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RESUMO 

 

Este texto analisa as informações sobre dez Unidades de Conservação Estaduais, classificadas 

como Parque. Ele descreve características como bioma, presença de Conselho Gestor, regiões 

e cidades onde estão presentes estas UCs e por meio da avaliação destes dados, reflete sobre a 

importância e as limitações do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. O texto 

ampara-se num recorte realizado numa base de dados cedida pelo ministério do Meio Ambiente 

e demonstra que existe uma necessidade urgente de aperfeiçoamento e atualização dos dados 

desta importante ferramenta. 
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1 INTRODUÇÃO 

As Unidades de Conservação (UC) são importantes espaços de proteção, preservação e 

conservação e prestam excepcionais serviços ambientais. Compreender sua estrutura e 

funcionamento, bem como analisar os indicadores referentes a estes equipamentos protetivos é 

importante para aperfeiçoar políticas públicas de meio ambiente e para potencializar o potencial 

de proteção do Estado e da Sociedade. Uma Unidade de Conservação é “o espaço territorial e 

seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção” (BRASIL, 2000). 

De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC (2019), o 

Estado de Minas Gerais possui 103 Unidades de Conservação distribuídas em dois grupos e 

nove categorias de manejo. O Estado conserva 2.364.476 há nestas duas modalidades. Os 
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Parques Estaduais correspondem a 22,2% ha de área preservada. De acordo com o IEF (2019) 

os Parques são posses públicas e objetivam principalmente a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Ainda, são campos privilegiados de 

pesquisas científicas e de desenvolvimento de atividades de interpretação e educação ambiental. 

De forma secundária, podem se constituir como espaços de recreação e contato com a natureza 

e de turismo ecológico. A visitação destas Unidades é normatizada por uma regulamentação 

definida pela legislação em vigor, por regulamentos do IEF e pelos planos de manejo. A própria 

pesquisa científica carece de aprovação prévia do Estado, que avalia a conveniência e interesse 

público das propostas. 

O primeiro grupo, das Unidades de Proteção Integral, é constituído de 10 estações 

ecológicas, 2 reservas biológicas, 39 parques, 13 monumentos naturais, 5 refúgios da vida 

silvestre. O outro grupo, composto das Unidades de Uso Sustentável possui 4 áreas de proteção 

ambiental, 2 Florestas Estaduais, 1 reserva de desenvolvimento sustentável e 17 reservas 

particulares do patrimônio natural. Todas estas unidades são gerenciadas pelo Instituto Estadual 

de Florestas – IEF. 

A Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) determina como objetivo básico das Unidades de Proteção a preservação 

da natureza, sendo permitido o uso indireto e regulamentado dos recursos naturais para 

finalidades específicas. Já as Unidades de Uso Sustentável têm como objetivo o alinhamento 

de preservação e exploração econômica responsável. A mesma lei determina que o Ministério 

do Meio ambiente deve organizar e manter o CNUC com a colaboração de Estados e 

Municípios. 

Este texto elenca como objeto de análise os onze Parques gerenciados pelo Instituto 

Estadual de Florestas que são abertas ao público e tem como objetivo verificar as informações 

disponibilizadas pelo CNUC relativas ao bioma, cidades e regiões que pertencem e quais 

possuem Conselhos Gestores e Planos de Manejo. Desta forma, além e compreender o 

panorama destas UC, pretende também verificar a fidedignidade dos dados apresentados. 

 

2  MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizada uma pesquisa descritiva secundária quantitativa numa base de dados 

oficial do Governo Federal, o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Estes dados 

foram apurados na plataforma que os disponibiliza na forma de painel com tecnologia de 

Business Inteligence (BI). A base de dados foi confrontada com um banco de dados 
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correspondente cedido pelo Ministério do Meio Ambiente, com 100% de correspondência. Ela 

contém atualizações até 16 de julho 2019 e permite a verificação de todas as Unidades de 

Conservação registradas pelo Governo Federal. 

Foram escolhidas para o estudo 11 Unidades de Conservação. Todavia, foram analisadas 

10. O Parque Estadual do Ibitipoca foi excluído por não conter dados na base cedida pelo MMA. 

O recorte das Unidades avaliadas foi feito considerando os critérios de usabilidade dos Parques 

Estaduais descritos na Página do IEF: ser do grupo de proteção integral, ser da categoria de 

manejo Parque e estar oficialmente aberta à visitação. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A região Metropolitana de Belo Horizonte possui 30% dos Parques abertos à visitação. 

