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Prefácio 
Fomentar a regulamentação de atividades esportivas off road: o caminho para evitar danos 

ambientais e promover sustentabilidade 

 

Anualmente, Minas Gerais concentra uma intensa programação de eventos esportivos off 
road, que envolvem o uso de veículos automotores, como enduros, rallies e campeonatos de 
motocross. Em algumas regiões do Estado, a realização dessas atividades tornou-se importante 
para o desenvolvimento e a sustentabilidade econômica de vários municípios.  

Os impactos ambientais, no entanto, são inúmeros. A circulação de motos, jipes e outros 
veículos fora de estrada em trilhas nas imediações ou mesmo dentro de unidades de conservação e 
áreas especialmente protegidas - parques, áreas de proteção ambiental e outras - provoca, entre 
outros danos, a alteração da estrutura e degradação de solo, com ocorrência de erosões profundas 
em razão da passagem das motocicletas; poluição por resíduos sólidos; poluição do solo e de cursos 
d’água, por combustíveis, óleos, graxas; afugentamento de fauna pelo ruído das motocicletas; 
intervenção em áreas de preservação permanente, com retirada de vegetação nativa; 
deslocamento de sedimentos, com possível assoreamento de córregos. Isso sem contar os danos ao 
patrimônio histórico e cultural de cidades turísticas.  

Essa realidade tem motivado a propositura de ações judiciais pelo Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG), particularmente na região do Quadrilátero Ferrífero, para impedir a 
utilização de trilhas por motociclistas e jipeiros e a realização de eventos off road sem qualquer 
regulamentação e em prejuízo do meio ambiente. Em maio de 2017, uma liminar da Justiça 
concedida a pedido do MPMG interrompeu a realização do Campeonato Mundial de Hard Enduro 
de Motocross, uma vez que o trajeto das trilhas previsto de Ouro Branco a Nova Lima atingiria uma 
série de unidades de conservação e outras áreas protegidas.  

Considerando os fatores econômicos e sociais e buscando compatibilizar a realização desse 
tipo de atividade desportiva no Estado com a preservação ambiental, o MPMG destinou recursos 
de compensações ambientais para a realização do estudo “Avaliação Ambiental Estratégica de 
Atividades Recreativas Motorizadas Fora de Estrada”, como meio de fomentar a regulamentação de 
áreas adequadas para essa prática. 

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um processo formal, sistemático, público, 
participativo e democrático de previsão e avaliação dos impactos ambientais e alternativas 
mitigadoras das políticas, planos, programas e projetos governamentais, que deve ser utilizado no 
momento de elaboração das propostas de ações estratégicas, para tomada de decisões que sejam 
ambientalmente sustentáveis. Neste caso, as recomendações técnicas geradas pela AAE irão 
subsidiar a normatização a ser criada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Semad) e pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) para regulamentar a 
realização desse tipo de atividade em Minas Gerais. 

O trabalho foi realizado na região dos municípios de Ouro Preto, Ouro Branco e na Serra da 
Moeda, área que corresponde à porção sul da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço e inclui os 
parques de Itacolomi, de Ouro Branco e das Andorinhas, os monumentos naturais de Itatiaia e da 
Serra da Moeda e a floresta de Uaimii e suas zonas de amortecimento. A partir deste referencial, o 
estudo foi projetado para embasar a futura regulamentação estadual das atividades recreativas 
motorizadas fora de estrada. 
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O principal motivador deste estudo é a necessidade de assegurar proteção efetiva ao meio 
ambiente e ao patrimônio cultural em áreas de especial interesse ambiental. Busca-se por meio 
dele verificar se, e em que medida, seria possível conciliar a prática desportiva off road com o 
máximo de proteção ambiental, em uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. 

O estudo propõe respostas para, entre outras, as seguintes questões: (i) “como” essas 
atividades podem ser conduzidas e, se for o caso, regulamentadas, (ii) “onde” podem ser permitidas, 
ou seja, em quais setores e/ou em quais trajetos; e (iii) “quando” as atividades podem ser realizadas, 
ou seja, se há a necessidade de restrição em determinadas épocas do ano.  

Foram realizados diversos levantamentos e análises, como os tipos de atividades recreativas 
motorizadas, o mapeamento de extensão e densidade das trilhas e mapas temáticos (cobertura da 
terra, bens culturais, declividade, solos e feições erosivas, suscetibilidade a erosão).  

Esses mapas foram analisados em conjunto, e o resultado foi chamado de carta de 
vulnerabilidade ambiental, que indica quanto um terreno pode ser degradado por causa da 
circulação de veículos fora de estrada. As trilhas existentes também foram mapeadas por imagens 
de satélite e por mapeamento de campo. Um trilheiro percorreu 517 km de trilhas com um GPS e 
algumas trilhas foram também percorridas a pé. 

O mapeamento foi uma parte do trabalho. Também foram estudados todos os planos de 
manejo das unidades de conservação. Esses planos definem o zoneamento e as regras para uso dos 
parques. Hoje em dia, motos e jipes não podem circular nos parques, mas muitos trilheiros não 
respeitam esta proibição. 

Outras atividades importantes desenvolvidas pelo projeto foram conversas com grupos de 
trilheiros. Durante a preparação do estudo, foi feita uma roda de conversa em Ouro Branco e outra 
em Ouro Preto. Com o objetivo de levantar opiniões e sugestões da sociedade, o MPMG organizou 
ainda uma reunião de consulta pública em Ouro Preto, que ficou lotada de representantes de 
trilheiros, brigadistas, comerciantes e ativistas ambientais. A maioria dos participantes se mostrou a 
favor da atividade, seja por lazer seja por fins econômicos, desde que seja disciplinada e praticada 
de modo a minimizar os impactos ambientais e sociais.  

Este relatório da AAE ora apresentado, contém (1) recomendações para os órgãos públicos e 
(2) mapas que mostram quais áreas poderiam ser usadas para a circulação de motos e jipes e quais 
áreas não são adequadas para esse uso. 

A primeira proposição é que, desde que respeitadas determinadas condições, motos e jipes 
possam circular em certas trilhas dentro e fora de algumas unidades de conservação. As condições 
a serem aplicadas consideram, em resumo, a prática livre por pequenos grupos, a condução de 
turistas por guias e empresas operadoras e os eventos esportivos.  

Ao fomentar a regulamentação de áreas adequadas para a realização de atividades 
esportivas off road que envolvam veículos automotores, especialmente em áreas de proteção 
ambiental, o Ministério Público cumpre sua função de agente de transformação social, assegurando 
à sociedade o direito de usufruto do meio ambiente de forma sustentável, garantindo também que 
as próximas gerações usufruam desse mesmo direito. 

 

 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais  
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Resumo Técnico 
 

Avaliação Ambiental Estratégica de Atividades Recreativas Fora de Estrada na Porção Sul da Serra do 
Espinhaço. Relatório. Belo Horizonte: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 2019. 

Este estudo tem como escopo a realização de avaliação ambiental estratégica (AAE) e preparação de 
correspondente relatório contendo recomendações tecnicamente fundamentadas para subsidiar os órgãos 
governamentais responsáveis quanto ao disciplinamento de atividades recreativas motorizadas fora de 
estrada realizadas em áreas de especial proteção ambiental situadas na porção Sul da Reserva da Biosfera da 
Serra do Espinhaço, Minas Gerais. 

A ação estratégica avaliada é definida como o disciplinamento dessas atividades, por meio de mecanismos 
apropriados a cada entidade que poderá vir a aplicar as recomendações resultantes da AAE.  

O enfoque de AAE adotado foi o de base estratégica, no qual o objeto de avaliação são opções estratégicas 
para atingir os objetivos de disciplinamento das atividades recreativas. A AAE é estruturada a partir de fatores 
críticos para a decisão, os quais, relacionados a políticas estratégicas relevantes, fornecem orientações 
ambientais e de sustentabilidade a serem observadas nas decisões, e diretrizes para planejamento da ação 
estratégica, constituindo um Quadro de Referência Estratégico que orienta a coleta e análise de dados e 
informação e subsidia a formulação de opções estratégicas. 

A AAE de base estratégica é desenvolvida em quatro componentes: técnica, processual, institucional e de 
comunicação e envolvimento.  

Do ponto de vista do processo de elaboração da AAE, foi constituído um grupo de acompanhamento 
composto por representantes do Ministério Público, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e do Instituto Estadual de Florestas. Foram realizadas reuniões de andamento e uma oficina de 
trabalho. Desta forma, foram validados os fatores críticos para a decisão, o Quadro de Referência Estratégico 
e as opções estratégicas. Foram considerados os seguintes fatores críticos: ecossistemas, recursos hídricos, 
paisagem, patrimônio cultural e governança. 

A componente técnica incluiu a identificação dos impactos mais frequentes, o mapeamento dos recursos 
ambientais selecionados e dos bens culturais e análises espaciais, com ajuda de um Sistema de Informações 
Geográficas. Foram considerados os recursos ambientais e os bens culturais da área de estudo, sua 
distribuição espacial e sua vulnerabilidade a atividades recreativas motorizadas. Os principais impactos 
ambientais dessas atividades foram descritos e resumidos em uma lista contendo 22 impactos. 

A área de estudo foi dividida em três setores: Ouro Branco, Ouro Preto e Serra da Moeda, envolvendo 
unidades de conservação estaduais e municipais. Em cada um deles foi feito levantamento de campo para 
mapeamento das trilhas. Para cada setor, foi também preparada uma série de mapas dos recursos ambientais 
e bens culturais. A partir dos mapas de solos e declividade, foi produzido mapa de suscetibilidade à erosão. 
Esse mapa foi sobreposto ao mapa de cobertura vegetal para gerar uma carta de vulnerabilidade ambiental. 

As atividades recreativas praticadas são de três tipos: (i) prática livre, na qual pequenos grupos percorrem 
trilhas predeterminadas; (ii) prática comercial, na qual turistas são guiados por estradas vicinais; e (iii) prática 
esportiva, incluindo eventos competitivos. As trilhas existentes foram mapeadas por meio de interpretação de 
imagens, acesso a bases de dados e mapeamento em campo, no qual foram percorridos 517 km de trilhas. 

No contexto institucional foram consideradas as entidades governamentais envolvidas e suas principais 
atribuições, decisões judiciais anteriores que estabelecem a necessidade de avaliação prévia de impacto 
ambiental para eventos esportivos, e as demandas dos praticantes dessas atividades recreativas. Foram 
realizadas entrevistas com gestores de unidades de conservação e técnicos municipais. 

Para cada tipo de prática recreativa, foram desenvolvidas três opções estratégicas: 

- para a prática livre: proibição, permissão controlada e sem regulação 
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- para a prática comercial: proibição, permissão controlada e licenciamento ambiental 

- para a prática esportiva: proibição, permissão controlada e licenciamento ambiental 

Cada opção foi analisada quanto à sua potencial contribuição para atingir os objetivos da ação estratégica e 
com relação ao atendimento às orientações ambientais e de sustentabilidade associadas a cada fator crítico 
para decisão. Em seguida, os pontos fortes e fracos característicos de cada opção estratégica, assim como as 
oportunidades e as ameaças externas, foram analisadas pela equipe técnica e pelo grupo de 
acompanhamento, em uma oficina de trabalho com tomadores de decisão. Dessa análise, emergiram como 
opções estratégicas recomendadas a permissão controlada da prática livre, a permissão controlada da prática 
comercial e o licenciamento ambiental da prática esportiva. 

Em seguida, foram desenvolvidas recomendações para implementar a opção estratégica escolhida para cada 
tipo de prática. Uma vez que são indicadas a permissão controlada da prática livre e das atividades comerciais, 
assim como o licenciamento de atividades esportivas, são indicadas áreas potencialmente aptas para a 
circulação de veículos recreativos fora de estrada. 

Para diferenciar as áreas potencialmente aptas das áreas com baixa aptidão, foram produzidas cartas de 
aptidão, mediante sobreposição das cartas de vulnerabilidade ambiental aos mapas de bens culturais e às 
áreas de preservação permanente de nascentes e margens de rio. Foram também delimitadas, a partir dos 
mapas de zoneamento das unidades de conservação, a zona intangível de cada uma delas, segundo 
classificação dos planos de manejo. Foram consideradas como potencialmente aptas as áreas que não 
estejam, ao mesmo tempo, em setor de vulnerabilidade muito alta, em perímetro de proteção de bens 
tombados, em áreas de preservação permanente e em zona intangível. 

As cartas de aptidão servem como primeira aproximação para definir possíveis trajetos, mas não permitem 
obter diretamente o traçado definitivo de trilhas de menor impacto, uma vez que a determinação de quais 
trilhas são apropriadas depende das características e condições da própria trilha, sendo necessários 
levantamentos em campo, para os quais apresenta-se a recomendação de um protocolo para caracterização e 
avaliação rápida de trilhas. 

Dentre as recomendações para permissão controlada de prática livre, incluem-se a circulação apenas em 
trilhas designadas, o credenciamento de usuários, a divulgação das restrições a atividades recreativas 
motorizadas, mediante preparação de mapas e outros meios, a sinalização, ao longo das principais trilhas, dos 
limites das unidades de conservação, a promoção de campanhas educativas e informativas sobre uso de 
veículos motorizados fora de estrada, seus impactos e boas práticas, para encorajar o uso responsável de 
trilhas e o estímulo à formação de associações de praticantes. 

Para a prática comercial, recomenda-se definição do traçado, em consulta com o gestor da UC, observando as 
áreas potencialmente aptas segundo este relatório de AAE, após aplicação de protocolo de caracterização e 
avaliação rápida das trilhas, a correspondente inclusão de ajustes ou modificações do plano de manejo, 
cobrança de ingresso e definição de um caderno de encargos estabelecendo obrigações e condições a serem 
observadas pelas empresas operadoras. 

Para eventos, a recomendação é de licenciamento mediante preparação de estudos ambientais para 
licenciamento, cujo conteúdo mínimo sugerido é indicado. 

