela água.

Assim, para que esta reação ocorra é necessário que a água con-
tenha gás carbônico (CO2) em excesso. A quantidade de gás car-
bônico dissolvido na água interfere em sua capacidade de dissolver
o CaCO3. A potencialidade da água de reter o CO2varia em função
da pressão parcial desse gás no ar e da temperatura da água. Águas
em temperaturas mais baixas têm maior potencialidade de reter gás
carbônico. Temperaturas maiores aceleram a dissolução, porém,
diminuem o CO2 dissolvido (Kohler, 1994). 

Os mecanismos de abatimento, considerados físicos, são resul-
tantes do colapso de uma caverna ou canal de dissolução, ou seja,
primeiro ocorre dissolução e criação de um vazio e, posteriormente,
o abatimento das paredes e tetos desta área. Erosão e transporte de
material também são outros processos relevantes para a evolução
das formas cársticas.

Formas Cársticas
Podem-se dividir as formas cársticas em dois grupos. As formas

externas (superficiais), que constituem o exocarste, e as formas
internas (subterrâneas), o endocarste.

Formas comuns do exocarste:

Lapiás
São caneluras (ra -

nhuras) que sulcam a
superfície das rochas
calcárias, em variados
padrões, podendo atin-
gir dezenas de metros
de comprimento. A ori -
gem dos lapiás deve-se à
corrosão da água de
chuva sobre a superfície
rochosa (Figura 1). Figura 1 - Paredão de calcário com caneluras (lapiás) e antigos

sumi douros (aberturas superiores)
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Dolinas, Uvalas e Poliés
São todas depressões. As dolinas são as formas mais típicas; nor-

malmente possuem forma circular ou elíptica de alguns metros de
diâmetro e sempre são mais largas que profundas. Formam-se pela
dissolução contínua do calcário e transporte do material dissolvido
pela água ou pelo abatimento de cavernas do subsolo (que se for-
maram por dissolução interna), como ilustram as figuras 2 e 3. São,
por isso, dividas em:

1. Dolina por dissolução - quando rochas carbonáticas sofrem,
na superfície, corrosão e dissolução por águas ácidas, liberando
espaços que formam depressões, pouco a pouco preenchidas pelos
solos superficiais transportados pelas águas e pela gravidade. 

Figura 2 - Foto 1 exibindo corte abaixo de depressão (linha branca) formada pela dissolução do cal-
cário e penetração do solo superficial nas áreas de dissolução (linha vermelhapreta). Foto 2 - dolina
de dissolução com nível freático elevado formando pequena lagoa. Figura explicativa da evolução da
dolina de dissolução. (fotos 1 e 2 de Fábio Leite).
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2. Dolina por colapso ou abatimento - quando ocorre o
desabamento do teto de uma cavidade profunda, surgindo uma
depressão na superfície, que pode ou não se comunicar com o inte-
rior da cavidade. 

As dolinas podem ser secas ou úmidas, formando lagoas tem-
porárias. A presença de água em uma dolina indica um momento em
que a posição do nível freático está mais elevada, atingindo a super-
fície da depressão através de uma saída de água denominada
Ressurgência ou Surgência. A diferença é que a primeira consiste em
uma abertura com visível saída de água fluente, e a segunda não pos-
sui saída de água visível, ou seja, a água percola pelos pequenos
poros do solo e surge na superfície. 

Quando o nível freático é rebaixado, a água retorna para a sub-
superfície e a ressurgência passa a funcionar como Sumidouro, aber-
tura com penetração de água fluente. 

Os locais com ressurgências, surgências e sumidouros são
extremamente susceptíveis à contaminação, pois são áreas em que
ocorre a comunicação entre as águas subterrâneas e as de superfície.

Quando duas dolinas vizinhas se misturam, diz-se que a nova
depressão é uma Uvala (Figura 4). 

Os Poliés são grandes planícies de corrosão, que podem alcançar
centenas de quilômetros, com fundo plano e, geralmente, atraves-
sadas por um fluxo contínuo de água, o qual pode penetrar em um
sumidouro. Alguns poliés alojam lagoas temporárias (ex. Lagoa do
Sumidouro). 

Figura 3 - Dolina de abatimento recente em Pedro Leopoldo (Foto de Fábio Leite) e desenho explica-
tivo de sua gênese.
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Outras formas exocársticas comuns encontram-se na tabela 1.

Figura 4 - Uvala da região de Mocambeiro 

Tabela 1 - Algumas definições de  formas cársticas e ilustrações

Vales Cegos - vales fecha-
dos onde a água aparece
em uma surgência, flui pelo
leito de um talvegue e desa-
parece por sumidouros, tor-
nando-se subterrânea.

Verrugas ou banquetas -
afloramentos individualiza-
dos de rocha calcária, cujo
diâmetro e altura podem
variar de poucos centímetros
a poucos metros.
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Endocarste
As cavernas são as formas mais significativas do endocarste e são

definidas como todos os condutos subterrâneos de acesso ao
homem. (União Internacional de Espeleologia). O interior caverní-
cola é decorado por feições negativas de lapiesamento nas paredes
e tetos e por precipitações carbonáticas (minerais de calcita e ara-
gonita), que dão origem a inúmeros espeleotemas (Kohler, 1994),
sendo as estalactites e estalagmites os mais conhecidos. 

As estalactites se formam quando a gota de água contendo o
mineral em solução, ao sair das fraturas do teto da caverna, fica
presa até atingir o peso suficiente para vencer a tensão superficial e
cair. Nesse tempo, libera-se o gás carbônico (CO2) na atmosfera da
caverna, a solução fica supersaturada e precipita-se, então, um deli-
cado anel de calcita, no contato da gota com o teto. Gota após gota,
forma-se a estalactite tubular, cilíndrica e oca, semelhante a um
"canudo de refresco" que cresce verticalmente, em sentido descen-
dente. A gota que cai do teto, ou de uma estalactite, ao chocar-se
contra o piso da caverna, deixa precipitar a calcita que ainda trazia
dissolvida em forma de bicarbonato de cálcio. O contínuo gotejar e
a correspondente disposição da calcita, quer no seu topo, quer nas
suas laterais, dará origem a uma estalagmite, que cresce vertical-
mente a partir do solo, podendo atingir vários metros de altura e
mais de 1m de diâmetro (Mitieiro, 2001).

Existem cavernas secas (vadosas), totalmente inundadas (freáti-
cas) ou mistas (vadosa e freática).

Conclusão
Quanto mais espesso for o estrato de rochas carbonáticas, mais espe -

tacular será o relevo cárstico esculpido pela natureza. Temos exemplos
monumentais de relevo cárstico em Lagoa Santa e Sete Lagoas, tanto
pela paisagem exuberante do endo e do exocarste, com valor histórico,

Maciços e paredões - gran  -
des planaltos cársticos limi -
tados por paredões ro cho -
sos escarpados com lapiás.
Aloj am vales cegos, sumi -
dou ros e ressurgências e
muitas vezes abri gam ca -
vernas e outras formas do
endocarste. 
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cultural e turístico, quanto pelas rochas consideradas importantes aqüí -
feros - rochas que armazenam e distribuem a água subterrânea.

O carste é um ambiente frágil e susceptível à contaminação das
águas e atenção especial deve ser dada a sua preservação.

As cavernas e os espeleotemas levam centenas de anos para se
formar e não devem ser pichados ou quebrados em pedaços para
lembranças pessoais. Não é fácil para a natureza recompor formas
como estas e ninguém do presente viverá o tempo necessário para
testemunhar isso.

As dolinas, sumidouros, surgências, os vales cegos e os paredões
são áreas de contato entre as águas superficiais e subterrâneas. Neles
não se deve jogar lixo, entulho, agrotóxico ou qualquer outro ele-
mento que possa contaminar a água. As matas que crescem nestas
depressões, onde a umidade é maior, devem ser preservadas. 