Destas, apenas uma está dentro da capital mineira. As regiões Jequitinhonha/Mucuri, Norte, Sul 

de Minas, Triângulo, Vale do Aço, Zona da Mata possuem, cada, uma UC aberta e o Vale do 

Rio Doce, duas. 50% destas Unidades estão localizadas dentro dos limites de mais de um 

município. 

De acordo com o CNUC (2019), destas UCs, apenas o Parque Estadual da Lapa Grande 

não possui Plano de Manejo, apesar de ter sido criado em 2006. Em pesquisa complementar, 

verificou-se que sua visitação é concedida por pela portaria nº 175, de 19 de novembro 2013 e 

que há diversas diligências cobrando providências com relação a isso. 

Dentre os Parques estaduais abertos de Minas Gerais, apenas dois biomas são 

contemplados pelas UCs, sendo 65,38% estão em territórios do bioma Cerrado e 34,62% em 

territórios de Mata Atlântica. Entretanto, apesar do dado do CNUC apontar para a presença de 

zonas de transição apenas no Parque Estadual do Pau Furado, é possível aferir que outras UCs 

abrangem fragmentos de outros biomas. O próprio sítio do IEF informa isso na descrição dos 

Parques, contrapondo o CNUC. 

Outra importante estrutura para a Governança dos Parques é o Conselho Gestor, um 

órgão consultivo de apoio a gestão da Unidade de Conservação. De acordo com as informações, 

90% das Unidades possuem, destacando-se, em contrário apenas o Parque Estadual do 

Itacolomi. Todavia, esta informação está desatualizada. A portaria IEF Nº 39, de 10 de maio de 

2017 nomeia o Conselho da UC. Assim, é possível asseverar que todos os Parques abertos 

possuem Conselhos. 

As informações das Unidades de Conservação possibilitam a gestão efetiva de políticas 

públicas de proteção. Desta forma, o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação é uma 



 

INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS - Campus Bambuí 

V Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação (SEP) 

ISSN 2594-5726 

 
 

4 

 

importante ferramenta gerencial para a área ambiental. Seu painel permite, em tese, um 

panorama global destas Unidades. Porém, seu uso tem limitações importantes. A primeira e 

talvez a mais importante é inerente a fidedignidade dos dados. Na análise da amostra dos 10 

parques foi possível verificar a ausência de informações ou dados incorretos. O fato de não 

haver uma regulamentação para a gestão do conhecimento e para o processamento de dados 

pode justificar esta questão. Esta foi uma limitação da pesquisa. Além disso, o CNUC não 

aponta qual foi a última atualização por unidade de Conservação, informação importante para 

entender o contexto temporal dos dados.  

A ferramenta digital também tem como limitação o fato de não exportar dados, dando 

muito trabalho para pesquisadores. O acesso às informações tabuladas para validação 

demandou contato com o Ministério e localizar o responsável também não foi tarefa fácil. 

Sobre os Conselhos Gestores também não há informação sobre atualização dos 

mandatos, efetividade de participação ou representatividade. Estas questões são muito 

importantes no processo de controle social. 

 

4 CONCLUSÕES 

As informações sobre as UCs são complexas e por vezes desatualizadas. Este estudo 

mostra a importância da integridade informacional para a gestão e para o aperfeiçoamento de 

políticas públicas, especialmente as ambientais. Estas incongruências deixam claro que há 

problemas na gestão das informações do Ministério e violação à Lei 9985/2000. 

Contudo, estas questões não descredenciam o Cadastro. Ao contrário, reiteram seu 

caráter estratégico e seu potencial como ferramenta de gestão. O fato de uma ferramenta carecer 

de aperfeiçoamento instrumental, metodológico ou operacional não desabona sua importância. 

O Cadastro Nacional, com estas limitações, ainda é o estoque de dados mais relevante sobre as 

Unidades de Conservação Brasileiras. 

É necessário uma atenção urgente e estudos mais aprimorados sobre as limitações e 

possibilidades do C NUC, bem como sua aplicação nos três entes federativos. Com siderando 

que seus dados são estratégicos na formulação das políticas de meio ambiente, é, por 

conseguinte ferramenta estratégica para a gestão das UCs. 
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