Na componente de comunicação e envolvimento da AAE, foram realizadas reuniões informais com praticantes 
de atividades recreativas fora de estrada e uma reunião oficial de consulta pública, convocada mediante edital 
do Ministério Público. A reunião de consulta pública foi realizada no dia 23 de maio de 2019, em Ouro Preto. 
A reunião foi anunciada duas semanas antes e informação sobre a AAE foi colocada em um sítio internet, 
acessível até uma semana depois da reunião, com possibilidade de envio de comentários. 

Este estudo concluiu que, desde que respeitadas determinadas condições, motos e jipes poderiam circular em 
certas trilhas dentro e fora de algumas unidades de conservação, reduzindo-se os impactos dessas atividades 
recreativas. As opções estratégicas recomendadas representam uma mudança em relação à política atual. Sua 
implementação requer diversas modificações das regras vigentes.  
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Resumo Não Técnico 
 
Avaliação Ambiental Estratégica de Atividades Recreativas Fora de Estrada na Porção Sul da Serra do 
Espinhaço. Relatório. Belo Horizonte: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 2019. 

Este estudo, denominado Avaliação Ambiental Estratégica, foi preparado por solicitação do Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais, entre agosto de 2018 e julho de 2019, para subsidiar os órgãos governamentais 
responsáveis quanto ao disciplinamento de atividades recreativas motorizadas fora de estrada realizadas em 
áreas de especial proteção ambiental situadas na porção Sul da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. 

O que é uma avaliação ambiental estratégica? 

É um tipo de estudo que ajuda o governo a tomar decisões conhecendo antecipadamente suas consequências 
futuras sobre o meio ambiente. Com isso, podem ser analisadas opções para executar uma ação 
governamental respeitando os limites da natureza. 

Qual o objetivo desta avaliação ambiental estratégica? 

Fazer recomendações tecnicamente fundamentadas para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad) e para o Instituto Estadual de Florestas (IEF) a fim de disciplinar a 
circulação de motos, jipes e outros veículos fora de estrada em trilhas nas imediações ou mesmo dentro de 
unidades de conservação (parques, áreas de proteção ambiental e outras). 

Por que foi feita esta avaliação? 

Por recomendação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, uma vez que existe uma percepção 
generalizada que a circulação de motos, jipes e outros veículos fora de estrada em parques e outras unidades 
de conservação causa danos à paisagem, ao meio ambiente e ao patrimônio cultural. Por tais motivos têm 
ocorrido conflitos, reclamações e mesmo ações judiciais, com a consequente proibição dessas atividades. Em 
uma dessas ações, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a obrigatoriedade de exigência de 
estudos de impacto ambiental para eventos esportivos fora de estrada. 

Mas o principal motivador deste estudo é a necessidade de assegurar proteção efetiva ao meio ambiente e ao 
patrimônio cultural em áreas de especial interesse ambiental. Essas áreas incluem não apenas parques, mas 
também outros tipos de unidades de conservação, como Áreas de Proteção Ambiental e Áreas de Proteção 
Especial. Apesar do nome parecido, são dois tipos diferentes de áreas, sujeitas a diferentes legislações. 

Quais são os impactos do uso de trilhas por motos e jipes? 

Dependem do tipo de terreno. Os impactos mais frequentes e mais importantes são o aumento da erosão, a 
compactação do solo, a destruição de vegetação rara e o impacto visual. Além destes, pode haver 
deterioração de bens culturais, como calçamentos de pedra da época do Ciclo do Ouro, degradação de 
nascentes, assoreamento de córregos e poluição do solo. O estudo levantou 22 impactos.  

Em qual região foi feito esse estudo? 

Na região de Ouro Preto, Ouro Branco e na Serra da Moeda. Sabe-se que há trilhas de jipes e de motos em 
muitas outras regiões do Estado. Esta região foi escolhida porque é muito importante para conservação 
ambiental e proteção do patrimônio histórico, e inclui os parques de Itacolomi, de Ouro Branco e das 
Andorinhas, os monumentos naturais de Itatiaia e da Serra da Moeda e a floresta de Uaimii. O estudo abrange 
também as áreas que estão em volta desses parques, conhecidas como zonas de amortecimento. 

O que foi feito? 

Foram realizados diversos tipos de levantamentos e de análises. Em primeiro lugar, foram feitos vários mapas 
de cada setor da área de estudo (Ouro Branco, Ouro Preto e Serra da Moeda). O mapa de declividade mostra 
onde o terreno é mais íngreme. O mapa de solos mostra a distribuição dos tipos de solo. Estes dois mapas 
combinados, mostram em quais lugares o solo é mais propenso à erosão. Como motos e jipes intensificam a 
erosão, é importante saber onde esse fenômeno ocorre e também onde estão os locais mais erodidos. Por 
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isso também foi feito o mapeamento dos principais focos de erosão. Outro mapa foi o de vegetação e 
cobertura da terra. A importância desse mapa é mostrar onde estão os tipos de vegetação mais importantes e 
que precisam ser conservados. Por exemplo, os campos rupestres são raros em Minas Gerais, e contêm 
muitas espécies que só ocorrem nesse ecossistema e por isso sua proteção é tão importante. Ademais, as 
plantas dos campos rupestres demoram muito para crescer, e qualquer perturbação, como o pisoteamento 
ou o amassamento por rodas, pode causar danos de difícil reversão.  

Esses mapas foram analisados em conjunto, e o resultado foi chamado de carta de vulnerabilidade, que indica 
quanto um terreno pode ser degradado por causa da circulação de veículos fora de estrada. 

Além desses mapas, as trilhas existentes também foram mapeadas. Para isso foram usadas três fontes: 
Wikiloc, imagens de satélite (as trilhas são visíveis) e mapeamento de campo. Um trilheiro percorreu 517 km 
de trilhas com um GPS e foi anotando o que via (erosão, calçamento, desvios e trilhas paralelas). Algumas 
trilhas foram também percorridas a pé. 

O mapeamento foi uma parte do trabalho. Também foram estudados todos os planos de manejo das 
unidades de conservação. Esses planos definem o zoneamento e as regras para uso dos parques. Hoje em dia, 
motos e jipes não podem circular nos parques, mas muitos trilheiros não respeitam a proibição. 

Outra atividade importante foram conversas com grupos de trilheiros. Durante a preparação do estudo, foi 
feita uma roda de conversa em Ouro Branco e outra em Ouro Preto. Antes de concluir o estudo, foi 
promovida uma reunião oficial de consulta pública, convocada pelo Ministério Público, no dia 23 de maio de 
2019, no auditório da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. 

O resultado é apresentado na forma de (1) recomendações para os órgãos públicos e (2) mapas que mostram 
quais áreas poderiam ser usadas para a circulação de motos e jipes e quais áreas não são adequadas.  

Quem fez o estudo? 

Uma equipe de nove profissionais de diferentes áreas do conhecimento (geologia, geografia, biologia, 
sociologia, arquitetura, engenharia) e um técnico de campo. O estudo foi acompanhado por dirigentes da 
Semad e do IEF e por membros do Ministério Público (Promotores de Justiça), que deram as orientações 
gerais para o estudo e aprovaram as principais recomendações. 

O que está sendo proposto? 

A primeira proposição é que, desde que respeitadas determinadas condições, motos e jipes poderiam circular 
em certas trilhas dentro e fora de algumas unidades de conservação. Para que isso seja possível, ainda será 
necessário fazer uma caracterização e avaliação detalhadas de cada trilha, usando um protocolo descrito 
neste estudo. Em seguida, as condições a serem aplicadas, resumidamente, são: 

-  para prática livre (pequenos grupos) os trilheiros deveriam ser credenciados, as trilhas permitidas 
deveriam ser sinalizadas e deveriam ser feitas campanhas educativas e informativas sobre uso de 
veículos motorizados fora de estrada, seus impactos e boas práticas; 

-  para condução de turistas, deveriam ser designadas trilhas e definidas obrigações e condições a serem 
observadas pelas empresas operadoras, inclusive de recuperação de trechos de algumas trilhas; 

- para eventos esportivos, deve ser feito um estudo ambiental seguindo um roteiro estabelecido neste 
estudo; 

É importante lembrar que este estudo é estratégico e por isso a escolha de cada trilha deve seguir suas 
recomendações, mas precisa ser detalhada nos setores indicados como possíveis. 

Quais são os desdobramentos? 

A Semad e o IEF vão considerar as recomendações e discutir internamente, inclusive com os gestores das 
unidades de conservação, que são as pessoas que realmente conhecem o que acontece no campo. As 
recomendações vão passar por uma análise jurídica e os responsáveis vão discutir como elas poderiam ser 
implementadas, se há pessoal suficiente, qual o custo e se há recursos para isso. Também precisam analisar as 
modificações que deveriam ser feitas nos planos de manejo. O papel da avaliação ambiental estratégica 
termina com a entrega deste relatório, mas o trabalho continua.  
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Introdução 

 

 

A circulação de veículos automotores fora de estrada, tais como motocicletas, quadriciclos, 
jipes e “gaiolas” (denominados, neste estudo, “veículos motorizados fora de estrada” ou VMFEs), 
em áreas de especial interesse para proteção ambiental, tem suscitado preocupação de agentes 
públicos e de cidadãos devido a seus impactos negativos sobre o ambiente natural e sobre o 
patrimônio cultural. 

Na região ao sul de Belo Horizonte, parte da Serra do Espinhaço, o trânsito desses veículos 
em locais não apropriados pode causar danos à vegetação nativa, inclusive espécies raras, ao solo, 
aos recursos hídricos, à paisagem e a bens do patrimônio cultural, como vias calçadas do período 
colonial. Algumas áreas mais visadas para a prática de atividades recreativas com utilização de 
veículos motorizados fora de estrada são também de grande importância para a conservação da 
biodiversidade, dos recursos hídricos e do patrimônio cultural. Tais áreas incluem unidades de 
conservação (UCs), que são espaços territoriais protegidos com objetivo de proteção dos recursos 
ambientais e nos quais seu uso é sujeito a restrições, admitindo-se apenas atividades compatíveis 
com objetivos conservacionistas. 

Danos ao patrimônio histórico associados a atividades recreativas motorizadas têm sido 
documentados e comunicados a órgãos públicos. Por exemplo, sustenta-se que, no antigo caminho 
colonial entre o Morro da Queimada, em Ouro Preto, e os distritos de Glaura e Cachoeira do 
Campo, “alguns raros trechos do caminho [que] ainda contêm o antigo calçamento de pedra, os 
arrimos e contenções foram erodidos principalmente pelo incansável uso das motos (trail) por 
motoqueiros de toda a região dos Inconfidentes”.1 A circulação de motocicletas também é vista 
como uma das atividades perniciosas atualmente praticadas “que deveriam ser proibidas”, para 
usuários e vizinhos do Parque Estadual do Itacolomi2, ao passo que o plano de manejo do 
Monumento Natural da Serra da Moeda afirma que “trilhas secundárias são utilizadas 
principalmente por praticantes de motocross, mas devido à localização e danos que causam ao 
patrimônio da UC, deverão ser fechadas e integrarem programa de recuperação de áreas 
degradadas”.3 

Por outro lado, em outros países, observa-se que praticantes de atividades recreativas ao ar 
livre relatam que atividades recreativas motorizadas fora de estrada propiciam “conexão com a 
natureza” (Fischman et al., 2017) e facilitam o acesso para a prática de outras atividades ao ar livre,  
como observação da vida selvagem (Mann e Leahy, 2010) ou mesmo, em países onde é permitido, 
a pontos de caça e pesca (Fischman et al., 2017). Há também evidências de benefícios à saúde dos 
praticantes regulares de esportes fora de estrada (Burr et al., 2011). Benefícios econômicos da 
recreação motorizada fora de estrada também são notados (Silberman e Andereck, 2006), da 
mesma forma que a recreação não motorizada gera contribuição para a economia (Southwick et al., 
2009). 

                                                             
1 Autos do Inquérito Civil no. MPMG-04661.16.000165-1, pg. 18, 4ª. Promotoria de Justiça da Comarca de Ouro Preto. 
2 Plano de Manejo do Parque Estadual do Itacolomi. Encarte 1 - Diagnóstico do Parque, outubro de 2007, p. 41. 
3 Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, Encarte 1 - Contextualização, Enquadramento e 
Caracterização da UC, novembro de 2016, p. 180-1. 
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Minas Gerais tem grande atrativo para esse tipo de atividade, que vem se desenvolvendo há 
pelo menos 40 anos e é praticada em todo o Estado. Além de importantes para conservação, as 
áreas de maior atratividade para recreação motorizada nos arredores de Belo Horizonte são 
também áreas de interesse para outras atividades ao ar livre, como caminhadas e ciclismo, 
geralmente consideradas como de menor impacto (Fischman et al., 2017), potencializando conflitos 
entre visitantes das unidades de conservação. 

Este estudo de avaliação ambiental estratégica (AAE) de atividades recreativas motorizadas 
fora de estrada foi desenvolvido para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em consulta 
com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e o Instituto Estadual 
de Florestas (IEF)4. 

 Este relatório é organizado em doze capítulos. Seus objetivos são apresentados no capítulo 

1, que também discrimina a ação estratégica em análise, as decisões que podem ser influenciadas 

pela AAE e as entidades que poderão aplicar suas recomendações. A metodologia geral do estudo é 

apresentada no capítulo 2. No capítulo seguinte é feita uma caracterização regional da área de 

estudo, na porção sul da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. Essa caracterização engloba 

aspectos de natureza histórica, paisagística e ambiental, assim como as unidades de conservação e 

outras áreas de interesse ambiental. No capítulo 4 são apresentadas características básicas das 

atividades recreativas motorizadas fora de estrada praticadas na região, segundo as modalidades 

de prática livre, comercial e esportiva. Os principais impactos ambientais decorrentes da circulação 

de veículos motorizados fora de estrada são explicados no capítulo 5, apontando-se também as 

principais causas de cada impacto. 

Os fatores críticos para a decisão selecionados para AAE e o correspondente quadro de 

referência estratégico são apresentados no capítulo 6. Os fatores foram escolhidos com base na 

caracterização preliminar da área de estudo (capítulo 3), das atividades recreativas (capítulo 4) e de 

seus impactos ambientais potenciais (capítulo 6). 