Os lapiás são fendas que funcionam como fontes abastecedoras
do aqüífero cárstico. A água de chuva penetra nestas fendas e sulcos
e chega até os rios subterrâneos. Uma vez contaminada, a água do
aqüífero cárstico pode percorrer muitos quilômetros até retornar à
su perfície em uma surgência. Como seu percurso está em grande
parte encoberto fica difícil detectar esta poluição, diferentemente de
um rio que corre a céu aberto e cujos odor e cor podemos perceber.
Além disso, determinar a continuidade de um fluxo subterrâneo não
é fácil e, se um poluente penetra em um sumidouro, fica difícil des -
cobrir em qual surgência irá reaparecer. 

Conhecer as fragilidades do carste e respeitá-las é a melhor
forma de preservá-lo.  
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Carste: um patrimônio
(ainda) ameaçado

Situado na região noroeste da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, o Carste de Lagoa Santa é uma das províncias min-
erais mais importantes do país em termos da paisagem car-
bonática e da história das ciências naturais. As características de
seu meio físico e socioeconômico são importantes indicadores
de seu potencial hídrico, paisagístico e cultural e, ao mesmo
tempo, de sua fragilidade. 

A região vem sofrendo acentuada expansão demográfica e re -
presenta um pólo industrial e minerário de extrema importância
econômica. Tal situação foi registrada nos estudos realizados por
ocasião da implantação do Aeroporto Tancredo Neves, em Con -
fins, nos quais foram constatados o crescente comprometimen-
to da água, da vegetação e do relevo, assim como ameaças ao rico
pa trimônio cultural aí localizado. Estes foram fatores decisivos
para a criação de uma Unidade de Conservação na esfera fede -
ral, com atributo de Área de Proteção Ambiental: a APA Carste
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La goa Santa . Tais fatores justificam a urgência no estabelecimento
de diretrizes para a ordenação territorial dos municípios que inte-
gram a APA, particularmente com a retomada, pelo governo esta -
dual, do projeto de expansão metropolitana na região. A fragilidade
do ecossistema cárstico e a necessidade de buscar alternativas para
o desenvolvimento sustentável da região exigem a realização de es -
tudos sobre a realidade de seu meio físico, biótico e socioeconômi-
co, no que diz respeito a restrições e potencialidades de uso e ocupa -
ção do território. Estes estudos devem definir diretrizes para o de -
sen volvimento de políticas públicas comprometidas simultanea-
mente com a proteção ambiental, o crescimento econômico e a jus -
ti ça social, premissas da sustentabilidade.

A região cárstica: caracterização geral1

Grande parte da área cárstica situa-se no interflúvio do rio das
Ve lhas (a leste) e ribeirão da Mata (a oeste-sudoeste), estando limita -
da ao sul-sudoeste pela ocorrência das rochas granito-gnáissicas do
em basamento cristalino. Embora não se conheçam perfeitamente
os limites dessas bacias, todas elas têm descarga final no rio das Ve -
lhas, nível de base regional. Sua hidrografia tem componentes fluvi-
ais - subaéreos - e cársticos - subterrâneos -, desenvolvidos em cal -
ca renitos puros da formação Sete Lagoas (Grupo Bambuí).  

A região apresenta uma geomorfologia cárstica típica e diversifi -
ca da, com algumas feições especialmente marcantes: i) grande quan -
ti dade de dolinas em variedade de tamanhos e formas, muitas vezes
li mitadas por paredões calcários; ii) grandes maciços rochosos aflo-
rantes ou parcialmente encobertos; iii) muitos lagos com diferentes
comportamentos hídricos, associados às dolinas ou em amplas pla -
nícies rebaixadas; e iv) uma complexa trama de condutos subterrâ-
neos, comumente conectados com o relevo superficial e, assim,
aces síveis ao homem. 

Esse conjunto de grandes feições dissolutivas expostas, agrega-
do às pequenas formas que esculpem os afloramentos rochosos e à
ve getação que lhe é peculiar, marca uma paisagem que tem mérito

2 As informações referentes à caracterização da região cárstica foram adaptadas de trabalho realizado pela
CPRM, no contexto do Projeto VIDA, voltado para a consolidação da APA Carste Lagoa Santa, criada pelo
Decreto nº. 98.881, de 25 de janeiro de 1990. CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Caracterização geo-
morfológica da região cárstica de Sete Lagoas-Lagoa Santa (MG). Projeto VIDA - Programa Gestão e
Administração Territorial. Belo Horizonte, CPRM/CETEC, 1994. 37 p., mapa (6 folhas). 
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cê nico e, portanto, turístico. Predominam na região o cerrado, as
matas galerias ao longo dos raros cursos d’água superficiais e a mata
se ca, com árvores que perdem suas folhas durante a estação seca,
cu ja ocorrência está associada aos afloramentos rochosos. 

Outra característica que é própria da região, dentre as demais
áreas cársticas do país, é a expressiva ocupação antrópica, represen -
tan do uma ameaça a mais à sua integridade. A região vem sofrendo
ao longo dos anos a pressão da expansão urbana, além de ser impor-
tante pólo industrial e minerário para a economia de Minas Gerais.
Nes se contexto, alguns aspectos de sua situação atual podem ser ci -
ta dos: crescente comprometimento da água, da vegetação e do rele-
vo; patrimônio espeleológico altamente vulnerável à deprecia ção,
por estar em área populosa e industrial, já apresentando alguns ca -
sos críticos; aceleração do crescimento demográfico diante da pers -
pectiva de consolidação da expansão do eixo metropolitano na
região. 

Segundo Letícia Lemos de MORAES (2004),
“(...) o rebaixamento da lâmina d’água é outro impacto negativo
de corrente da impermeabilização da área das bacias hidrográfi-
cas e hidrogeológicas e da explotação descontrolada das águas
sub terrâneas. [...] As mudanças no nível das lagoas são significa -
ti vamente controladas pela ocupação humana, a qual provoca
per turbação no sistema natural de fluxo e na recarga do aqüífero
ad jacente”. 
Estes mananciais são a principal fonte de captação de água para

o abastecimento público regional. São áreas sensíveis no que se refe -
re à circulação das águas subterrâneas e à perspectiva de contamina -
ção.

Por fim, os estudos técnicos desenvolvidos na região apontam,
além da ameaça ao patrimônio arqueológico e paleontológico, se -
gun do Letícia Lemos de MORAES (2004), que

“(...) as áreas adjacentes a corpos hídricos superficiais não devem
ser ocupadas ou intensi vamen te exploradas, uma vez que apre-
sentam estreita relação com os aqüíferos que os abastecem”. 
Por outro lado, a região apresenta um grande potencial para o
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desenvolvimento de atividades turísticas e de pesquisa, o que, con -
tra ditoriamente, pode estar sendo perdido em razão de uma ocupa -
ção urbana sem controle. Alguns dos aspectos que indicam seu po -
ten cial turístico hoje ameaçado são a vegetação, representada pela
ma ta seca; o mérito cênico e turístico da paisagem; o significado da
re gião para a história da ciência e da cultura brasileira; o fato de ser
a região do país onde atualmente registram-se o maior número de
ca vernas por área e os vestígios importantes da ocupação humana
pré-histórica no Brasil, que incluem painéis rupestres, utensílios e
os sadas.

A garantia de uma ocupação sustentável da região exige a adoção
de um planejamento integrado, baseado em ações e responsabilida -
des compartilhadas e na ampliação e detalhamento de sua vulnerabi -
lidade ambiental para subsidiar a definição de políticas públicas lo -
cais e regionais.

Considerações finais
Várias iniciativas do poder público e da sociedade civil organiza-

da estão em andamento para compatibilizar o processo de desenvol -
vimento com a proteção desse rico patrimônio natural e cultural.
Dentre elas, podemos citar: i) a retomada da discussão sobre a go -
ver nança metropolitana e o aperfeiçoamento dos procedimentos de
comando e controle do ponto de vista da vegetação e dos recursos
hídricos regionais; ii) a proposta de criação de um mosaico de uni -
dades de conservação na região, voltado para a proteção das áreas
de maior interesse de preservação, como unidades de proteção inte-
gral; e iii) a revisão dos planos diretores municipais sob a ótica da
ex pansão metropolitana e da proteção ambiental da região.   

Tal como referido acima, a sustentabilidade da ocupação da re -
gião depende da existência de planejamento integrado. Nesse senti-
do, recomenda-se consolidar o diagnóstico sobre a realidade am -
bien tal da região; gerar um banco de dados com informações sobre
o meio físico, biótico, socioeconômico e cultural que possa ser aces -
sa do pela comunidade em geral para subsidiar o processo decisório
re lativo ao desenvolvimento e atuar como apoio a atividades educa -
ti vas. Sugere-se, ainda, o fortalecimento da capacidade de planeja-
mento e gestão municipal, com ênfase em processos participativos
e capacitação técnica, bem como a proposição de diretrizes para

Mônica Campolina Diniz Peixoto(*)
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uso e ocupação do solo local, respeitando-se as características de sua
re alidade ambiental no marco das diretrizes da governança metro -
po litana.

Espera-se que a ordenação do processo de desenvolvimento re -
gional no contexto da sustentabilidade da região Cárstica de Lagoa
San ta garanta a proteção de seu rico patrimônio ambiental, particu -
lar mente o cultural, a vegetação e os recursos hídricos. Espera-se,
tam bém, a ampliação do espaço de participação da comunidade nos
pro cessos decisórios referentes ao desenvolvimento local, a instru -
men talização dos municípios da região na gestão do território mu -
nicipal e no acesso a informações importantes para o desenvolvi -
men to local e, finalmente, a garantia da boa qualidade de vida da po -
pu lação.
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Aves aquáticas das lagoas
temporárias do Carste de

Lagoa Santa, Minas Gerais

Dentre as inúmeras pinturas rupestres de veados, lagartos, ta -
tus, macacos etc. dos abrigos de paleoíndios do Carste da região
de Lagoa Santa, um zoomorfo que lembra uma garça branca (tal -
vez Egretta thula ou Ardea alba), situado no abrigo da Lagoa do
Su  midouro, e outro que lembra um biguá (Phalacrocorax brasil-
ianus), situado no maciço de Cerca Grande, remetem-nos à cu -
riosidade, utilidade e/ou fascínio que essas aves já despertavam
há milhares de anos nos antigos habitantes locais. Além disso, es -
tas pinturas sugerem uma relação com os ciclos de cheias e va -
zan tes que caracterizam a dinâmica das lagoas temporárias da re -
gião. Garças fisgam peixes em águas rasas e levam vantagem na
época das vazantes, quando capturam facilmente os peixes que
fi cam presos em poças ou encalhados no leito da lagoa que seca.
Por sua vez, biguás mergulham para capturar peixes, necessitan-
do de águas mais profundas, o que restringe sua ocorrência à
época das cheias. 

Até recentemente, as “áreas úmidas” (wetlands) eram conside -
ra das de baixo valor econômico e, em conseqüência disso, áreas
sig nificativas foram drenadas e/ou alteradas para agricultura, in -
dústria e usos urbanos. Atualmente, existe um consenso mundi-
al sobre a importância econômica, cultural, científica e recreativa
des sas áreas. Do ponto de vista ambiental, elas regularizam os re -
gimes hidrológicos e concentram biodiversidade. Essa importân-
cia é reconhecida pela Convenção Ramsar, estabelecida em 1971
(www.ramsar.org). 

O Brasil tem diversas áreas úmidas de importância biológica
e socioeconômica, como o Pantanal do Mato Grosso, as lagoas
cos teiras, igapós e igarapés do Amazonas, pântanos, várzeas, es -
tuários e deltas de rios e, dentre essas, não poderíamos deixar de
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in cluir o sistema de lagoas da região do Carste de Lagoa Santa. Este
é constituído por dezenas de lagoas temporárias associadas ao rele-
vo calcário, muitas delas provavelmente interconectadas, que pas-
sam, ao longo do ano, por um período de cheia e outro de vazante
(Berbert-Born, 2000; Herrmann et al., 1998). 

A região do Carste de Lagoa Santa encontra-se sob a influência
de dois domínios fitogeográficos principais: Mata Atlântica e Cer -
rado. Apresenta ainda matas secas e vegetação rupestre associada
aos afloramentos calcários. Combinadas, estas fitofisionomias pro -
pi ciam elevada biodiversidade, mais uma vez elevada pela presença
de variada flora e fauna aquáticas associadas ao sistema de lagoas
tem porárias. 

Devido à sua importância histórica, cultural e biológica, a região
foi transformada em Área de Proteção Ambiental, APA Carste de
La goa Santa, em 1990 (Herrmann et al., 1998), e categorizada como
re gião de importância, variando de “especial” a “extrema” para a
con servação da biodiversidade em Minas Gerais (Fundação Bio di -
ver sitas, 2005). 

Apesar disso, inúmeras atividades antrópicas resultantes do cres -
ci mento desordenado de vilas e cidades, da exploração de calcário,
da pecuária e da agricultura têm levado esse rico e diversificado
ecos sistema a um rápido e crítico estágio de degradação (Herrman
et al., 1998). O acentuado desmatamento, por exemplo, levou à per -
da de treze espécies de aves florestais e à proliferação de espécies
que não eram comuns no final do século XIX (Christiansen &
Pitter, 1997). No momento econômico atual, prevê-se para a região
um crescimento ainda mais intenso e de modo descontrolado, com
ris cos de prejuízos ainda maiores e irreversíveis para o ecossistema
Cárs tico (Conselho da APA Carste de Lagoa Santa, 2007). É bastan -
te preocupante que o Parque Estadual do Sumidouro, o único da re -
gião, proteja apenas parcialmente duas lagoas: Sumidouro e La pi -
nha. 

Na região da APA Carste, foram registradas 216 espécies de aves
ter restres e aquáticas, número que corresponde a cerca de 28% da
avifauna do Estado de Minas Gerais. As lagoas temporárias aumen-
tam a diversidade de habitat da região, permitindo a ocorrência de
vá rias espécies de aves aquáticas que, de outra forma, aí não ocorre-
riam (Dornas, 2004). 
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Existem cerca de 292 espécies de aves aquáticas na América do
Sul (Stotz et al., 1996). Destas, cerca de 80 foram registradas no Pan -
ta nal do Mato Grosso, que é uma das maiores e mais diversificadas
áreas inundáveis do planeta, com seus 140.000 Km2 (Silva et al.,
2001). Na APA Carste de Lagoa Santa, foram registradas 48 espé-
cies de aves aquáticas (Dornas & Figueira, em prep.), que repre sen -
tam 16% da biodiversidade de aves aquáticas da América do Sul e
60% da registrada no Pantanal do Mato Grosso, números que ates-
tam a importância das lagoas temporárias. 

No século XIX, Eugene Warming, naturalista dinamarquês que
viveu na região, descreve brevemente essas lagoas: 

“Além da lagoa Santa a ainda outras menores, todas rasas; por
exemplo, ha algumas léguas do arraial, num logar chamado La -
pinha, ha uma pequena lagoa que me forneceu uma porção de
plantas que não tenho encontrado em outro logar. A mais no -
tável de todas, porém, é a lagoa da Quinta, que no tempo das
aguas se torna bem grande mas que no fim da seca, quando a
agua tem escoado por canaes subterraneos nas rochas calcareas
do Sumidouro, diminue até ser apenas um riacho e pequenas po -
ças rodeadas de prados verdejantes onde numerosas rezes pas-

Lagoa de Santo Antonio, ainda sustenta várias espécies de aves aquáticas: Tres garças-brancas-grandes
(Ardea alba) capturam peixes proximo as margens da lagoa durante a epoca de vazante(julho/2008).
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tam e onde bandos barulhentos da Passa jaçana e garças côr de
rosa, Platalea ajaja se abarrotam de peixe" (Warming, 1908). 
Nesta curta descrição, Warming faz algumas (importantes) cons -

tatações, que serão comentadas ao longo do texto: i) várias lagoas,
muitas pequenas e rasas e uma delas com plantas diferentes, ii) ca -
nais subterrâneos, iii) uma clara referência às cheias e vazantes, iv)
colhereiros que se abarrotam de peixes no fim da seca, quando o lei -
to da lagoa se torna um campo. 