Para fins de caracterização detalhada, a área de estudo foi dividida em três setores onde se 

concentram as atividades fora de estrada, denominados Ouro Branco, Ouro Preto e Serra da 

Moeda. Os recursos ambientais e os bens culturais de cada setor são apresentados, com ajuda de 

mapas temáticos, no capítulo 7, que também traz cartas de suscetibilidade a processos erosivos 

para cada setor da área de estudo, ao passo que no capítulo 8 apresentam-se cartas de 

vulnerabilidade ambiental ao uso por veículos fora de estrada, obtidas por meio do cruzamento de 

mapas temáticos e da carta de suscetibilidade à erosão. O capítulo 9 apresenta e descreve as 

opções estratégicas consideradas nesta avaliação e avalia seus respectivos pontos fortes, 

oportunidades, fraquezas e ameaças. A consulta pública realizada como parte da AAE é descrita no 

capítulo 10. Finalmente, as recomendações oriundas do estudo são apresentadas no capítulo 11 e 

as conclusões no capítulo 12. Os principais termos técnicos empregados são definidos em um 

glossário ao final. 

  

                                                             
4 Embora tenha sido convidado, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA) não enviou 
representante ao grupo de acompanhamento. 
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Capítulo 1 

Âmbito e objetivos do estudo 
 

 

Este estudo tem como escopo a realização de avaliação ambiental e preparação de 
correspondente relatório contendo recomendações tecnicamente fundamentadas visando 
subsidiar os órgãos governamentais responsáveis quanto ao disciplinamento de atividades 
recreativas motorizadas fora de estrada realizadas em áreas de especial proteção ambiental 
situadas na porção Sul da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, Minas Gerais. 

 Esta avaliação ambiental estratégica (AAE) explora opções para ordenar as atividades 
recreativas motorizadas fora de estrada, de modo a evitar, reduzir e, se necessário compensar, seus 
impactos adversos sobre os recursos ambientais e os bens culturais. A finalidade maior da ação 
estratégica em questão é preservar a integridade dos ecossistemas e os valores paisagísticos e 
histórico-culturais das unidades de conservação existentes na região. Uma ação estratégica é 
qualquer iniciativa voltada para atingir objetivos estratégicos, de longo prazo. 

A avaliação ambiental estratégica, tal como aplicada neste estudo, é “um instrumento de 
avaliação de impactos de natureza estratégica, cujo objetivo é facilitar a integração ambiental e a 
avaliação de oportunidades e riscos de estratégias de ação no quadro de um desenvolvimento 
sustentável” (Partidário, 2007, p. 9, grifo no original). Desta forma, a AAE visa “integrar questões de 
meio ambiente e de sustentabilidade na decisão, avaliando opções de desenvolvimento¨ 
(Partidário, 2012, p. 11). Tendo como diretriz a proteção dos recursos ambientais e dos bens 
culturais, esta avaliação é entendida como “um instrumento que permite agregar a proteção do 
meio ambiente e a utilização adequada e sustentável dos recursos naturais nas ações de governo 
avaliando na fase de planejamento os efeitos que as políticas, os atos legislativos, os planos e 
programas de governo propostos terão sobre o meio ambiente, permitindo assim sua modificação, 
adequação ou não realização” (Lanchotti, 2014, p. 169). 

Embora este estudo siga, de modo geral, orientações metodológicas da escola de AAE 
“baseada em estratégias” (Noble e Nwanekezie, 2017; Partidário, 2012), entendida como aquela 
que auxilia a formulação de estratégias para se atingir determinado objetivo ou conjunto de 
objetivos de sustentabilidade, deve-se observar que as atividades recreativas examinadas neste 
estudo já vêm sendo realizadas e seus impactos já vêm ocorrendo, atraindo a atenção de 
autoridades e de cidadãos. Desta forma, esta AAE é, em parte, também “centrada em impactos”, 
ou seja, guarda certas semelhanças com a avaliação de impactos de projetos, à medida que 
identifica os impactos causados pelas atividades recreativas e analisa opções de mitigação. Esta 
avaliação assemelha-se ao modelo denominado “futuros estratégicos”, segundo a tipologia de 
Noble e Nwanekezie (2017, p. 169), conceituado como “um meio para dar forma ou mesmo 
formular estratégias ou políticas, planos e programas”, e como uma ferramenta “exploratória de 
um conjunto de futuros alternativos com a finalidade de atingir os resultados pretendidos”.  
Abordagem similar, embora com diferente terminologia, foi usada por Sizo et al. (2016) para 
desenvolver e avaliar opções estratégicas para conservação de áreas úmidas face à expansão de 
uma cidade no oeste do Canadá. 

 O escopo e o contexto desta avaliação ambiental estratégica são sintetizados no Quadro 1. 
A ação estratégica avaliada é definida como o disciplinamento, ou ordenamento, das atividades em 
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questão, por meio de mecanismos apropriados a cada entidade que poderá vir a aplicar as 
recomendações resultantes da AAE. Por exemplo, o IEF e a Secretaria de Meio Ambiente de Ouro 
Preto, como organismos gestores de UCs, poderão incluir as recomendações que julgarem 
pertinentes em futuras revisões dos planos de manejo, ao passo que a Semad poderá utilizar o 
presente estudo como subsídio para estabelecer regras relativas ao licenciamento de eventos 
esportivos. O Quadro 1 também aponta as principais decisões para as quais espera-se contribuir 
com esta AAE, destacando-se que, embora as recomendações sejam voltadas principalmente para 
órgãos governamentais, parte é também aplicável pelo setor privado e por associações da 
sociedade civil. 

Quadro 1 – Escopo da Avaliação Ambiental Estratégica 

Objetivo da ação estratégica Disciplinar atividades recreativas motorizadas fora de 
estrada em áreas de especial proteção ambiental 

Decisões que podem ser 
influenciadas pela AAE 

- Autorizações e licenças para a organização de eventos 
esportivos 

- Planos de manejo de unidades de conservação 
- Estabelecimento de trajetos para veículos motorizados fora 

de estrada 

Entidades que podem aplicar as 
recomendações da AAE 

- Organizações privadas que promovem eventos esportivos 
- Organismos gestores de unidades de conservação 
- Órgãos ambientais licenciadores 
- Empresas proprietárias de grandes terrenos na região  

 

 A expansão das atividades recreativas motorizadas fora de estrada vem preocupando 
autoridades governamentais, moradores de áreas vizinhas e o Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, principalmente devido aos possíveis danos a áreas protegidas – em especial as 
unidades de conservação estaduais – e aos bens culturais da região – em particular o patrimônio 
histórico. Em anos recentes, essas entidades têm realizado ações como a proibição da circulação de 
veículos fora de estrada em unidades de conservação de proteção integral e a instauração de 
inquéritos e ações civis públicas. Uma dessas ações resultou, em 2016, na proibição da realização 
de competição esportiva de âmbito internacional. 

 Algumas entidades que reúnem praticantes, como “BH Trail Club, Q4 Trail Club e Federação 
Mineira de Motociclismo” têm tomado iniciativas para contribuir para estabelecer regras para a 
atividade. Essas entidades contrataram um estudo, concluído em maio de 2018, que apresenta 
“análise ambiental das repercussões negativas e positivas geradas nas trilhas e suas proximidades” 
(p. 7) de uma trilha de aproximadamente 90 km de extensão localizada em Nova Lima. Apresentada 
como uma trilha “consolidada da região” (p. 10) e utilizada há mais de 40 anos, passa pelos distritos 
de São Sebastião das Águas Claras (Macacos) e Parque do Engenho. Parte do percurso é feito por 
vias asfaltadas, parte por estradas vicinais não pavimentadas e parte por trilhas.5 

Esse estudo ambiental aponta os seguintes impactos: poluição sonora, poluição dos cursos 
d’água, degradação do solo e das paisagens, poluição atmosférica, invasão de propriedades 
particulares e unidades de conservação e desenvolvimento da economia local. É também citada a 
realização de “programas educativos” e ações sociais junto às comunidades locais por associados 
das entidades que encomendaram o estudo. Depois de reconhecidos os impactos, são propostas 
ações mitigadoras, compensatórias e de monitoramento. O estudo argumenta que os praticantes 
podem contribuir na identificação de focos de incêndio e queimadas, comunicando os bombeiros, 

                                                             
5 TM Engenharia de Soluções, Estudo Ambiental. Belo Horizonte, maio de 2018. 
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assim como auxiliar na chegada a esses pontos. Também é proposta a realização, pelos membros 
das associações, de mapeamento de nascentes. 

Também o “Trail Clube de Minas Gerais”, outra entidade de praticantes, em conjunto com a 
Federação de Motociclismo do Estado de Minas Gerais, tomou iniciativas para promover o 
regramento da atividade, lançando o projeto denominado “Trail Legal”, para orientar a prática de 
esportes fora de estrada. 

 Embora o assunto tenha ganho destaque nos últimos anos, devido, entre outros, a ações do 
IEF e do Ministério Público, a preocupação com os impactos causados pelo uso de veículos 
motorizados fora de estrada não é recente. Merece destaque decisão judicial de 26 de maio de 
2003 (acórdão 1.0000.00.291065-1/000 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais), que determina que 
o Estado de Minas Gerais exija “prévio Estudo de Impacto Ambiental para licenciamento de 
atividades esportivas que importem o trânsito de veículos automotores em áreas de especial 
proteção ambiental”. Este acórdão decorreu de ação ajuizada pelo Ministério Público relativa ao 
evento esportivo denominado “Enduro da Independência” e também à prática “do esporte 
denominado trail”, sob o argumento que “o elevado número de motocicletas que percorre as 
trilhas em áreas de preservação ambiental causa erosão das encostas e o assoreamento dos rios da 
região onde é realizado”.6 

Entretanto, a atividade não se tipifica como passível de licenciamento ambiental, segundo a 
atual regulamentação em vigor no Estado de Minas Gerais, a Deliberação Normativa (DN) 217 de 6 
de dezembro de 2017, do Conselho Estadual de Política Ambiental. 

Note-se que essas atividades recreativas motorizadas que já vêm sendo realizadas por 
múltiplos agentes privados (entidades associativas e indivíduos). Nesse contexto, o estudo tem 
objetivo de informar decisões acerca de: (i) “como” a atividade poderia ser conduzida e, se for o 
caso, regulamentada, (ii) “onde” a atividade poderia ser permitida – ou seja, em quais setores ou 
segundo quais trajetos; e (iii) “quando” a atividade poderia ser permitida – ou seja, acerca da 
eventual necessidade de se estabelecerem restrições em determinadas épocas do ano. 

Em outros países, os impactos do uso dos veículos fora de estrada em áreas de importância 
ambiental também têm sido objeto de preocupação e, em alguns casos, ordenamento e 
regulamentação. Alguns exemplos de interesse para o presente trabalho são mencionados a seguir. 

Na África do Sul, uma avaliação estratégica foi realizada com objetivo de definir locais 
apropriados para a prática recreativa ao longo da costa da província de Kwazulu Natal, numa 
extensão de aproximadamente 560 km (Celliers et al., 2004). A partir de um mapeamento da zona 
costeira, o estudo adotou sete critérios de exclusão, ou seja, atributos ambientais impeditivos da 
prática recreativas fora de estrada, tais como ocorrência de vegetação rara ou ameaçada (incluindo 
manguezais e marismas) e áreas consideradas como contendo “feições naturais frágeis”, como 
locais de desova de tartarugas. Como resultado, cerca de 240 km foram classificados como áreas 
possíveis, que, em seguida, foram sujeitas a “outras considerações”, como possível futura 
designação como área protegida, áreas de pesca artesanal, áreas de interesse arqueológico ou de 
importância cultural, áreas usadas historicamente para a prática recreativa e ainda outras 
considerações. O estudo concluiu pela indicação de 33 trechos de zona costeira, de comprimentos 
variando entre 2 e 28 km, como adequados para essa prática recreativa e como candidatos para 
designação oficial como “áreas de uso recreativo”. 

                                                             
6 Extratos do acórdão segundo autos do Inquérito Civil no. MPMG-04661.16.000165-1, fls. 25 e seg. 
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Na Austrália, estado da Austrália do Sul, associações de recreacionistas e o governo 
encomendaram um estudo para desenvolver uma estratégia e um plano diretor para motociclismo 
fora de estrada (Treadwell, 2012), uma atividade recreativa cuja “popularidade continua a crescer” 
(p. 13), mas suscita “preocupações válidas” (p. 6) devido a ruído, danos ambientais e conflitos com 
outros usuários de parques e trilhas. Esse estudo afirma que nos demais estados australianos, áreas 
públicas foram designadas para motociclismo fora de estrada (p. 7), e que na Austrália do Sul, o 
principal problema é a falta de “áreas legitimadas” para a prática da atividade. O estudo faz uma 
proposta que se desdobra em quatro “áreas estratégicas”: provisão de locais apropriados, 
educação e conscientização dos motociclistas, governança e gestão para implementar a estratégia e 
sustentabilidade, incluindo a minimização de impactos. Esse estudo é de grande abrangência 
territorial e não propõe áreas apropriadas para a prática. O estudo informa que as regras e 
condições para uso de motocicletas em terras públicas variam segundo o estado, predominando a 
exigência de que motocicletas fora de estrada tenham que ser também registradas para circulação 
em vias públicas.  

No Estado da Austrália Ocidental, o uso de motocicletas sem autorização para circulação em 
vias públicas é permitido em apenas algumas áreas públicas especialmente designadas (além de 
propriedades privadas), mas requer um registro especial.7 Em unidades de conservação, a atividade 
não é permitida. 

Nos Estados Unidos, o Serviço de Parques Nacionais prepara estudos de impacto ambiental 
(EIAs) para orientar decisões de manejo de áreas protegidas de categorias nas quais atividades 
recreativas motorizadas são permitidas, como as Áreas Nacionais de Recreação (em outras 
categorias, como Parques Nacionais, o uso é proibido). Exemplos recentes de EIAs dessa natureza 
são o Plano de Gestão de Veículos Fora de Estrada da Área de Recreação Nacional Glen Canyon, nos 
estados de Arizona e Utah (NPS, 2017) e o plano para a Área de Recreação Nacional Lake Meredith, 
no Texas (NPS, 2015). Estes dois estudos contêm informação metodológica de interesse para o 
presente trabalho. 