Riqueza em espécies
O que conhecemos a respeito da avifauna aquática da APA Cars -

te de Lagoa Santa? As aves associadas aos habitat aquáticos foram
pouco estudadas na região. Warming (1908) teve o cuidado de trans -
crever listas de vertebrados do local, incluindo a de aves feita por J.T.
Reinhardt1, da qual constam 44 espécies de aves aquáticas. Essa lista
é de extrema importância, pois retrata a biodiversidade da avifauna
aquática numa época em que o ecossistema cárstico deveria estar
ainda bem preservado (cf. Krabbe, 2007; Rodrigues, 2008). Os pró -
ximos levantamentos de espécies de que temos notícias são das dé -
cadas de 1970 a 1990 (cf. revisão da literatura em Herrmann et al.,
1998). Estes últimos autores também conduziram um grande levan -
ta mento da biodiversidade da APA Carste de Lagoa Santa, incluin-
do aves aquáticas. 

Todos esses estudos objetivavam basicamente listar as espécies
de aves encontradas na região. Eles não foram planejados para a co -
leta de informações ao longo do tempo, pré-requisito para descre -
ver mudanças na composição de espécies e variações em sua abun -
dância. Estudos com tal objetivo foram desenvolvidos primeira-
mente na Lagoa do Sumidouro por Rodrigues & Michelin (2005) e
pos teriormente na lagoa da Fazenda Santo Antônio (Mocambeiro),
por Dornas (2004). Em ambos os estudos, foram observadas gran -
des flutuações na abundância, riqueza e composição das espécies de
aves aquáticas, acompanhando o ciclo de cheias e vazantes das duas
lagoas.

Atualmente, nas lagoas da APA Carste de Lagoa Santa, podem
ser encontradas i) espécies comuns a outros habitat aquáticos, como

1 Zoólogo dinamarquês que coletou na região, entre 1847 e 1855.
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os irerês (Dendrocygna viduata), frangos d’água (Gallinula chloropus),
pernilongo (Himantopus mexicanus), jaçanã (Jacana jacana), biguás
(Phalacrocorax brasilianus) e garça branca (Ardea alba); ii) visitantes
ocasionais, como o gavião caramujeiro (Rostrhamus sociabilis), colhe -
reiros (Platalea ajaja), cabeças-seca (Mycteria americana), maguaris
(Ciconia maguari) e até gaivotas (Sterna sp.); iii) maçaricos migratórios
vindos do hemisfério norte (Pluvialis dominica, e Tringa melanoleuca e
T. flavipes) e iv) espécies ameaçadas de extinção em Minas Gerais, co -
mo os próprios cabeças-secas e colhereiros e o pato-de-crista
(Sarkidiornis sylvicola) (Hermann et al., 1998; Rodrigues & Michelin,
2005; Dornas, 2004; Rodrigues, 2008). 

É alarmante que nove espécies listadas por Reinhardt (1870) não
tenham sido registradas nos levantamentos recentes (Dornas &
Figueira, em prep.).

Os Ciclos Anuais
A biodiversidade de aves aquáticas nessas lagoas é regulada pela

alternância das estações chuvosa e seca. Após o término das chuvas,
as lagoas começam a secar, expondo os leitos lamacentos das do -
linas. Estes leitos são, gradativamente, cobertos por vegetação ter-

Bandos de biguas (Phalacrocorax brasilianus) sobrevoam a lagoa Santo Antônio antes de abandona-
la ao entardecer (julho/2008).
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restre, que brota à medida que a umidade atinge níveis compatíveis
com a germinação de sementes ou com a rebrota de plantas antes
submersas. No intervalo de tempo entre o final e o início das chu-
vas, o leito da lagoa se transforma em uma grande pradaria onde se
destacam monocotiledôneas e plantas herbáceas que rapidamente
atingem estágios reprodutivos. Na época chuvosa, as dolinas tor-
nam-se bacias de captação de água, e as lagoas aumentam de nível,
submergindo aos poucos suas superfícies rebaixadas cobertas por
vegetação terrestre. Em pouco tempo, em algumas destas lagoas,
proliferam plantas aquáticas, moluscos, insetos aquáticos, anfíbios e
até peixes. Como as dolinas têm tamanhos diferentes, enchem e se -
cam em ritmos diferentes: dolinas pequenas enchem e secam muito
rápido, enquanto as maiores o fazem mais lentamente. Além disso,
dolinas sem ligação com cursos d’água superficiais ou subterrâneos
parecem encher-se de água com menos freqüência, e nelas parece
menos provável a ocorrência de plantas e animais aquáticos. 

Quando as águas das lagoas baixam, inúmeros peixes e inverte -
bra dos aquáticos ficam expostos ou presos na lama e em poças d’á -
gua, sendo presas fáceis de várias espécies de garças, colhereiros, ja -
burus e pernilongos. Estas aves poderão ser mais tarde substituídas
por quero-queros, garças boiadeiras e corujas-buraqueiras, que ca -
çam invertebrados e/ou pequenos vertebrados terrestres nos cam-
pos que se estabelecem nas dolinas. Com a chegada das chuvas e a
elevação do nível das lagoas, notam-se aves que mergulham em bus -
ca de peixes, sementes, plantas e invertebrados aquáticos, como os
biguás, irerês e mergulhões. Portanto, a biodiversidade de aves aquá -
ticas está diretamente ligada aos ciclos de cheias e vazantes das la -
goas. 

As migrações de aves foram muito pouco estudadas no Brasil
(Antas, 1994; Alves, 2007). A chegada periódica de pequenos ban-
dos de aves como colhereiros, jaburus e maçaricos, que perma ne -
cem por pouco tempo nas lagoas temporárias e que já haviam sido
ob servados por Reinhardt e Warming no século XIX, sugere que a
APA Carste possa estar localizada próxima ou ao longo de rotas de
migração. Nesse caso, é provável que essas lagoas funcionem como
pontos de parada para reposição de energia (stopover) durante os mo -
vimentos migratórios. Por outro lado, estas aves migratórias e mui -
tas das outras espécies fazem vôos curtos na região, deslocando-se
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de uma lagoa temporária para outra, provavelmente em busca de ali -
men to ou de condições apropriadas, uma vez que as lagoas secam
ou enchem em ritmos diferentes2 (Dornas, 2004). Por outro lado,
perturbações antrópicas, como as causadas por pescadores, provo-
cam a fuga das aves, que abandonam temporariamente as lagoas.

Por serem “habitat ilha”, essas lagoas são altamente vulneráveis a
perturbações internas e na paisagem ao redor, como as causadas pe -
la introdução de espécies exóticas, retirada da vegetação aquática e
marginal, desmatamento, assoreamento, entrada de nutrientes, pesti -
cidas e agrotóxicos (cf. Saunders et al., 1991). Com relação a estes úl -
timos, os canais subterrâneos e escoadouros superficiais potencial-
mente facilitariam a contaminação de lagoas interconectadas. A de -
gradação dessas lagoas levaria à perda de diversidade de aves aquáti-
cas, e a mudanças na distribuição, abundância e composição das es -
pécies. As conseqüências de tais mudanças são ainda pouco conhe -
cidas.

O manejo voltado à conservação visa a manter a diversidade de
espécies, o que é alcançado quando são preservados ecossistemas
ou comunidades representativas de uma dada região. Para isso, pre-
cisamos conhecer a distribuição das espécies e das comunidades,
passo inicial para a seleção de áreas que representem esta diversida -
de. Em ecossistemas fragmentados, vários segmentos podem repre-
sentar um sistema no qual componentes da biota se deslocam para
conseguir alimento e habitat apropriados, o que requer um manejo
em escala de paisagem (Saunders et al., 1991). A analogia é direta: a
integridade do sistema de lagoas temporárias depende da preserva -
ção das inúmeras lagoas que o compõem, cada uma delas diferindo
das demais em suas áreas, profundidades, vegetação aquática, ar bo -
rização no entorno, conexão com riachos, presença de peixes etc.
Quando as listas atuais de espécies de aves aquáticas são compara-
das com a lista de Reinhardt, nota-se a perda de dez espécies que de -
pendem da existência de vegetação aquática densa, com plantas
emergentes e/ou flutuantes, ou ainda de margens florestadas
(Dornas & Figueira, em prep.).

2 Situação análoga e numa escala muito maior ocorre no Pantanal do Mato Grosso, onde as lagoas e cam-
pos inundados que secam atraem inúmeras espécies de aves aquáticas em busca de abundante e variada
oferta de alimento (Brown Jr., 1986; Figueira et al., 2006; Tubelis & Tomas, 2003).
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Conclusão
Apesar de todos os impactos antrópicos, a APA Carste de Lagoa

Santa ainda comporta expressiva riqueza de espécies de aves aquáti-
cas, o que sugere um sistema relativamente robusto frente a pertur-
bações. Essa riqueza deve-se em parte aos ciclos de cheias e va zan -
tes, que determinam mudanças constantes no habitat e disponibili -
zam diferentes tipos de recursos para as aves aquáticas. A robustez
deve-se em parte à possibilidade de trânsito dessas aves entre as inú -
meras lagoas da região, que diferem quanto à vegetação aquática e
do entorno, ictiofauna e fauna de invertebrados, duração dos ciclos
de cheias e vazantes, razão superfície/profundidade etc. No entan-
to, a não detecção de algumas espécies registradas por Reinhardt é
alarmante, sugerindo deterioração das condições ambientais. Perda
de espécies significa perda de serviços essenciais para o funciona-
mento desse rico ecossistema, com conseqüências imprevisíveis e
possivelmente irreversíveis.

A APA Carste de Lagoa Santa é um rico e singular ecossistema,
mas altamente ameaçado. Na região, são urgentes esforços conser-
vacionistas numa ampla escala. Devem ser preservados o maior nú -
mero de lagoas e seus entornos, outros corpos d’água, bem como as
diferentes fitofisionomias. Esta é a única forma de preservar as es -
pécies e garantir a continuação dos processos ecológicos locais. 

Nossas recomendações para a preservação do que ainda resta
deste importante sistema são: i) incentivar prefeituras locais, empre-
sas mineradoras, proprietários rurais, donos de hotéis-fazenda etc. a
evitar ou minimizar atividades que levem ao assoreamento, à dre -
nagem, à contaminação e/ou remoção da vegetação aquática das
dolinas e/ou desmatamento em seus entornos; além disso, deve-se
evitar a introdução de peixes exóticos e culturas agrícolas no leito e
entorno das dolinas; ii) isso deve ser feito no maior número possí -
vel de dolinas da APA Carste, dando-se preferência àquelas mais
afastadas dos centros urbanos, às que mantêm vegetação aquática
e/ou matas em seu entorno e, principalmente, àquelas que concen-
tram avifauna aquática; iii) devem ser feitas campanhas educativas
para conscientizar a população local sobre a importância da preser-
vação das dolinas e de seus entornos; iv) incentivar a fiscalização
contínua dessas dolinas pelo IEF, IBAMA e Polícia Florestal, para
evitar atividades que as degradem. 
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Finalmente, sugerimos o monitoramento contínuo das comuni -
dades de aves aquáticas nessas dolinas. Esse monitoramento indica -
rá a integridade ou possíveis modificações no ecossistema. Assim, a
distribuição diferencial das espécies de aves aquáticas indicará dife -
ren ças em suas características físicas, bióticas e ainda na dinâmica de
cheias e vazantes, enquanto diferenças na avifauna aquática permiti -
rão apontar quais dolinas são mais importantes. Por outro lado, per -
da de espécies indicará redução nas condições de suporte de vida.
Neste caso, as aves aquáticas poderão ser usadas como bioindicado-
ras da integridade do ecossistema cárstico.
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Avaliação da efetividade da
APA Carste de Lagoa Santa a
partir do estudo das relações

entre os habitantes e a
Unidade de Conservação

Introdução
A Área de Proteção Ambiental (APA) é uma categoria de Uni da -

de de Conservação que procura conciliar a população residente e
seus interesses econômicos com a conservação ambiental, por meio
de ações de ordenamento e controle do uso do solo e dos recursos
na turais. A APA Carste de Lagoa Santa é uma APA federal, criada
em 1990, com o objetivo de “proteger e preservar as cavernas e de -
mais formações cársticas, sítios arqueo-paleontológicos, a cobertura
vegetal e a fauna silvestre” (Decreto Nº 98.881, de 25 de janeiro de
1990, art. 2º). Localizada a norte de Belo Horizonte, com acessos
pelas rodovias MG-424 e MG-010, esta APA possui área de 35.600
ha, abrangendo, parcialmente, os Municípios de La goa Santa, Pedro
Leopoldo, Matozinhos e Funilândia e, integralmente, Confins. Os
principais instrumentos de gestão desta APA são o Zoneamento
Ambiental, realizado em 1998, e a presença de um conselho gestor
ativo, desde 2005. 

A região abrangida pela APA Carste de Lagoa Santa abriga ele-
mentos relevantes em nível nacional e internacional - inúmeras ca -
ver nas; sítios arqueológicos e paleontológicos e uma típica cobertu-
ra vegetal e fauna silvestre associadas. Aliado a isso, apresenta limita -
ções para o uso intensivo de seus recursos por possuir grandes áreas
com alta vulnerabilidade à contaminação do aqüífero cárstico, alta
propensão à ocorrência de erosão acelerada, movimentos de massa
ou colapsos/abatimentos do solo, fatores que podem gerar riscos
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para a população. 
Atualmente, as pressões antrópicas sobre a APA Carste de Lagoa

Santa estão aumentando em função de uma série de obras estratégi -
cas, promovidas pelo governo estadual no Vetor de Expansão
Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte1. Estas obras
estão dinamizando a economia, atraindo indústrias e investimentos,
gerando empregos diretos e indiretos, estimulando a intensa expan-
são urbana e a especulação imobiliária na região. Como os objetivos
básicos de uma APA são “proteger a diversidade biológica, discipli-
nar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso
dos recursos naturais”2, pressupõe-se que a população local, que faz
uso desses recursos naturais, deva ter certo envolvimento3 com esta
Unidade de Conservação para que a mesma possa ser efetiva. 

Partindo-se dessa premissa, este artigo procura avaliar a efetivi-
dade socioambiental da APA Carste de Lagoa Santa por meio do es -
tudo do envolvimento da população local com a mesma. O artigo
apresenta uma avaliação preliminar4, feita a partir da análise de 147
entrevistas com moradores que residiam ou trabalhavam no interior
desta APA, em julho de 2007. Nessas entrevistas, foram abordados
os seguintes temas: (i) a situação sanitária na região, incluindo abas -
tecimento de água, sistema de esgotamento sanitário e coleta de lixo;
(ii) o conhecimento de regras para uso da propriedade privada; (iii)
a percepção de problemas ambientais na região de entrevista; (iv) a
relação/conhecimento da população sobre a APA Carste de Lagoa
Santa. O tema “a relação/conhecimento dos moradores sobre as
grutas e sítios arqueológicos da região”, cuja preservação é o cerne
da criação da APA Carste de Lagoa Santa, apesar de integrar o con-
teúdo das entrevistas realizadas, não será abordado neste artigo.

Metodologia
Foi aplicada entrevista do tipo estruturada, com nove perguntas,

em linguagem simples, planejadas para extrair o máximo de infor-
1São exemplos dessas obras a reativação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves e implantação do
Aeroporto Industrial, o Projeto “Linha Verde”, a mudança do Centro Administrativo do Governo para
norte do Município de Belo Horizonte e a proposta de criação do Anel Viário de Contorno Norte da
RMBH.
2 Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, art. 15. 
3 Pressupõe que a população local deva saber se mora dentro de uma UC, se sabe o que é esta UC, quais
são as limitações e regras que devam ser obedecidas.
4 Os resultados descritos neste artigo foram desenvolvidos como parte da dissertação de mestrado de
Luciana de Resende Alt, intitulada “Efetividade socioambiental da APA Carste de Lagoa Santa - MG: uma
avaliação a partir de suas ferramentas de planejamento e gestão”.  
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mações com o mínimo de perguntas do entrevistador, que registrou
as respostas recebidas. As entrevistas foram realizadas em julho de
2007, apenas em locais comprovadamente inseridos na APA Carste
de Lagoa Santa. As 147 entrevistas foram distribuídas da seguinte
forma: 14% em Confins; 26% em Lagoa Santa, nos bairros Bela
Vista, Lundséia, Vila Maria, Campinho e Santos Dumont e no distri -
to de Lapinha; 20% em Matozinhos, em Quinta da Fazendinha e no
distrito de Mocambeiro; e 40% em Pedro Leopoldo, em Lagoa de
Santo Antônio, Fidalgo e Quinta do Sumidouro. 