O plano do Glen Canyon foi preparado em cumprimento a uma decisão judicial de 2008 que 
obrigou o Serviço de Parques Nacionais a designar locais apropriados para a circulação de veículos 
fora de estrada no interior dessa Área de Recreação. O objetivo do plano é “avaliar o uso da área 
por veículos fora de estrada e desenvolver ações de manejo que preservem as características 
científicas, cênicas e históricas, promovam o uso recreativo e a fruição da área, assim como os 
recursos e valores pelos quais a área foi estabelecida como uma unidade integrante do sistema de 
parques nacionais.” O EIA foi necessário para “avaliar os impactos associados ao uso e determinar 
as ações de manejo necessárias” e determinar se o Serviço de Parques Nacionais deve autorizar o 
uso por veículos fora de estrada, observada a legislação vigente. 

O Serviço de Pesca e Vida Selvagem, responsável pela categoria de área protegida 
denominada Refúgio Nacional de Vida Selvagem, prepara estudos ambientais simplificados 
(environmental assessments) ou EIAs para seus planos de manejo (comprehensive conservation 
plans), que podem contemplar o uso de veículos fora de estrada (Fischman et al., 2017). 

Nesses exemplos, a seleção de áreas apropriadas para circulação de VMFEs, quando 
permitida, é fundamentada em estudos ambientais como EIAs ou estudos simplificados.  

                                                             
7 Recreational Trailbike Rider’s Association (www.rtra.asn.au) 
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Capítulo 2 

Métodos de trabalho 
 

 

 A preparação desta AAE foi estruturada em quatro componentes, tendo-se seguido a 
proposta metodológica de Partidário (2012): 

● Componente técnica, que envolveu a contextualização regional da área de estudo, a 
identificação dos impactos mais frequentes de atividades recreativas motorizadas fora 
de estrada, o mapeamento de recursos ambientais selecionados e de bens culturais 
nessa área de estudo, a elaboração de análises apoiadas por um sistema de informação 
geográfica e a formulação de recomendações para minimizar impactos ambientais 
adversos e melhorar a proteção da integridade dos ecossistemas e dos valores 
paisagísticos e histórico-culturais das unidades de conservação existentes na região. Os 
métodos empregados para desenvolver a componente técnica são apresentados nos 
capítulos subsequentes. 

● Componente processual, que visou estabelecer canais de diálogo entre a equipe técnica 
e os tomadores de decisão, de modo a alinhar expectativas e desenvolver um 
entendimento compartilhado dos objetivos da ação estratégica e da própria AAE. Foi 
constituído um grupo de acompanhamento formado por representantes do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e do Instituto Estadual de Florestas. Durante o 
desenvolvimento da avaliação, foram realizadas reuniões e uma oficina de trabalho com 
o grupo de acompanhamento. Foram realizadas reuniões de trabalho ao longo do 
desenvolvimento do estudo e, em 28 de fevereiro de 2019, já quase concluídos os 
levantamentos e análises, uma oficina de trabalho, com os seguintes objetivos 
principais: (i) discutir opções estratégicas para ordenamento das atividades recreativas; 
e (ii) conduzir uma análise de pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças. 

● Componente institucional, que envolveu a compreensão do contexto institucional para 
a decisão, abrangendo tanto as regras formais (legislação, regulamentação, 
responsabilidades e competências legais) quanto as informais (aquelas observadas na 
prática e que podem se contrapor às regras formais ou ser aplicadas em situações de 
vazios regulatórios ou conflitos de competência). Para tal finalidade, a equipe técnica 
realizou entrevistas com os gestores das unidades de conservação e com técnicos 
municipais, em especial da Secretaria de Patrimônio da Prefeitura de Ouro Preto, onde 
se concentra boa parte dos bens tombados. Conversas informais com praticantes 
(“trilheiros”) também contribuíram para a compreensão das regras formais e informais. 

● Componente de comunicação e envolvimento, com objetivos de partilhar 
conhecimento, envolver os agentes e propiciar participação pública. Com essa 
finalidade, foram realizadas duas reuniões de informação e debate com praticantes de 
atividades recreativas, uma em Ouro Branco e outra em Ouro Preto, respectivamente 
nos dias 18 de outubro de 2018 e 24 de janeiro de 2019. Para essas reuniões informais, 
foram convidados interessados no assunto, como trilheiros, operadores turísticos e 
prestadores de serviço de manutenção (em oficinas mecânicas). Depois de concluído o 
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diagnóstico e o mapeamento da área, foi promovida uma reunião oficial de consulta 
pública, convocada pelo Ministério Público e realizada em Ouro Preto, no dia 23 de maio 
de 2019. Nessa reunião foram apresentados os objetivos do estudo e os resultados 
parciais, antes de sua conclusão, possibilitando ajustes ou mudanças nas 
recomendações. Como atividade preparatória, foi criado um sítio internet dedicado à 
AAE, que continha informações sobre a avaliação em curso e um canal de envio de 
comentários, observações ou solicitação de informação. 

As principais atividades, os métodos e procedimentos para realização dos levantamentos e 
análises são sintetizados na Figura 1. O detalhamento dos métodos e procedimentos adotados será 
apresentado em cada capítulo, conforme necessário. 

COMPONENTE 
 

PRINCIPAIS ATIVIDADES 
 PRINCIPAIS MÉTODOS E 

PROCEDIMENTOS 

     
Componente técnica  Contextualização regional 

Caracterização das atividades 
recreativas 

Identificação de impactos ambientais 

 Revisão bibliográfica 
Consulta a bases de dados oficiais 

georreferenciados 
Visitas de campo 
Mapeamento de trilhas  

    
 Caracterização dos recursos 

ambientais e dos bens culturais 
 Consulta aos planos de manejo das UCs 

Interpretação de imagens de satélite 
Preparação de mapas temáticos 
Visitas de campo 
Cadastramento de áreas degradadas e bens 

culturais por meio de aplicativo 
Preparação de cartas de suscetibilidade à 

erosão e de vulnerabilidade ambiental 

    
 Preparação de cartas de aptidão  Sobreposição de cartas de vulnerabilidade 

ambiental, mapas de bens culturais e de 
áreas de preservação permanente e 
zoneamento de UCs 

     
Componente 
processual 

 Criação de grupo de 
acompanhamento 

Reuniões periódicas e oficina de 
trabalho 

 Definição de fatores críticos para a decisão 
e do quadro de referência estratégico 

Desenvolvimento e validação de opções 
estratégicas 

Análise FOFA (Fortalezas-Oportunidades-
Fraquezas-Ameaças) 

     
Componente 
institucional 

 Entendimento do contexto 
regulatório e das condições e 
dificuldades para implementação de 
políticas públicas 

 Entrevistas com gestores de UCs e com 
técnicos municipais 

Reuniões e conversas informais com 
praticantes 

Análise dos planos de manejo 

     
Componente de 
comunicação e 
envolvimento 

 Preparação de material informativo 
para consulta pública e meios de 
comunicação eletrônica 

Organização e consolidação dos 
resultados da consulta pública 

 Reuniões com praticantes 
Reunião formal de consulta pública 
Abertura de website e canais de 

comunicação durante o período de 
consulta 

Classificação, organização, análise e 
eventual incorporação ao relatório das 
observações feitas durante a consulta 
pública 

Figura 1 – Metodologia geral da Avaliação Ambiental Estratégica  
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Capítulo 3 

Área de estudo: características regionais 
 

 

 A área de estudo situa-se a sul da região metropolitana de Belo Horizonte, englobando a 
porção sul da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço e diversas unidades de conservação 
(Figura 2). 

 

Figura 2 – Área de estudo 
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Atividades recreativas fora de estrada vêm sendo realizadas em toda a região ao sul de Belo 
Horizonte. Como o intuito deste estudo se relaciona à proteção dos recursos ambientais e bens 
culturais das unidades de conservação estaduais, em especial as de proteção integral, a área de 
estudo foi delimitada por uma envoltória que inclui a Serra da Moeda, a oeste, a Serra do Ouro 
Branco a sul, e a Floresta Estadual de Uaimii a nordeste (Figura 2). 

Buscas iniciais mostraram que o uso de veículos fora de estrada é pouco intenso na zona 
entre as serras da Moeda e de Ouro Branco, que há circulação entre as faces sul e norte da Serra de 
Ouro Branco e entre as áreas a leste do Monumento Natural de Itatiaia e a região de Ouro Preto. 
Desta forma, foram delimitados três setores para análise (Figura 2), denominados “Ouro Branco” 
(englobando o parque estadual de mesmo nome), “Ouro Preto” (centrado nesta cidade) e “Serra da 
Moeda” (englobando o monumento natural). A descrição desses setores será apresentada no 
capítulo 7. 

 Este capítulo tem três seções. Na primeira, apresenta-se uma caracterização sucinta do 
patrimônio cultural e paisagístico da área, destacando sua importância histórica. Na segunda seção, 
são apresentadas, também de modo breve, características selecionadas do ambiente biofísico da 
área, como relevo e vegetação, ao passo que na terceira seção, apresentam-se as unidades de 
conservação inseridas na área de estudo. Uma descrição mais detalhada dos recursos ambientais e 
dos bens culturais de cada setor, acompanhada de mapas, é apresentada no capítulo 7. 

 

3.1 Patrimônio cultural e paisagístico 

 

 Nesta seção são apresentadas, de forma resumida, características de cunho histórico da 
área de estudo, mostrando que os bens culturais são distribuídos de forma disseminada na 
paisagem e, em muitos casos, são insuficientemente protegidos, tornando-os vulneráveis à ação 
degradadora de diferentes fontes, inclusive a prática de atividades recreativas motorizadas fora de 
estrada. 

Vestígios dos séculos XVIII e XIX, paisagem natural e uso cultural 

A chegada dos bandeirantes à região do Rio Paraopeba e posteriormente a Ouro Preto, em 
fins do século XVII, e o desenvolvimento da atuação dos mineradores de ouro, já em princípios do 
século XVIII, dá origem ao primeiro ambiente histórico. Neste ambiente, foram criadas as primeiras 
povoações, quase sempre em fundos de vales aluviais, onde o ouro era mais facilmente minerado. 
Assim nasceram arraiais, que posteriormente se tornariam cidades como Ouro Preto, Ouro Branco, 
Itabirito, Congonhas, dentre outras da região, a partir da junção de núcleos mineradores primitivos. 
Os vales fluviais foram sendo ocupados e modificados, tendo como pano de fundo as grandes 
serras, como a Serra da Moeda, do Ouro Branco, as Serras do Itacolomi e do Ouro Preto, dentre 
outras (Vasconcelos, 1904). 

Associados a estes núcleos urbanos, já próximo ao apogeu da exploração aurífera, em 
meados do século XVIII, surgiram também, no coração da região mineradora, lugarejos menores, 
dedicados ao abastecimento dos núcleos urbanos, como Santo Antônio do Leite, Amarantina, Santo 
Antônio de Caza Branca (atual Glaura). Com esta combinação, associou-se à atividade urbana 
mineradora, uma ocupação do território baseada no desenvolvimento da produção agrícola e 
pecuária (Schwarcz, 2018). Cidades surgidas no chamado Ciclo do Ouro, mas com atividade menor, 
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se adequaram a este abastecimento de víveres, como as associadas ao Vale do Paraopeba: Moeda, 
Brumadinho, Casa Branca e Piedade do Paraopeba. 

Nesse processo de ocupação do território, as matas originais foram sendo progressivamente 
suprimidas ou alteradas, quer seja diretamente pela atividade mineradora, quer seja pela atividade 
agrícola e pecuária associada a esta busca por riquezas minerais. A modificação cultural da 
paisagem se iniciou nos fundos de vales, subindo em direção às vertentes, que foram sendo 
progressivamente modificadas, com a mineração primordial indo das aluviões para as grupiaras e 
desmontes nas catas localizadas em médias vertentes.  

Em inícios do século XIX, a maior parte destas cidades já contava com sua malha urbana 
estabelecida e a extração do ouro já estava em decadência. Surgiram então novos ciclos, como o 
desenvolvimento metalúrgico para a produção de ferro. A partir de 1812, o Barão de Eschwege 
montou a Fábrica de Ferro do Prata, no Ribeirão da Prata, nas proximidades de Congonhas e a 
Fábrica Patriótica, na região de Itabirito (Tambasco, 2014). Também neste século a exploração do 
ouro em grandes minas subterrâneas, impulsionada pelos ingleses, em Nova Lima e Passagem de 
Mariana deu novo impulso econômico e gerou um novo ciclo de urbanização nestas cidades (Eakin, 
1989; Freitas e Souza, 2005). 

Testemunhos destes períodos de atividade econômica ligada à exploração do ouro, do ferro 
e da indústria metalúrgica constituem a maioria dos bens culturais materiais que ainda subsistem 
na área de estudo e no seu entorno. A grande quantidade de bens tombados em nível federal, 
presentes em Ouro Preto e Mariana, atestam os principais testemunhos do período de exploração 
aurífera. Mas nos anos recentes, devido a políticas públicas estaduais estimulando estudos e 
valorização do patrimônio cultural, foram tombados importantes conjuntos nas sedes municipais 
de Nova Lima, Itabirito, Congonhas, Ouro Branco e também em Ouro Preto e Mariana. 

Além das mais conhecidas igrejas ligadas ao Ciclo do Ouro, inúmeros são os vestígios 
arqueológicos das atividades de mineração (Barbosa et al., 2019), na forma de estradas calçadas, 
edificações funcionais, canais de adução, muros de divisa e contenção em alvenaria de pedras, 
mundéus e outras estruturas arqueológicas presentes em todas as vertentes das serras da região, 
em grande número (Foto 1). 

Se os bens edificados monumentais, como as grandes igrejas localizados nas sedes 
municipais, têm a proteção do tombamento, outros bens de menor porte, mas não menor 
importância histórica, não possuem proteção legal e encontram-se expostos a ações de vandalismo 
e visitação descontrolada, como as ruínas do sítio arqueológico histórico de São Caetano da Moeda 
(Foto 2), uma fundição clandestina de ouro desviado das minas de Ouro Preto, de “extrema 
importância para a história da mineração” (Azevedo et al., 2012). 