Saneamento básico na APA Carste de Lagoa Santa

Abastecimento de água
Na APA Carste de Lagoa Santa, em 2007, o percentual de entre-

vistados atendidos por um sistema de abastecimento de água coleti-
vo - denominado aqui rede geral - foi superior a 80% em todos os
municípios (Gráfico 1), com exceção de Quinta da Fazendinha e
Mocambeiro, em Matozinhos, onde ainda é elevada a quantidade de
moradores abastecidos por poços ou cisternas. Mendonça (1998)
ressalta que a água de abastecimento fornecida pela rede geral - em
Confins, Lagoa Santa e Matozinhos e no distrito de Fidalgo, incluin-
do Quinta do Sumidouro, em Pedro Leopoldo - é de origem subter-
rânea, obtida para distribuição a partir de poços tubulares profun-
dos.

A solução coletiva de abastecimento de água tem vários aspectos
po sitivos, dentre os quais se destacam uma maior proteção do ma -
nan cial que abastece a população e um maior controle sobre a quali -

Gráfico 1 - Abastecimento de água
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dade da água consumida. No entanto, o aumento populacional em
regiões cársticas gera duas grandes preocupações relacionadas ao
abastecimento de água: determinados usos do solo podem contami -
nar a água subterrânea, comprometendo sua qualidade, podendo
colocar em risco a saúde da população; além disso, o bombeamen-
to excessivo de água pode induzir a formação de dolinas, podendo
acontecer colapsos inesperados do solo. 

Esgoto Sanitário
As entrevistas na APA mostraram, em todos os municípios, um

percentual de fossas rudimentares superior a 75%, chegando a valo -
res superiores a 95% em Confins e Matozinhos (Gráfico 2). As fos-
sas rudimentares não são capazes de tratar os efluentes, o que acon-
tece apenas nos sistemas de fossas sépticas. 

O alto percentual de fossas rudimentares existentes na APA
Carste de Lagoa Santa é preocupante, já que a água para abasteci-
mento é predominantemente de origem subterrânea, e os entrevis-
tados que não são abastecidos pela rede geral geralmente captam
água através de poços rasos ou cisternas, tornando mais fácil a con-
taminação por efluentes provenientes deste tipo de fossas. Além da
contaminação da própria população, outra conseqüência que pode
ser observada é a eutrofização5 de várias lagoas da região, já que em
ambientes cársticos a dinâmica das lagoas é intimamente ligada à
dre nagem subterrânea. 

Gráfico 2 - Esgoto

5A eutrofização é o crescimento excessivo de algas e/ou plantas aquáticas estimulado pelo excesso de nutri-
entes no corpo d'água (VON SPERLING, 1996). 
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Lixo
Segundo Mendonça (1998), em 1991 o lixo era predominante-

mente queimado, enterrado ou jogado em terreno baldio em todos
os municípios que compõe a APA Carste de Lagoa Santa. Hoje, a
coleta do lixo por parte das prefeituras atende a quase 100% dos en -
trevistados na APA e, apenas em pontos isolados, o lixo é queima-
do (Gráfico 3). Porém, a freqüência de coleta ainda é baixa, aconte-
cendo apenas uma vez por semana na maior parte dos locais de en -
trevista. Muitos entrevistados citaram como problema ambiental a
disposição de lixo em lugares inadequados, como lotes vagos e
lagoas. 

O sistema de coleta de lixo melhorou significativamente; no en -
tanto, sua destinação final ainda é um grave problema na região, que
conta apenas com aterros controlados e lixões. O Município de Ma -
tozinhos possui um lixão a céu aberto, instalado em uma dolina, que
possui cavernas em seu entorno e que está localizada a cerca de 800
metros da APA Carste de Lagoa Santa, próxima à região de Quintas
da Fazendinha. Nesse lixão, os resíduos são despejados no solo, sem
qualquer tratamento, técnica ou medida de controle, gerando graves
problemas socioambientais, como poluição do solo, da água e do ar;
atração de vetores de doenças (insetos e roedores); risco de incên-
dios, deslizamentos e explosões; dispersão dos resíduos por vento e
animais; presença de catadores; dentre outros. 

Quando o lixo é colocado diretamente sobre o solo, a decompo -
sição da matéria orgânica, somada à lixiviação provocada pela passa -

Gráfico 3 - Lixo
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gem de água de chuva, geram um efluente líquido de elevada carga
orgânica, que pode conter compostos naturais e sintéticos, como
metais pesados e outras substâncias nocivas à saúde, a depender das
características dos resíduos depositados. Este líquido de alto poten-
cial poluidor, conhecido como chorume, lixiviado ou percolado,
tem potencial para causar graves problemas no ambiente cárstico,
principalmente quando disposto em uma dolina. 

No carste, as grutas, sumidouros, dolinas e a infiltração difusa no
solo alimentam uma complexa e pouco conhecida rede de dre na -
gem subterrânea, onde as bacias de drenagem não se limitam, neces -
sa riamente, aos divisores de água superficiais. A contaminação da
água subterrânea pode assumir proporções inesperadas, caso os po -
lu en tes sejam capturados por um sistema de condutos subterrâneos
e levados para longas distâncias. A situação é preocupante e inacei -
tável, uma vez que a maioria da água de abastecimento da região é
de origem subterrânea. O entorno de uma APA geralmente é consi -
derado como área de influência indireta; no entanto, no carste, pela
peculiaridade da dinâmica hídrica, o entorno pode influir diretamen -
te sobre a qualidade ambiental da Unidade de Conservação. Os usos
potencialmente poluentes em seu entorno também deveriam ser
controlados. 

Regras de uso e ocupação do solo 
Ao perguntar aos moradores locais se os órgãos ambientais ou a

prefeitura impõem regras ou condições específicas para uso de seu
terreno ou propriedade, 56% do total de entrevistados responderam
que não existem regras, apesar de, teoricamente, elas existirem (Grá -
fico 4). Quase metade dos entrevistados age da forma que entende
ser a mais adequada em relação à sua propriedade, o que não con-
diz com a realidade de uma Unidade de Conservação e mostra que
as prefeituras locais e os órgãos ambientais são relapsos no controle
e na fiscalização do uso e ocupação do solo na região, principalmen -
te nos Municípios de Confins e Lagoa Santa. 

A proibição de poda ou corte de árvores corresponde a 42% das
regras citadas para uso da propriedade privada; a regularização da
construção no terreno, a 23%; a proibição de provocar queimadas,
a 9%; a proibição de jogar lixo em locais inadequados, a 4%, dentre
outras. 



Problemas ambientais citados pelos entrevistados
Apesar da proteção legal, ainda existem atividades exercidas de

forma irregular na APA Carste de Lagoa Santa, tais como minera -
ções de pequeno porte, urbanização sem planejamento, desmata-
mento, práticas impactantes de agricultura e pecuária, dentre outros
- que ameaçam o patrimônio natural, cultural e a qualidade de vida
da população. A legislação que regulamenta a APA é bastante per -
mis siva se comparada a outras categorias de Unidade de Con ser -
vação, tornando ainda mais complexo o controle dessas atividades.
A maior parte dos problemas ambientais citados pelo Zoneamento
Ambiental da APA, realizado em 1998, persistem em 2007. Mais da
metade dos entrevistados, 59%, citou algum tipo de problema ambi-
ental na região onde mora (Gráfico 5).

A partir do gráfico 6, é possível verificar que, dentre as citações
re lativas aos problemas ambientais, 32% são referentes a problemas
com os recursos hídricos - como poluição das águas, enchentes e as -
soreamento - citados em todos os locais de entrevistas, com des -
taque para Confins. A segunda reclamação mais freqüente (22%) foi
a disposição de lixo em locais inadequados - como lotes vagos e la -
goas -, o que pode ser ocasionado por questões de cultura/educação
e/ou pela baixa freqüência de coleta pelas prefeituras, principal-
mente a de Lagoa Santa, onde o problema foi mais citado. Res pec -
tivamente, seguem-se os problemas de queimadas de pastagens
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Gráfico 4 - Os órgãos ambientais ou a prefeitura de seu município colocam 
regras para uso do seu terreno ou propriedade?



(12%); minerações de calcário (11%) devido à emissão de material
particulado fino e abalos provocados pelas detonações das frentes
de lavra que tremem e trincam as casas6. O beneficiamento de pedra
Lagoa Santa (8%) foi muito citado em Fidalgo e Quinta do Su -
midouro devido à poeira, barulho, descarte de sobras em depósitos
clandestinos e aos impactos nos locais de extração.
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Gráfico 6 - Distribuição por municípios dos problemas ambientais citados 

Gráfico 5 - Existe algum problema que afeta a sua saúde ou a natureza, na região onde você mora?

6 Essas reclamações concentraram-se em Lagoa do Santo Antônio, Pedro Leopoldo e Quinta da Fa zen di -
nha, em Matozinhos.



Nível de conhecimento da população sobre a APA
Carste de Lagoa Santa

O objetivo de uma APA é conciliar a população residente e seus
interesses econômicos com a conservação ambiental por meio de
ações de ordenamento e controle do uso do solo e dos recursos na -
tu rais. É possível que uma APA ou qualquer outro tipo de Unidade
de Conservação de uso sustentável seja efetiva na preservação ambi-
ental, se as pessoas que residem em seu interior não sabem que es -
tão dentro de uma área protegida, tampouco o que está sendo prote -
gido, ou mesmo sem saber a que regras estão sujeitas para uso de
seu terreno? 

As entrevistas mostraram que 77% dos entrevistados não sabem
o que é ou nunca ouviram falar a respeito da APA Carste de Lagoa
Santa; 13% já ouviram falar alguma coisa, mas não sabem explicar;
apenas 10% dos entrevistados dizem saber o que é a APA (Gráfico
7). Estes resultados refletem a falta de implementação e efetividade
da APA Carste de Lagoa Santa, em contradição com seu Decreto de
Criação, de 1991, que prevê algumas medidas a serem tomadas para
implantação e funcionamento desta UC, como “o esclarecimento da
comunidade local sobre a APA e suas finalidades” (art. 4º, IV,
Decreto n° 98.881, de 25/01/1990). 

Os limites da APA Carste de Lagoa Santa não são claros para a
população, mesmo para aqueles que possuem algum conhecimento
sobre a APA. Apesar de todas as entrevistas terem sido aplicadas em
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Gráfico 7 - Você conhece ou sabe o que é a APA Carste de Lagoa Santa?



locais que estão comprovadamente dentro desta APA, 84% dos en -
tre vistados afirmaram que não residem dentro desta Unidade de
Conservação (Gráfico 8). 

Dentre os entrevistados que afirmam residir na APA Carste de
Lagoa Santa, 38% consideram que isso não trouxe nenhuma modifi -
cação para sua vida, enquanto 62% relatam modificações de caráter
positivo. Dentre essas modificações, 19% relataram que a criação da
APA contribuiu para preservação ambiental; 19% perceberam um
aumento e difusão da consciência ambiental ou aumento do conhe -
cimento histórico na região; 13% afirmaram que as áreas verdes re -
pre sentam mais qualidade de vida e lazer; 6% citaram que a APA
contribuiu para o aumento do turismo local, o que gera empregos e
renda.

Conclusão
Desde a criação da APA Carste de Lagoa Santa, em 1990, acon-

teceu uma significativa melhoria do saneamento básico dos municí-
pios que a compõem. No entanto, a elevada quantidade de fossas
rudimentares e a destinação final do lixo continuam sendo graves
problemas na região, devido à alta vulnerabilidade de contaminação
do aqüífero cárstico e ao fato de a água para abastecimento ser ma -
joritariamente de origem subterrânea.  

Para promover o uso sustentável dos recursos naturais em nível
regional, um dos objetivos de uma APA, é essencial a participação
da comunidade que irá manejar estes recursos. Para isso, os mo ra -
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Gráfico 8 - Você mora dentro da APA Carste de Lagoa Santa?
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do res deveriam saber as regras às quais estão sujeitos e qual é a
finalida de desta Unidade de Conservação. No entanto, a maioria dos
entrevistados desconhece as regras específicas para uso de seu ter-
reno e dos recursos naturais, não sabem o que ou para que serve esta
APA e desconhecem que residem em seu interior. Falta uma cam-
panha massiva de divulgação desta APA e faltam incentivos para que
a po pulação participe de sua gestão. A divulgação desta APA e de
seu ri co patrimônio poderia acontecer desde o ensino básico, para
que a co munidade comece a valorizar o que possui, porque, de uma
forma geral, as pessoas só respeitam ou valorizam o que conhecem.

A maior parte dos problemas ambientais que foram relatados em
1998, pelo Zoneamento Ambiental da APA Carste de Lagoa Santa,
ainda persiste hoje, o que demonstra problemas em seu sistema de
fiscalização e gestão.

Este estudo ilustra a realidade de carência de implementação de
instrumentos legais, de fiscalização, de conscientização social e de
eficiência de gestão para que a APA Carste de Lagoa Santa venha a
cumprir seu papel ambiental. No momento atual, de intenso desen-
volvimento do Vetor Norte da região metropolitana de Belo Ho ri -
zonte, é fundamental que esta APA seja efetiva, para que o pa tri mô -
nio - arqueológico, paleontológico, espeleológico, de fauna e de flora
- existente na região não seja perdido e para que a qualidade ambien -
tal na APA não seja degradada de forma irreversível.

Agradecimentos: à CAPES, pela bolsa de pesquisa; aos mo ra do -
res locais que participaram das entrevistas; à Thiago Lima, André
Bernardes e Leonardo Rocha, que ajudaram na aplicação das entre-
vistas. 
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Proteção do patrimônio
arqueológico - um desafio

constante 

Os sítios arqueológicos pré-coloniais e históricos são protegi-
dos pela lei federal nº 3.924 de 1961, que é desde então o princi-
pal instrumento de salvaguarda e proteção desse tipo de acervo
cultural. Essa categoria de patrimônio cultural encontra-se en -
quadrada entre os bens da União, cuja descaracterização e/ou
destruição consistem em infrações sujeitas às penalidades previs-
tas na legislação.

Novos instrumentos jurídicos na década de oitenta foram im -
plementados de maneira a operacionalizar e assegurar a preserva -
ção do patrimônio arqueológico. Com a promulgação da Cons ti -
tuição Federal de 1988, a proteção do acervo cultural passou a
ser compartilhada com as esferas estadual e municipal, conforme
exposto em seu artigo 23, III. As constituições estaduais e nor-
mas municipais reiteram a necessidade de proteção do acervo
cultural e histórico.

Em nível estadual, estabeleceu-se uma política cultural a par-
tir de 1995, que vem incentivando a proteção e salvaguarda do
patrimônio ambiental e cultural, incluindo-se o arqueo lógico. Is -
so foi realizado por meio da Lei Estadual n° 12.040/95 - revoga-
da -, sendo a matéria hoje regulamentada pela Lei Es ta dual n°
13.803/2000, acerca do Imposto de Circulação de Merca dorias e
Ser viços - ICMS. Por meio de incentivos fiscais, os municípios
são estimulados a tombar seus bens culturais móveis, imóveis,
imateriais, além de conjuntos paisagísticos por meio de seus con-
selhos municipais. O tombamento, independentemente de sua
es fera, significa reconhecer que o bem cultural apresenta caracte -
rísticas excepcionais do ponto de vista histórico, artístico, arque-
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1 Em Minas Gerais, o único sítio arqueológico tombado em nível federal é Cerca Grande, situado no
Município de Matozinhos, que ainda aguarda a implantação de um plano de visitação pública contro-
lada e de proteção. Essa foi uma das medidas compensatórias da absurda destruição da Lapa do Arco
no mesmo município, ocorrida em 1989 por ação uma empresa mineradora.     



ológico ou paisagístico no contexto regional. É, na verdade, mais
uma forma de acautelamento e proteção jurídica desse tipo de pa -
trimônio.  