Mais séria ainda é a situação de estruturas menos monumentais, mas diretamente ligadas 
às atividades de mineração nos séculos XVIII e XIX. Na Serra da Moeda, no Caminho dos Escravos, 
uma estrada carroçável calçada que atravessa o Monumento Natural Estadual Serra da Moeda, há 
relatos de impactos, como aceleração de processos erosivos e perdas de peças do calçamento. 
Degradação similar foi registrada no caminho de Dom Rodrigo, estrada colonial que ligava 
Cachoeira do Campo a Ouro Preto. 

Muros de alvenaria de pedras, presentes em toda a área de estudo e seu entorno, estão 
sendo alterados ou mesmo destruídos por atividades de mineração, urbanização ou agricultura 
(foto 3). 
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Foto 1 – Extenso muro em alvenaria de pedras, em meio 
à vegetação de cerrado, com utilização de canga como 
material de construção, ligado a estruturas de minera-
ção, provavelmente dos séculos XVIII ou XIX, localizado 
próximo à área da Estação Ecológica de Aredes. 

Foto 2 – Ruínas do sítio arqueológico de São Caetano da 
Moeda, em Moeda Velha. Um exemplo de edificação 
funcional ligado ao beneficiamento do ouro. 

  

 
Foto 3 – Vista da Serra da Moeda. As setas amarelas indicam um canal de adução e, abaixo, um muro em alvenaria 
de pedras, ambos ligados a atividades históricas de mineração, provavelmente dos séculos XVIII ou XIX. A seta 
vermelha indica uma estrada usada para prática de atividades recreativas fora de estrada. 

 
O século XX, desenvolvimento econômico e urbano 

Em fins do século XIX e princípios do XX, chegou à região a estrada de ferro, dando um novo 
impulso à urbanização de cidades como Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Itabirito. A estrada de 
ferro trouxe, além de mercadorias, uma nova arquitetura inspirada em modelos europeus e ideais 
ecléticos. Nesta época muito do antigo patrimônio ligado ao período colonial foi suprimido e 
substituído, com profundas mudanças na malha urbana das sedes municipais (Fotos 4 e 5).  

Após a Segunda Guerra Mundial, seguindo a tendência brasileira e mundial de urbanização, 
as cidades da região continuaram com a tendência de substituição da arquitetura, passando agora a 
abrigar estilos arquitetônicos mais ligados ao pré-modernismo e modernismo (Foto 6), implicando 
mais perdas do patrimônio setecentista e oitocentista.  

Nas últimas décadas é comum ver, na área de estudo e seu entorno, vistas como as do 
centro urbano de Itabirito (Foto 7). Com o aumento da população urbana, o incremento de 
atividades comerciais, industriais e de serviços ligados a estes centros e o crescimento acelerado 
das malhas urbanas, os bens culturais remanescentes tendem a ser descaracterizados.  
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Foto 4 – Estação ferroviária de Itabirito, de fins do 
século XIX, em estilo eclético de inspiração inglesa. 

 

Foto 5 – Estação Ferroviária de Mariana, de princípios 
do século XX, em estilo eclético. 

  

Foto 6 – Rua do Comércio, em Moeda, com edificações 
de meados do século XX. 

Foto 7 – Vista do Centro Histórico de Itabirito, área da 
Rua Sete de Setembro. É notável a descaracterização do 
entorno da capela setecentista, no centro, ao alto, por 
edificações recentes. 

Esta dinâmica de crescimento tem atingido os ambientes naturais nas periferias destes 
núcleos urbanos, aumentando o afluxo de pessoas em áreas naturais, a urbanização em forma de 
loteamentos e chacreamentos, causando principalmente supressão e alteração da vegetação 
nativa. 

Patrimônio ambiental e cultural no século XXI 

Na passagem do século XX para o XXI, muito do patrimônio cultural estava perdido, e grande 
parte do ambiente natural, principalmente no entorno das sedes municipais, se encontrava 
alterado com a crescente urbanização. Entretanto, devido à própria constituição geológica do 
Quadrilátero Ferrífero, constituído de rochas resistentes à erosão, conformando áreas mais 
elevadas e serras, estas ficaram preservadas, em sua maior parte, em termos paisagísticos (Ruchkys 
e Machado, 2013). Nestas áreas elevadas encontram-se paisagens naturais de grande importância 
ecológica, como os campos ferruginosos, associados às coberturas de crostas lateríticas 
ferruginosas e os campos rupestres, associados aos afloramentos quartzíticos. Entretanto, são 
comuns nestas áreas elevadas solos pouco estruturados e rasos, como neossolos litólicos. Isto torna 
estes locais extremamente susceptíveis ao desenvolvimento de processos erosivos (foto 8).  
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Neste contexto paisagístico, de grande valor patrimonial, importantes áreas elevadas 
remanescentes foram protegidas através da criação de unidades de conservação desde os anos de 
1960 (seção 3.3). 

 

Foto 8 – Serra da Moeda vista da BR-040. 

 

3.2 Características ambientais 

 

Esta seção apresenta uma contextualização ambiental da área de estudo, destacando os 
recursos ambientais relevantes para a avaliação ambiental estratégica. 

A área de estudo está inserida na porção sul da Serra do Espinhaço, que compreende um 
agrupamento de serras de direção Norte-Sul, com extensão de aproximadamente 1200 km, desde o 
Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, até a Chapada da Diamantina, no estado da Bahia. O 
polígono da área de estudo está inserido no Quadrilátero Ferrífero, área de rochas de idade Arqueana 
e Paleoproterozoica. 

Os estudos sobre a evolução do modelado do Quadrilátero Ferrífero destacam a tectônica, o 
papel das estruturas regionais e da desnudação diferencial, segundo estudos clássicos de 
geomorfologia realizados por King e publicados em 1956 (Barros, 2015), resultado de uma rica e 
complexa geologia, que pode ser apresentada simplificadamente nas seguintes unidades geológicas 
(Figura 3): 

(i) Complexos cristalinos (gnaisses, migmatitos e granitóides), que ocorrem em domos, 
como no município de Belo Horizonte, circundando todo o domínio e no interior do 
mesmo, como uma janela estrutural; 

(ii) Supergrupo Rio das Velhas (composto principalmente por xistos e filitos), marcado por 
uma sequência tipo greenstone belt cuja base vulcânica, na área, sustenta morros com 
altitudes entre 800 a 1100 metros; 

(iii) Supergrupo Minas (composto principalmente por itabiritos e quartzitos), com 
formações ferríferas bandadas que são adotadas como critério de delimitação do 
Quadrilátero Ferrífero. Esta unidade geológica sustenta o relevo mais elevado, como as 
serras da Moeda, de Ouro Branco e do Gandarela com altitudes superiores a 1500 
metros; 

(iv) Supergrupo Espinhaço, composto por quartzitos, quartzitos sericíticos e finas lentes de 
conglomerado de formação ferrífera, ocorre na porção sudeste da área de estudo 
sustentando morros com altitudes superiores a 900 metros; 

(v) Grupo Itacolomi, também de idade Proterozóica, constituído basicamente por 
quartzitos de origem fluvial, que sustentam o Pico do Itacolomi, em Ouro Preto. 
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Figura 3 - Mapa geológico simplificado da região do Quadrilátero Ferrífero. Fonte: Barros (2015), 
a partir de mapa da CPRM em escala de 1:100000  
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A região mostra paisagem bem diversificada, com vales encaixados, serras e setores de 
relevos ondulados. Algumas feições geomorfológicas de destaque na região são a Serra do Caraça, 
com altitudes ultrapassando 2000 metros e as serras da Moeda e do Ouro Branco, com altitudes 
superiores a 1530 metros (Figura 4). As serras apresentam bordas bastante acidentadas, como a 
Serra do Caraça, com desnível de até 720 metros, e o flanco oeste da Serra da Moeda, com bordas 
abruptas e acidentadas e desníveis de aproximadamente 440 metros. Estas serras são formadas por 
rochas do Supergrupo Minas, principalmente composto por itabiritos e quartzitos com formações 
ferríferas.  

 
Figura 4 – Mapa hipsométrico da área de estudo 
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O Pico do Itacolomi, localizado entre Ouro Preto e Mariana, chega a 1762 metros de altitude 
e é suportado por rochas quartzíticas do Grupo Itacolomi. Foi o marco para a localização das minas 
de ouro pelos bandeirantes na região. Para os índios, o pico era visto como o "filho da montanha". É 
fácil notar tal referência: uma pedra maior, com outra menor ao seu lado.  

Outra feição geomorfológica notável na área é o Pico do Itabirito, situado no município de 
Itabirito com altitude de 1586 metros. O pico é originado de um monolito sem igual no mundo, 
formado por um único bloco de hematita compacta, com alto teor de ferro, constituindo-se numa 
reserva de aproximadamente 94 milhões de toneladas do minério. 

Os morros e colinas sob o Supergrupo Rio das Velhas o embasamento cristalino 
respectivamente emolduram as serras da região com altitudes variando de 830 a 940 m. 

A maior porção da área de estudo está inserida na bacia hidrográfica do rio das Velhas, 
enquanto a porção a leste pertence à bacia hidrográfica do rio Doce. O divisor de águas entre ambas 
é a Serra do Espinhaço. Os vales em geral são encaixados e estreitos. 

Nas porções oeste e central da área de estudo – bacia do rio das Velhas, a rede hidrográfica 
tem sentido predominante sul-norte. O rio Paraopebas e o rio das Velhas, são os mais expressivos. 
As nascentes do rio das Velhas são localizadas na cachoeira das Andorinhas, Ouro Preto, no interior 
de uma unidade de conservação.  

Já a bacia hidrográfica do rio Doce ocupa a porção leste do polígono, a drenagem possui 
sentido predominante leste. Os principais afluentes presentes na área de estudo que nascem na 
Serra do Espinhaço e escoam para rio Doce são: ribeirão Preto, ribeirão Barão do Cocais, rio do 
Piracicaba, córrego Tripuí e córrego Papa Cobra. Note-se que o rio Doce não está na área de estudo, 
apenas seus efluentes. Nesta região, os vales são, em geral, profundamente encaixados e estreitos, 
podendo a diferença de altitude entre interflúvios e os talvegues ultrapassar centenas de metros e o 
traçado dos cursos d’água revela comum adaptação às fraturas impressas nas rochas (Medina et al., 
2005 apud Barros, 2013). 

A cobertura da terra apresenta proporções significativas de vegetação nativa, embora as 
florestas sejam majoritariamente secundárias. No trecho do alto rio das Velhas, 72% da cobertura é 
“natural”, em contraste com a média de 47% em toda a bacia (CBH Velhas, 2015). 

O polígono da área de estudo está inserido na zona de transição entre os biomas Mata 
Atlântica e Cerrado (Figura 5), ambos considerados hotspots mundiais de biodiversidade, sendo 
portanto, de grande importância para a conservação ambiental. O termo hotspot designa 
ecossistemas caracterizados tanto por níveis excepcionais de endemismo de plantas, como por taxas 
preocupantes de destruição de habitats. Assim, as fitofisionomias pertencentes à Mata Atlântica e 
ao Cerrado possuem expressiva relevância ecológica e encontram-se fortemente ameaçadas pela 
alteração antrópica da paisagem.  

A Mata Atlântica é representada no mapa pela fitofisionomia Floresta Estacional Semidecidual 
Submontana e pela Floresta Estacional Semidecidual Montana. A primeira ocorre principalmente em 
zonas de encostas, nas proximidades e entorno de serras e planaltos. Os principais gêneros 
encontrados nesta fitofisionomia são: Cedrela, Parapiptadenia e Cariniana. Já a Floresta Estacional 
Semidecidual Montana, ocorre em porções mais elevadas do relevo, acima dos 500 metros, e 
caracteriza-se pela predominância do gênero Anadenanthera. 

As outras fitofisionomias encontradas na área de estudo são: campo rupestre quartzítico, 
campo rupestre ferruginoso, campo, campo cerrado, cerrado e vereda. Nas áreas de altitudes acima 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Monolito&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hematita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tonelada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro_Preto
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de 900 metros de altitude e sobre solos litólicos, predominam campos rupestres, que se diferenciam 
segundo o substrato geológico em quartzíticos e ferruginosos. 

 
Figura 5 – Mapa de vegetação da área de estudo 

Campos rupestres têm distribuição geográfica restrita e apresentam alta riqueza florística e 
endemismo, inclusive espécies que somente ocorrem em áreas muito pequenas, como a vertente de 
uma montanha (Silveira et al., 2016). 

Os campos rupestres ferruginosos se desenvolvem sobre a canga e são considerados áreas 
prioritárias para a conservação da biodiversidade, segundo o zoneamento ecológico econômico de 
Minas Gerais. O endemismo dessa vegetação ocorre devido às condições extremas do ambiente, 
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principalmente características do solo, baixa disponibilidade de água e temperaturas extremas 
(Jacobi e Carmo, 2012). 

 

3.3 Unidades de conservação 

 Oito unidades de conservação foram diretamente consideradas neste estudo, sete estaduais 
e uma municipal (Quadro 2). 