No entanto, do ponto de vista legal, todos os sítios arqueológi-
cos, independentemente de cronologia ou antigüidade e estado de
con servação, têm a mesma importância histórica e cultural.

Por sua vez, a Resolução CONAMA n° 001/86 tem como es co -
po a exigência da realização de estudos prévios que contemplem o
patrimônio cultural em fase anterior a qualquer implantação de em -
pre endimento que possa gerar impactos diretos ou indiretos sobre
o mesmo. Inegavelmente, este dispositivo foi incorporado aos pro-
jetos ambientais e, sem dúvida, constitui-se em um dos principais
mecanismos de conhecimento e de avaliação do patrimônio cultu ral
existente no Brasil. 

Com esta exigência, ampliou-se a oportunidade no campo de
atuação de pesquisadores cujos trabalhos vêm contribuindo para
uma melhor compreensão da ocupação pré-histórica e do patri mô -
nio histórico. 

A Portaria SPHAN n° 07, de dezembro de 1988, adotada pelo
atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
IPHAN estipula critérios para a regulamentação da pesquisa arque -
o lógica no Brasil. Por meio da Portaria no 230, de dezembro de
2002, estabeleceram-se distintas fases de pesquisas arqueológicas
em consonância com as fases do licenciamento ambiental. Neste
documento, também são previstos programas de educação patrimo-
nial e criação de unidades museológicas para o material resgatado
nas pesquisas arqueológicas, que também deverão ser custeados pe -
lo empreendedor. 

Importante lembrar que qualquer tipo de exploração ecoturísti-
ca e ou de visitação em sítio arqueológico pré-colonial deve anteri-
ormente apresentar um programa de manejo ao IPHAN, seguindo
os preceitos da Portaria no 07/88 SPHAN supracitada. A autoriza-
ção das pesquisas, como também outros tipos de intervenções em
sítios, são expedidas pelo Departamento do Patrimônio Material e
Fiscalização, por meio da Gerência do Patrimônio Arqueológico e
Natural-GEPAN e publicada no Diário Oficial da União - DOU.    

A Lei de Crimes Ambientais (n° 9605, de 1998) determina, em
seu artigo 63, Seção IV, pena para quem destruir ou alterar pa tri mô -
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nio arqueológico: 
“Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local es -
pecialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão ju dicial,
em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, ar tístico, históri-
co, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem
autorização da autoridade competente ou em desacordo com a conce-
dida: Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Existem ainda outros documentos normativos, as Cartas Pa tri -
moniais2, nas quais são recomendadas diretrizes para a implantação
de uma Política Cultural de Conservação e Gerenciamento em to -
dos os países signatários, dos quais o Brasil faz parte. Estas Cartas,
em sua grande maioria, voltam-se para a proteção do pa trimônio
edi ficado e arqueológico, além da valorização dos aspectos in tan gí -
veis da cultura.

A Carta de Nova Delhi é o primeiro documento da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura -
UNESCO que trata especificamente do patrimônio arqueológico.
Se gundo Soares (2007),
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Pintura rupestre da Gruta do Ballet. Região de Poções, Matozinhos

2 Segundo disposto na página eletrônica do IPHAN, “As Cartas Patrimoniais são os principais documen-
tos, recomendações e cartas conclusivas das reuniões relativas à proteção do patrimônio cultural, ocorridas
em diversas épocas e partes do mundo”. Cf. a relação de Cartas Patrimoniais no site
http://portal.iphan.gov.br. “Nota do revisor”



“as recomendações desta Carta serviram de base teórica para a
elaboração da Lei n° 3.924/61 e proporciona a construção de
fundamentos jurídicos para a proteção do patrimônio arqueo ló -
gico brasileiro, respaldando vários princípios arqueológicos.” 
A Carta concebe o patrimônio arqueológico como “qualquer

vestígio arqueológico cuja conservação apresente um interesse pú -
blico do ponto de vista da história e da arte.” 

Os princípios gerais estabelecidos na Carta são:
a) Submissão de explorações e pesquisas arqueológicas ao con -

tro le e à previa autorização da autoridade competente (no caso, o
IPHAN);

b) Obrigação de declarar a descoberta de vestígios arqueológicos
à autoridade competente; 

c) Sanção a quem não cumprir as regras acima;
d) Confisco dos objetos não declarados;
e) Estabelecimento de critérios de proteção legal dos elementos

essenciais de seu patrimônio arqueológico entre os monumentos
his tóricos. 

No que se refere à proteção e ao estabelecimento de zoneamen-
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Foto 2. Sítio Arqueológico Vargem da Pedra, em Matozinhos, foco de vários tipos
de depredação. Trata-se de local que necessita de um plano emergencial de proteção
e educação patrimonial destinado aos moradores e visitantes.
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tos ambientais que visam à proteção de sítios arqueológicos, as fa -
mosas “Normas de Quito”, elaboradas em 1967 pela Organização
dos Estados Americanos - OEA, apresentam as seguintes recomen-
dações: 

“Nos trabalhos de revalorização de zonas ambientais, torna-se ne ces -
sária a prévia definição de seus limites e valores. A valorização de uma
zona histórica ambiental, já definida e ava li ada, implica: a) estudo e
determinação de seu uso eventual e das atividades que nela deverão
desenvolver-se”.

Esta Carta ainda sugere a implantação, junto aos sítios arqueo ló -
gi cos, de um estabelecimento que possua caráter educativo, que per -
mi ta aos visitantes e moradores locais uma maior compreensão do
contexto do sítio arqueológico e dos seus vestígios, de modo a pre-
servá-lo.

Apesar de todo um arcabouço legal e normativo relativo ao pa -
trimônio arqueológico brasileiro, ainda é um grande desafio a sua
eficaz proteção. Atualmente, é ponto passivo que sem o envolvi-
mento e a participação efetiva das comunidades em sua defesa e va -
lo rização histórica, não haverá formas eficientes que possam garan-
tir a sua conservação. São vários os tipos de depredações que os sí -
tios pré-coloniais e históricos vêm sofrendo, principalmente nos úl -
timos decênios, sejam de origem antrópica ou natural. Por isso, tor -
na-se imprescindível a execução de programas de educação patrimo-
nial destinados aos moradores que se situam no entorno dos sítios
arqueológicos, pois são estes os principais guardiões desse nosso
magnífico patrimônio.
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3 Este é o Caso do Sítio Arqueológico Vargem da Pedra, situado no distrito de Mocambeiro, em Ma to zi nhos,
que necessita de um plano de proteção, sinalização e educação patrimonial voltado para os mo ra do res locais
e visitantes, pois nos fins de semana esse é um ponto de recreação. Parte das paredes do aflora mento, algu-
mas com figurações rupestres, encontram-se pichadas, exigindo um projeto de despoluição e limpeza.
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CUIDAR BEM DO MEIO AMBIENTE 
É MOTIVO DE ORGULHO PARA OS MINEIROS. 

LEVANTAR O TROFÉU, TAMBÉM.

MINAS  GERA IS .  VENCEDORA  DO  I  PRÊMIO  BRAS I L  D E  ME IO  AMB I ENTE .
O Governo de Minas, por intermédio da COPASA, vem cuidando muito bem do meio ambiente em Minas Gerais.

São inúmeras ações realizadas no Estado, sendo que o trabalho para a recuperação do Rio das Velhas, um dos principais

afluentes do Rio São Francisco, já rendeu o I Prêmio Brasil de Meio Ambiente. A COPASA, empresa de saneamento do

Estado, tem hoje 16 Estações de Tratamento de Esgoto em operação nas cidades que fazem parte da bacia do Rio das Velhas,

o que vem contribuindo muito para a sua despoluição. O objetivo é cumprir a Meta 2010, idealizada pelo Projeto

Manuelzão e abraçada pelo Governo de Minas, que prevê a navegação, a pesca e a natação no Rio das Velhas a partir de 2010.

Um sonho  que, com a dedicação da COPASA e a ajuda integrada dos municípios envolvidos, tem tudo para se tornar realidade.
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