Quadro 2 – Unidades de conservação consideradas no estudo 

Nome Tipo Data de 
criação 

Área da UC 
(ha) 

Plano de 
manejo ZA Área da ZA (ha) 

MONA Serra da 
Moeda PI (estadual) 21-09-2010 2372,56 2016 sim 8172,71 

PE Serra de 
Ouro Branco PI (estadual) 21-09-2009 7520,89 2017 sim 5575,63 

MONA Itatiaia PI (estadual) 21-09-2009 3216,89 2017 sim 3813,51 

PE Itacolomi PI (estadual) 14-06-1967 7543 2007 sim 51425,74 

EE Tripuí PI (estadual) 24-04-1978 132 1995 não - - 

PNM das 
Andorinhas PI (municipal) 1968 / 2005 

(ampliação) 577 2017 sim 5168,85 

FE Uaimii US (estadual) 21-10-2003 4398,16 2012 sim 40626,78 

APA Cachoeira 
das Andorinhas US (estadual) 16-10-1989 ~ 18700 2006 (1) não se 

aplica (2) - - 

Abreviações: MONA = Monumento Natural; PE = Parque Estadual; EE = Estação Ecológica; PNM = Parque Natural 
Municipal; FE = Floresta Estadual; APA = Área de Proteção Ambiental; ZA = Zona de Amortecimento 

Tipo: são categorias segundo a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação:  PI = proteção integral  US = uso 
sustentável 

Notas: (1) a data se refere à conclusão do Zoneamento Ecológico-Econômico; (2) uma APA não tem ZA 
Fonte: Autores, com informação obtida do IEF, dos planos de manejo e da Prefeitura Municipal de Ouro Preto 

 

 Encontram-se outras unidades de conservação na área de estudo: o Parque Natural 
Municipal Arqueológico do Morro da Queimada, em Ouro Preto, vizinho ao Parque das Andorinhas, 
a Estação Ecológica de Aredes, a leste do MONA Serra da Moeda, e a APA Estadual Sul da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (APA Sul), extensa unidade que abrange a porção norte da área de 
estudo e prolonga-se até Belo Horizonte. O MONA Serra da Moeda engloba duas reservas 
biológicas municipais, Campos Rupestres de Moeda Norte e Sul. O MONA Serra da Moeda também 
é adjacente a um monumento natural municipal, denominado Mãe d’Água, situado ao norte. 

Além das unidades de conservação propriamente ditas, há outro tipo de área de interesse 
ambiental, denominado Área de Proteção Especial (APE), categoria não integrante do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação. Esse tipo de área tem a finalidade principal de proteção de 
recursos hídricos e ordenar a expansão urbana. Há duas áreas de proteção especial na área de 
estudo. A Área de Proteção Especial Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Veríssimo, criada pelo 
Decreto Estadual 22055 de 1982, se sobrepõe parcialmente ao PE Serra de Ouro Branco e ao MONA 
Itatiaia. Já a Área de Proteção Especial Ouro Preto-Mariana, criada pelo Decreto Estadual 21224 de 
1981, abrange toda a área dos dois municípios, perfazendo 247.200 ha. Diferentemente das áreas 
regidas pela lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, estas áreas de proteção especial 
não têm conselho gestor nem plano de manejo. 

Observe-se que as três primeiras UCs do Quadro 2 são as mais recentes, sendo que duas 
foram criadas na mesma data. A UC mais antiga é o PE Itacolomi, que abriga o Pico do Itacolomi, 
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com 1.762 metros de altitude, e áreas contíguas de Mata Atlântica (fotos 9 e 10). Esse Parque, a EE 
Tripuí e o parque natural municipal, foram criados antes da lei do SNUC, assim como a APA 
Cachoeira das Andorinhas. Importante mencionar também que a Serra do Ouro Branco, parque 
estadual desde 2009, é também tombada pelo IEPHA desde 1978 (Decreto 19530 de 7 de 
novembro de 1978): “Encontrando-se no caminho para se chegar a Ouro Preto, a Serra tornou-se, 
desde o período colonial, uma referência fundamental dos viajantes que atravessavam a Estrada 
Real” (IEPHA, 2014, p. 124). A importância ao mesmo tempo ambiental e cultural da Serra do Ouro 
Branco tipifica características essenciais da área de estudo e o foco desta avaliação na proteção 
tanto dos recursos ambientais quanto dos bens culturais. É também tombada, em nível municipal, a 
Serra da Moeda. 

Valor ao mesmo tempo ecológico, paisagístico e histórico-cultural têm as demais UCs da 
área de estudo. Trechos do MONA Serra da Moeda (Foto 8) são reservas biológicas municipais 
(município de Moeda): Campos Rupestres Moeda Norte (83 ha) e Campos Rupestres Moeda Sul 
(750 ha), criadas em 2008. O monumento, que abrange seis outros municípios, foi criado como 
parte da compensação ambiental de um empreendimento de mineração. 

  
Foto 9 –Vista do Pico do Itacolomi, na área do Parque 
Estadual do Itacolomi. Em primeiro plano parte da área 
urbana de Ouro Preto. 

Foto 10 – Vista da porção Sul do Parque Estadual do 
Itacolomi, com vegetação florestal em regeneração.  

Devido à sua importância natural e cultural, a área de estudo integra a Reserva da Biosfera 
da Serra do Espinhaço.  

Sete unidades possuem plano de manejo. Este documento estabelece zonas no interior de 
cada UC, com finalidades distintas, e também delimita uma área no entorno de cada UC 
denominada zona de amortecimento. Essas zonas, no entorno de uma unidade de conservação, 
têm função de protegê-la, amortecendo os impactos de atividades antrópicas realizadas fora dela. 
Toda UC deve ter uma zona de amortecimento, estabelecida com base em estudo específico ou no 
plano de manejo. A lei as define como "entorno de uma unidade de conservação, onde as 
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar 
os impactos negativos sobre a unidade" (artigo 2º, inciso XVIII, Lei nº 9.985/2000, conhecida como 
Lei do SNUC). A exceção, porém, são as áreas de proteção ambiental, para as quais não há previsão 
de zona de amortecimento. 

A zona de amortecimento do PE Itacolomi é particularmente importante porque é vasta 
(51425 ha, maior que a superfície somada de todas as UCs da área de estudo) e se sobrepõe 
integralmente à FE Uaimii, à APA Cachoeira das Andorinhas e parcialmente à EE Tripuí, ao PE Serra 
de Ouro Branco e ao MONA Itatiaia (Figura 6).  



A AAE de Atividades Recreativas Fora de Estrada 

 35 

 
Figura 6 – Zona de Amortecimento do PE Itacolomi e demais UCs 

 

Essa zona de amortecimento teve seus limites estabelecidos “de acordo com as 
características ambientais regionais e, principalmente, considerando as bacias hidrográficas, os 
fragmentos florestais, os campos rupestres e as vias potenciais para a formação de corredores 
ecológicos”. Dois critérios para delimitação da ZA que tem particular importância para este estudo 
são : “existência de fragmentos de vegetação nativa (Floresta Atlântica e Campos Rupestres), 
preferencialmente aqueles que apresentam conectividade com a área do Parque ou que possam 
futuramente ser interligado com o mesmo para a formação de corredores ecológicos como, por 
exemplo, a Serra de Ouro Branco” e “áreas com potencial de implantação de projetos turísticos, de 
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lazer e de formas alternativas de uso do solo, para compatibilizar estas atividades com a missão e 
os objetivos do Parque.”8 

 As áreas listadas no Quadro 2 são de domínio público, embora nem todas tenham 
regularizada sua situação fundiária. Existem também na região, Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPNs), outra categoria de UC, de domínio privado. Ademais, outra área pública é a 
“Fazenda da Brígida”, uma área de 248 ha da Universidade Federal de Ouro Preto, inserida na APA 
e adjacente ao PNM Cachoeira das Andorinhas. 

 Toda a área é parte da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço e do Geoparque do 
Quadrilátero Ferrífero. Ambas denominações são títulos de reconhecimento internacional da 
importância da área, concedidos pela Unesco - Organização das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura.  

Deve-se também mencionar o sítio tombado de Ouro Preto que, embora não se caracterize 
como UC, tem função de conservação do patrimônio cultural e inclui porções da Serra de Ouro 
Preto e uma Área de Preservação Paisagística, Ambiental e Arqueológica‐ APARQ (Portaria IPHAN 
no. 312, de 20 de outubro de 2010). Ademais, o Plano Diretor Municipal de Ouro Preto estabelece 
zonas de proteção especial no entorno do centro histórico e dos distritos, muitos deles abrigando 
bens culturais tombados. 

As UCs abrigam importantes bens culturais. Se, em alguns casos, esses bens estão 
protegidos e sua conservação integrada ao plano de manejo, a exemplo da casa bandeirista do PE 
de Itacolomi, outras vezes não tem a devida proteção, ainda que no interior de uma unidade de 
conservação. Exemplo é o caminho do chafariz, também conhecido como caminho de Dom Rodrigo, 
no alto da Serra de Ouro Preto, caminho calçado que ligava Vila Rica a Cachoeira do Campo. Esse 
caminho histórico, situado na APA das Andorinhas, utilizado como trilha para motos, exibe muros 
de arrimo originais e o importante chafariz, em mau estado de conservação e de baixo nível de 
visitação turística, uma vez que a trilha não é explorada para caminhadas (Fotos 11 e 12). 

São também considerados como ameaçados os caminhos calçados da Serra da Moeda, 
mesmo apresentando alguns trechos em bom estado de conservação. 

O estado de conservação e as ameaças sobre as UCs são variáveis na área de estudo. 
Impactos de atividades passadas são manifestos em todas elas (Fotos 13 e 14). O plano de manejo 
do MONA Itatiaia (Foto 15) aponta as seguintes ameaças: incêndios florestais, tráfego de veículos 
em rodovia estadual que corta o parque, “especulação imobiliária”, “crescimento urbano 
desordenado”, uso público desordenado, a possibilidade de abertura de minas em áreas 
confrontantes.9 

Parte da área do parque Itacolomi foi desmatada na década de 1930 para plantio de chá, 
enquanto no Parque Natural Municipal das Andorinhas houve mineração artesanal de “pedras” de 
construção até os anos de 1960, quando o parque foi criado, e extração de bauxita. Coleta de 
lenha, queimadas e uso para pastagem são algumas das pressões atuais, além do uso de trilhas 
para atividades recreativas motorizadas. Também a área da floresta de Uaimii foi utilizada para 
produção de carvão vegetal (Foto 16). 

                                                             
8 Plano de Manejo do Parque Estadual do Itacolomi. Encarte 2 – Planejamento e Manual de Gestão, outubro de 2007, p. 
28-29. 
9 Plano de Manejo do Monumento Natural de Itatiaia. Encarte 1 – Diagnóstico, abril de 2017, p. 378-9. 
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Foto 11 - Chafariz de Dom Rodrigo, sem ações de 
conservação e já sem água jorrando. 

Foto 12 - Muro de arrimo com cerca de 2,5 m de altura 
no caminho de Dom Rodrigo. 

 

 

 

Foto 13 - Antiga área de extração de bauxita no Parque 
Natural Municipal das Andorinhas.  

Foto 14 - Profundas ravinas associadas à abertura de 
estrada na zona de amortecimento do PE Itacolomi.  

 

  
Foto 15 – Vista característica da Serra do Itatiaia, 
com relevo montanhoso em rochas quartzíticas. 

Foto 16 – Área de mata em recuperação na Floresta 
Estadual de Uaimii.  

No Parque Natural Municipal das Andorinhas, é preocupante o estado de conservação. O 
Plano de Manejo também identifica como ameaças o despejo de esgotos provenientes de áreas de 
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montante e a “prática do motociclismo”10 Nesse parque, próximo de áreas urbanas, há pendências 
de regularização fundiária11. Um grande incêndio foi registrado em Itacolomi em 199712, que 
também enfrenta pressões da expansão urbana no entorno, coleta de orquídeas, caça, soltura de 
animais domésticos e turismo “sem controle em trilhas não oficiais que sobem até o Pico do 
Itacolomi e outros atrativos” e “presença de trilhas de moto entre o Rio Gualaxo e a represa do 
Custodio.”13 

Também no plano de manejo do MONA Itatiaia, dentre as atividades conflitantes com os 
objetivos de conservação consta a “prática do motocross/trilhas de moto”: “O impacto danoso 
causado pelas motos sobre as trilhas, somado ao impacto indireto causado por erosões, supressão 
de vegetação, poluição etc., exigem que a atividade passe por um ordenamento urgente. A prática 
não é tradicional como o uso dos cavalos, mas é muito popular, sendo realizada há décadas e 
atraindo pessoas de diferentes municípios para aquela região.”14 

De modo semelhante, o plano de manejo do MONA Serra da Moeda afirma que há 
atividades esportivas fora de estrada, inclusive de bicicletas. A circulação de motos é considerada 
causadora de “supressão de vegetação nativa” e propicia o “desenvolvimento de processos 
erosivos”, além de “riscos de incêndios florestais, lixo e contaminação de ambientes naturais e da 
fauna por combustíveis e lubrificantes”. Também é apontado que no caminho colonial conhecido 
como ”Calçadão dos Escravos”, “o calçamento histórico está sendo destruído pela passagem de 
motocicletas e bicicletas.”15 

A intensidade de uso público e o controle exercido pela entidade gestora é também variável 
na área de estudo. Enquanto o PE do Itacolomi tem portaria com controle de acesso e cobrança de 
taxa de visitação, o MONA Serra da Moeda não tem nenhum tipo de controle. Já a FE Uaimii tem 
duas portarias em suas entradas principais, mas apenas uma delas tem pessoal e controle de 
acesso, ao passo que a outra foi abandonada e encontra-se depredada. 

Na APA das Andorinhas, apontam-se “o roubo de candeia, desmatamento das margens dos 
rios e o lançamento de esgoto in natura nos cursos d’água da região” como fatores de degradação, 
ao passo que a coleta de lenha, outro fator de pressão sobre os recursos ambientais, diminuiu, mas 
em detrimento da fabricação tradicional de doces, atividade reconhecida como patrimônio cultural 
imaterial municipal em Ouro Preto (Scalco e Gontijo, 2011). 

As atividades de uso público previstas nos planos de manejo não incluem o tráfego de 
VMFEs. Por exemplo, para o MONA Itatiaia são consideradas as seguintes atividades: caminhadas, 
inclusive de longo curso, ciclismo (de estrada, de montanha e cicloturismo), atividades que 
envolvam técnicas verticais; visitas a cavernas às Cavidades Naturais, observação de vida silvestre; 
atividades equestres, manejo de eventos e dos serviços de atendimento dos usuários. 16  

                                                             
10 Plano de Manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas em Ouro Preto - MG. Produto 3, Diagnóstico e banco 
de dados georreferenciado. Myr Projetos Sustentáveis, março de 2017, p. 201. 
11 Idem, p. 195. 
12 Plano de Manejo do Parque Estadual do Itacolomi. Encarte 1 - Diagnóstico do Parque, outubro de 2007, p. 6. 
13 Plano de Manejo do Parque Estadual do Itacolomi. Encarte 1 - Diagnóstico do Parque, outubro de 2007, p. 37-38. 
14 Plano de Manejo do Monumento Natural de Itatiaia. Encarte 1, Diagnóstico. IEF e Instituto Socioambiental da Viçosa, 
abril de 2017, p. 339. 
15 Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, Encarte 1 - Contextualização, Enquadramento 
e Caracterização da UC, novembro de 2016, p. 401-1. 
16 Plano de Manejo do Monumento Natural de Itatiaia. Encarte 2, Planejamento Estratégico. IEF e Instituto 
Socioambiental da Viçosa, abril de 2017. 
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Capítulo 4 

Caracterização das atividades recreativas 
 

 

 A recreação motorizada fora de estrada é realizada de diferentes formas, seja em pequenos 
grupos em prática livre, seja em eventos, que reúnem grande quantidade de praticantes, seja, 
ainda, na forma de passeios turísticos organizados por empresas especializadas. 

Três tipos de veículos motorizados são principalmente utilizados: motocicletas, veículos 4x4 
(aqui denominados, por simplicidade “jipes”) e quadriciclos. Há também os veículos 4x4 conhecidos 
como “gaiolas”. As motocicletas são os veículos mais utilizados na área de estudo. O tráfego é 
concentrado, porém não exclusivamente, em fins de semana e feriados. Foram identificadas três 
formas principais de realização de atividades recreativas com utilização de motocicletas: 

(1) prática livre: atividade individual ou em pequenos grupos: motociclistas 
(autodenominados “trilheiros”) ou “jipeiros” escolhem seus próprios percursos e pontos 
de início e fim, tem caráter recreativo e esportivo; 

(2) comercial: atividade de natureza turística: guias levam grupos de visitantes que em geral 
não têm hábito de transitar por trilhas; esta atividade é realizada em quadriciclos, 
gaiolas ou, com menor frequência, jipes; 

(3) esportiva: eventos e competições: uma empresa ou associação ou mesmo um grupo de 
praticantes divulga e organiza um evento que atrai participantes da região e de fora 
dela, nesta categoria enquadram-se enduros e o tipo de evento conhecido como 
“trilhão”, de dimensões variadas, podendo reunir dezenas ou mesmo centenas de 
praticantes; os enduros podem ser de abrangência nacional ou mesmo internacional. 

Uma ilustração da tipologia e da nomenclatura adotada é mostrada na Figura 7. 

 
Figura 7 – Tipologia de atividades recreativas motorizadas utilizada no estudo 

Embora muitos adeptos da prática livre também descrevam sua atividade como esportiva, a 
diferenciação expressa na Figura 7 foi feita para este estudo porque cada tipo tem características 
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próprias e, em consequência, as opções estratégicas a as recomendações para ordenamento, ao 
considera-las, devem ser apropriadas para cada tipo de prática. 

A atividade mais frequente é a do tipo (1). Ocorre de forma disseminada na área de estudo e 
também em outros locais com características semelhantes (como a Serra do Espinhaço ao norte de 
Belo Horizonte). As informações apuradas durante a elaboração deste estudo dão conta que o uso 
de jipes é pouco frequente na área de estudo, embora seu uso seja reportado como comum na 
região e existam grupos de praticantes e associações, como o Jipe Clube de Ouro Branco. 

As motos usadas em trilhas não podem ser utilizadas em vias públicas e não possuem 
registro no órgão de trânsito. Por questões de segurança dos praticantes, essas motos não possuem 
alguns equipamentos obrigatórios para circulação em vias púbicas, como espelhos retrovisores. Por 
esse motivo, as motos, assim como quadriciclos e gaiolas, devem ser colocadas em reboques 
apropriados quando transportadas para as trilhas, obrigação nem sempre observada. Já os jipes, se 
atenderem à regulamentação de trânsito, podem circular em vias públicas. 

As áreas preferidas dos motociclistas são os altos topográficos e divisores de águas (Foto 
17), que usualmente coincidem com unidades de conservação ou estão em sua zona de 
amortecimento. No entanto, também são utilizadas estradas vicinais, estradas municipais e trilhas 
localizadas em propriedades privadas, dentro ou fora de unidades de conservação. São também 
utilizados caminhos históricos, abundantes a região (Foto 18). 

  

 

Foto 17 – Trilhas no topo da Serra da Moeda, sobre 
Itabirito, observando-se sulcos formados por diversas 
trilhas. Notar o trilheiro no topo. 

Foto 18 – Prática de motociclismo na Calçada dos 
Escravos, caminho carroçável no interior do MONA 
Estadual Serra da Moeda. 

 

Conforme manifestado por praticantes ouvidos durante a elaboração deste estudo, as 
distâncias percorridas são da ordem de 30 a 40 km e a velocidade das motos é baixa (de 10 a 
20 km/h como valores de referência). Há na região, muitos pontos de origem, a exemplo da sede 
municipal de Ouro Branco. 

Segundo alguns praticantes ouvidos informalmente durante a elaboração do estudo (em 
reuniões abertas ou em conversas informais nas próprias trilhas), há deficiência de informação 
sobre os limites das unidades de conservação, fazendo com que muitas vezes o trilheiro não saiba 
se está dentro de uma UC (Fotos 19 e 20). Embora as trilhas para motos possam ter menos de um 
metro de largura, em algumas áreas existe uma trilha principal e variantes (Foto 21), aumentando a 
superfície afetada. 

Também segundo alguns dos praticantes ouvidos informalmente, alguns trilheiros não 
exibem comportamento de respeito ao ambiente, deixando lixo nas trilhas. Entretanto, o 
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entendimento desses praticantes sobre “comportamento de respeito ao meio ambiente” parece 
não incluir a conscientização acerca dos impactos sobre o solo (Foto 22) e sobre a vegetação nativa 
causados pelo tráfego de motos em trilhas consolidadas ou fora delas. Também parece ser 
frequente o entendimento que as motos não causam dano ao patrimônio cultural (Foto 18). 

 

  
Foto 19 - Motocicleta circulando em trilha na Serra da 
Moeda. Observe-se que a trilha se encaixa em local já 
erodido pela constante passagem de motos e, 
possivelmente, por usos anteriores, como pastagem de 
gado.  

Foto 20 - Motocicleta circulando em trilha que também 
pode ser usada por jipes e outros veículos, na Serra da 
Moeda. Observe-se que este caminho já existia e já era 
utilizado por VMFEs antes da criação da UC.  

  

  
Foto 21 - Trilhas paralelas utilizadas por motociclistas e 
jipeiros em encostas próximas à estrada vicinal entre 
Lavras Novas e Ouro Preto, na zona de amortecimento do 
Parque Estadual de Itacolomi.  

Foto 22 - Trilha utilizada por motos próximo a uma 
nascente na Floresta Estadual de Uaimii, podendo-se 
observar marcas de pneus sobre solo arenoso encharcado.  

 
Há pontos de congregação de trilheiros, como o distrito de Rodrigo Farias, em Ouro Preto, 

enquanto o distrito de Lavras Novas, também em Ouro Preto, concentra atividades de caráter 
comercial, contando três estabelecimentos que organizam passeios de quadriciclos, gaiolas e jipes. 
Há poucas entidades ou associações formais de praticantes.  

 A prática do tipo (3) é diversificada. Os eventos denominados “trilhão” podem reunir grupos 
de poucas dezenas de pessoas, inclusive em motos convencionais (ou seja, habilitadas para circular 
envias públicas). Um trilhão pode percorrer estradas vicinais e/ou trilhas, de variados graus de 
dificuldade. Os percursos podem incluir trechos dentro de propriedades privadas, inclusive em vias 
de passagem. Segundo relatos dos praticantes, a organização em geral é amadora e de baixo custo. 
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Buscas na internet oferecem muitas oportunidades de visualizar esses eventos, inclusive na área de 
estudo. 

 Já os enduros são o principal objeto de controvérsia. Empresários de turismo e promotores 
de eventos mencionam os benefícios econômicos desses eventos de grande porte e benefícios à 
imagem internacional de Ouro Preto. Alguns trilheiros, por sua vez, mencionaram, em conversas 
informais, que tais eventos de alto desempenho são uma oportunidade única de assistir ao vivo a 
atuação dos maiores profissionais do esporte (Fotos 23 e 24). 

  

Foto 23 - Cenas do evento “Red Bull” em uma encosta 
próximo à rodovia. Fonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Czbjb5kQlw 

Foto 24 - Cena do evento “Red Bull”, em área 
aparentemente degradada por outras atividades no 
passado. Fonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Czbjb5kQlw 

Nas entrevistas com os gestores das oito UCs, apenas na EE Tripuí não foi relatada circulação 
de VMFEs. No PE Itacolomi foi mencionado a circulação de quadriciclos, gaiolas e motos, no setor 
próximo a Lavras Novas. Nas demais unidades, foi relatada a presença de motos, especialmente nos 
fins de semana. A presença de jipes foi relatada em quatro delas, ao passo que no PE Serra de Ouro 
Branco foi também mencionada a presença de bicicletas. 

Em suas três modalidades, a atividade movimenta a economia local, havendo algumas 
oficinas de manutenção (Fotos 25 e 26), lojas de venda de peças e acessórios, garagens, bares e 
restaurantes e estabelecimentos que oferecem toda uma gama de serviços, denominados “hoteis 
de moto” (embora todos esses negócios atendam também motocicletas que circulam em vias 
públicas). No caso de eventos como enduros, há também repercussões sobre o setor hoteleiro e 
outras atividades de turismo. 

  
Foto 25 - Oficina mecânica especializada em 
motocicletas fora de estrada, em Cachoeira do Campo.  

Foto 26 - Diferentes tipos de motocicletas utilizadas em 
trilhas. 
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Como parte deste trabalho, foi feito o mapeamento das trilhas em cada setor da área de 
estudo (Figura 1), utilizando três fontes: (a) interpretação de imagem, (b) traçados indicados pelo 
aplicativo Wikiloc - Trilhas de GPS e pontos de interesse do Mundo17 e (c) mapeamento em campo 
das trilhas, percorridas em moto, e cadastramento das áreas degradadas e bens culturais nas 
proximidades das trilhas percorridas, por meio de aplicativo desenvolvido para este trabalho. 
Detalhes sobre o cadastramento de feições erosivas são apresentados na seção 7.1. 

Todas as trilhas foram georreferenciadas e inseridas em SIG (Sistema de Informação 
Geográfica), com criação de um banco de dados alfanuméricos georreferenciado, possibilitando 
armazenar e manipular dados espaciais. Na Interpretação de imagens Google Earth, por meio de 
interpretação visual, pode haver confusão entre trilhas, caminhos de gado ou outros caminhos não 
utilizados por VMFEs. Desta forma, foram mapeados todos os caminhamentos identificados nas 
imagens e, em seguida, foram sobrepostos os arquivos georreferenciados baixados do Wikiloc e os 
arquivos obtidos por meio do aplicativo de mapeamento. 

Os resultados são apresentados nas Figuras 8 a 10. Um total de 517 km de trilhas foi 
percorrido em campo e mais 269 km foram identificados no aplicativo Wikiloc. A distribuição das 
trilhas mapeadas por UC é mostrada no Quadro 3. Um total adicional de 1187 km de outros 
caminhos foi mapeado a partir da interpretação de imagens de satélite. 

Quadro 3 – Extensão e densidade de trilhas nas Unidades de Conservação e zonas de amortecimento 

Unidade de 
conservação 

Comprimento de 
trilhas (km) Área 

(ha) 

Densidade de trilhas      
(km/km2) 

Mapeadas 
em campo 

Registradas 
por 

terceiros(1) 

Mapeadas 
em campo 

Registra-
das(1) Total 

MONA Serra da Moeda 21,10 0,22 2373 0,89 0,01 0,90 

PE Serra de Ouro Branco 57,15 7,11 7521 0,76 0,09 0,85 

MONA Itatiaia 23,57 1,76 3217 0,74 0,05 0,79 

PE Itacolomi 22,36 0,53 7543 0,30 0,01 0,30 

EE Tripuí 0,41 3,44 132 0,71 2,61 2,92 

PNM Andorinhas 10,50 0,12 577 1,82 0,02 1,84 

Subtotal proteção integral 141,11 13,18 21363 0,63 0,06 0,69 

FE Uaimii 23,43 0,46 4398 0,53 0,01 0,54 

APA Cach. Andorinhas 93,12 28,39 18700 0,50 0,15 0,65 

APE Veríssimo 10,21 0,66 270 (2) 3,78 0,24 4,03 

Subtotal uso sustentável 126,76 29,51 23368 0,54 0,13 0,67 

Subtotal UCs 267,87 42,69 44731 0,59 0,10 0,69 

Zonas de amortecimento 249,37 226,56 77835 0,32 0,29 0,61 

Total 517,24 269,25 122566 0,42 0,22 0,64 

Notas: (1) Trilhas registradas no site Wikiloc e que não foram percorridas em campo. As trilhas registradas no Wikiloc e 
que também foram percorridas em campo aparecem na coluna “Mapeadas em campo”. (2) Área da APE Veríssimo não 
sobreposta ao PE Serra de Ouro Branco e ao MONA Itatiaia. 

 

 As trilhas percorridas em campo são efetivamente utilizadas (ou foram até o passado 
recente) por motos. Os caminhos identificados nas imagens de satélite podem ser estradas vicinais 
ou outros caminhos potencialmente utilizáveis para trânsito de motos e, em alguns casos, de jipes, 

                                                             
17 https://pt.wikiloc.com/,  Consultando https://pt.wikiloc.com/trilhas/moto-trail/brazil são indicadas cerca de 28 mil 
trilhas de “mototrail” no Brasil e 6260 em Minas Gerais (último acesso em 11 de fevereiro de 2019). 
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especialmente aquelas situadas na APA das Andorinhas, uma área vasta com propriedades 
privadas. 

 Observe-se que a densidade de trilhas nas unidades de conservação varia entre 0,3 e 
1,82 km/km2 para as trilhas percorridas e de 0,3 e 2,92 km/km2 para o total de trilhas (percorridas 
ou registradas), exceto para o setor da APE Veríssimo não sobreposto às duas UCs vizinhas, onde a 
densidade atinge 4,03 km/km2. Estes valores podem ser comparados com recomendações da 
literatura para os Estados Unidos de se observar a densidade máxima de 0,6 km/km2 em locais 
importantes para a fauna (Switalski e Jones, 2012). Se excluído do Parque Municipal das 
Andorinhas, a faixa de variação fica entre 0,3 e 0,9 km/km2 para as trilhas percorridas e se excluída 
esta UC e a EE Tripuí, a densidade varia entre 0,3 e 2,92 km/km2 para o total de trilhas. A média 
geral, considerando todas as unidades de conservação, é de 0,66 km/km2. Considerando as 
unidades de conservação de proteção integral (monumentos naturais, estação ecológica, parques 
estaduais e parque municipal), cuja área somada perfaz 21.363 ha, a densidade é de 0,69 km/km2. 
Ao passo que para as unidades e conservação de uso sustentável (floresta estadual, área de 
proteção ambiental), acrescidas da área de proteção especial Veríssimo que não se sobrepõe às 
UCs vizinhas, a densidade é de 0,69 km/km2. Não há, portanto, praticamente nenhuma diferença 
entre as trilhas existentes nessas duas categorias de unidades de conservação. 

 A maior extensão de trilhas encontra-se nas zonas de amortecimento, com 476 km. 
Entretanto, a densidade total de trilhas nas zonas de amortecimento é um pouco inferior à 
densidade verificada nas unidades de conservação, ou seja, 0,61 km/km2, em comparação a 
0,69 km/km2, resultando em uma densidade média em toda a área de estudo igual a 0,64 km/km2. 
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Figura 8 – Trilhas do setor Ouro Branco 
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Figura 9 – Trilhas no setor Ouro Preto 
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Figura 10 – Trilhas no setor Serra da Moeda 
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Capítulo 5 

Impactos Ambientais 
 

 

Os impactos ambientais causados por atividades motorizadas fora de estrada têm sido 
objeto de preocupação quando à conservação de áreas protegidas em diversos países. O Serviço 
Florestal dos Estados Unidos considera a circulação não controlada de veículos motorizados fora de 
estrada como uma das quatro principais ameaças à integridade das florestas nacionais (GAO, 2009). 
Relatórios técnicos e trabalhos acadêmicos têm descrito e analisado os impactos ambientais 
característicos do uso de veículos motorizados fora de estrada. Os impactos dependem do tipo de 
veículo e das características dos ambientes por onde circulam. 

O Quadro 4 mostra a relação dos impactos mais frequentes e suas respectivas causas. Todos 
esses impactos podem ocorrer na área de estudo, embora não se espere que todos ocorram em 
todas as unidades de conservação. Sua intensidade (magnitude) e significância variam segundo as 
características dos ambientes (por exemplo, suscetibilidade do solo à erosão e proximidade a 
corpos d’água), o tipo de veículo e a frequência de uso das trilhas. Via de regra, considera-se que os 
impactos de veículos 4x4 como jipes são mais severos que os de veículos de duas rodas. As fotos 27 
e 28 ilustram os impactos mais visíveis. As fotos 29 a 34 ilustram outros aspectos. As fotos 3, 18, 19. 
21 e 22 também mostram impactos resultantes do uso de trilhas. 

Um único impacto positivo é apresentado no Quadro 4 (crescimento do setor de serviços). 
Não são apresentados no quadro os benefícios do uso de veículos motorizados fora de estrada para 
os próprios recreacionistas, como facilitação de acesso a áreas de recreação, apreciação do 
ambiente natural e sensação de afastamento de áreas urbanas, entre outros benefícios de 
atividades recreativas ao ar livre, uma vez que são considerados como objetivos buscados pelos 
recreacionistas e não como impactos da atividade. 

Note-se que outras atividades recreativas em áreas naturais também causam impactos 
sobre o meio físico e comunidades bióticas (Pickering e Hill, 2007; Monz et al., 2010), alguns do 
mesmo tipo que aqueles descritos no Quadro 2 e que podem, portanto, ter múltiplas causas. 
Entretanto, este estudo limita-se aos impactos mais significativos de atividades recreativas 
motorizadas (capítulo 6).  

Deve-se também citar que as unidades de conservação estão atualmente sujeitas a impactos 
de outras fontes, como pastoreio, garimpo, fogo e descarga de esgotos, e que foram no passado 
degradadas por outras atividades, como exploração florestal, agricultura e mineração. Esses 
impactos tampouco são objeto de consideração neste estudo. 

As formas de evitar ou reduzir os impactos também foram estudadas e avaliadas e incluem a 
designação de áreas apropriadas para a prática recreativa e a correspondente designação de áreas 
de exclusão (Celliers et al., 2004; Fischman et al., 2017), a prescrição e adoção de boas práticas 
(Switalski e Jones, 2012) e programas de educação e comunicação com os usuários (GAO, 2009). 
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Quadro 4 – Impactos das atividades recreativas com veículos motorizados fora de estrada 

 #    Impacto    Principais causas 

SO
LO

 

01 Compactação do solo Pressão exercida pelos pneus sobre o terreno 

02 Desagregação do solo Força cisalhante das rodas 

03 Formação e intensificação de  
sulcos e ravinas 

Passagens sucessivas de veículos pelo mesmo local e 
erosão pela água 

04 Perda de solo Erosão pela água, força gravitacional sobre fragmentos 
desagregados 

05 Contaminação do solo Descarte de lixo, vazamento de óleos e combustíveis, 
desgaste de pneus, manutenção corretiva em campo 

V
EG

ET
A

Ç
Ã

O
 06 Perda de vegetação nativa Tráfego de veículos fora de trilhas, abertura de novas 

trilhas, pisoteio 

07 Disseminação de plantas exóticas Aderência de sementes e plântulas aos pneus 

08 Soterramento de plantas 
Transporte gravitacional ou aquoso de fragmentos 

desagregados 

09 
Alteração da estrutura e 
composição de comunidades 
vegetais 

Disseminação de plantas exóticas, perda de solo, tráfego 
de veículos fora das trilhas, abertura de novas trilhas, 
pisoteio 

H
Á

B
IT

A
TS

 10 Fragmentação de habitats Abertura de trilhas 

11 Degradação de hábitats 
Circulação de veículos fora de estrada sobre terreno 

natural 

12 
Formação de barreiras à 
movimentação de fauna silvestre 
de pequeno porte 

Presença de trilhas com solo compactado, sem 
vegetação e taludes íngremes 

FA
U

N
A

 

13 
Morte de indivíduos da fauna 
silvestre 

Atropelamento e facilitação do acesso de animais 
domésticos 

14 
Alterações comportamentais e 
perturbação da fauna silvestre Ruído, iluminação 

EC
O

SS
IIS

TE
M

AS
 

AQ
U

ÁT
IC

O
S 

15 Degradação da qualidade da água Aporte de partículas do solo, incluindo partículas e 
aglomerados de partículas contendo óleo aderido 

16 
Redução da riqueza e da abundância 
de organismos aquáticos 

Aporte de partículas sólidas, causando assoreamento e 
soterramento de comunidades bentônicas 

A
R
 

17 Degradação da qualidade do ar 
Emissões fugitivas de material particulado, emissões de 

gases de motores de combustão interna 

PA
TR

IM
Ô

N
IO

 
CU

LT
U

RA
L 18 

Perturbação ou destruição de   
sítios arqueológicos pré-históricos  
e históricos 

Pressão exercida pelos pneus, desagregação do solo, 
sulcos e ravinas de erosão 

19 Descontextualização de bens do 
patrimônio cultural 

Alteração paisagística devido à presença de trilhas, 
sulcos e ravinas de erosão e perda de vegetação 

CO
M

U
N

I-
D

A
D

ES
 21 Incômodo aos moradores locais Ruído, acúmulo de lixo, presença e circulação de veículos 

e pessoas 

21 Crescimento do setor de serviços 
Demanda por serviços e hospedagem, alimentação, 

turismo, manutenção e guarda de veículos fora de 
estrada, venda de peças e acessórios 

P
Ú

B
LI

C
O

 

22 

Redução de oportunidades de 
recreação de baixo impacto como 
caminhadas e ciclismo e 
deslocamento de recreacionistas 
para outras áreas 

Presença e circulação de veículos fora de estrada inibe 
ciclistas e caminhantes e causa ou pode causar 
conflitos de uso; atividades contemplativas podem ser 
prejudicadas pelo ruído e pelo tráfego 

Fontes: Autores, a partir de observação de campo, entrevistas, elaboração de diagramas causais descritivos, 
Fischman et al. (2017) e Ouren et al. (2007). 
Nota: A categoria ‘comunidades’ refere-se à vizinhança dos locais onde são realizadas atividades recreativas, 
enquanto ‘público’ refere-se aos potenciais visitantes dessas áreas. 
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Foto 27 - Sulcos de erosão causados pela passagem de 
motos próximo à crista de morro (impacto 03). 
Proximidades de Pedra de Amolar, Ouro Preto.  

Foto 28 - Compactação e perda de solo (impactos 01 e 
04) em trilha utilizada por motos, nas proximidades de 
Lavras Novas. 

 

  

Foto 29 - Trilha em campo rupestre quartzítico no 
Parque Estadual de Ouro Branco. Embora neste local não 
se observe perda de vegetação além dos limites laterais 
da trilha, é comum a abertura de trilhas paralelas, 
ampliando a área afetada (impacto 06).  

Foto 30 - Sinalização de passagem de trilha por 
propriedade rural privada afixada em porteira nas 
imediações do MONA Itatiaia, com indicação de medidas 
mitigadoras do impacto 21 (Quadro 4) 
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Foto 31 - Trilha em área de floresta, plana e solo 
argiloso, sem sinais evidentes de erosão. O impacto da 
passagem de motos e jipes depende da natureza do 
terreno. 

Foto 32 - Trilha sobre solo arenoso utilizada por motos e 
jipes, notando-se sulcos de erosão. O impacto da 
passagem de motos e jipes depende da natureza do 
terreno.  

 

  
Foto 33 - Cruzamento de corpo d’água, com risco de 
degradação da qualidade da água (impactos 15 e 16) 
caso a intensidade de uso da trilha seja alta. 

Foto 34 - Trecho de trilha coincidente com a Estrada 
Real, possibilitando a fruição do ambiente externo e do 
patrimônio histórico. 
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Capítulo 6 

Fatores críticos para a decisão e quadro de referência 
estratégico 

 

 

De modo similar a outros estudos de avaliação ambiental, a AAE deve focar sua análise em 
um conjunto limitado, mas relevante, de temas (OCDE, 2012; Thérivel, 2004), aqui denominados 
fatores críticos para a decisão (Partidário, 2007, 2012). A seleção dos fatores críticos foi feita a 
partir da caracterização preliminar da área de estudo (capítulo 3), das atividades recreativas em 
questão (capítulo 4) e de seus impactos ambientais potenciais (capítulo 5). 

Dentre o conjunto de impactos que podem decorrer da prática recreativa motorizada, foram 
selecionados aqueles mais significativos para informar a escolha de fatores críticos para a decisão, 
para fins de avaliação estratégica. Para identificar os impactos mais frequentes, foram realizadas 
entrevistas com gestores das unidades de conservação, durante as quais se perguntou se cada um 
dos impactos do Quadro 4 era constatado, observado ou percebido. Os resultados (Quadro 5) 
mostram que os impactos mais frequentes são aqueles relacionados à degradação do solo, da 
vegetação nativa e dos bens culturais. 

Desta forma, foram descartados de análise posterior impactos relativos à poluição do ar, à 
poluição sonora, à contaminação do solo e à fauna. Embora EIAs feitos nos Estados Unidos para 
orientar planos de gestão de atividades recreativas motorizadas fora de estrada (NPS, 2015, 2017) 
tenham incluído em seu escopo impactos sobre o ambiente sonoro, saúde e segurança e 
socioeconômicos, entre outros, o Government Accounting Office (órgão equivalente ao Tribunal de 
Contas da União), em auditoria de natureza operacional, indicou que os principais impactos do uso 
recreativo de veículos fora de estrada são observados sobre o solo, vegetação, vida selvagem e 
bens culturais, além das interferências ou conflitos com outras formas de uso recreativo de áreas 
naturais (GAO, 2009). 

Com base nesta priorização de impactos, nas características gerais da área de estudo, e nos 
principais requisitos legais para tutela dos recursos ambientais e bens culturais, e seguindo a 
recomendação de Partidário (2012), de adotar o princípio da parcimônia (p. 47), foram definidos 
cinco fatores críticos para a decisão para fins desta avaliação ambiental estratégica, apontados no 
Quadro de Referência Estratégico (Quadro 6), a saber: ecossistemas, recursos hídricos, paisagem, 
patrimônio cultural e governança. A escolha desses cinco fatores levou em conta os objetivos da 
AAE (Quadro 1, capítulo 1) e a finalidade maior da ação estratégica: preservar a integridade dos 
ecossistemas e os valores paisagísticos e histórico-culturais das unidades de conservação existentes 
na região (conforme capítulo 1). 

O Quadro de Referência Estratégico reúne os objetivos de política ambiental e de 
sustentabilidade pertinentes à ação estratégica em consideração e é construído a partir do 
conjunto de macropolíticas selecionadas para estabelecer o referencial para AAE, por fornecerem 
metas e orientações de longo prazo em matérias de ambiente e sustentabilidade que devem ser 
observados pela ação estratégica (Partidário, 2012, p. 46).   



AAE de Atividades Recreativas Fora de Estrada 
 

 54 54 

Quadro 5 – Impactos observados ou percebidos nas unidades de conservação 

  

   Impacto 

Unidade de conservação 

M
O

N
A

 S
er

ra
 d

a 
M

oe
da

 

P
E

 S
er

ra
 d

o 
O

ut
o 

B
ra

nc
o 

M
O

N
A

 It
at

ia
ia

 

P
E

 It
ac

ol
om

i 

E
E

 T
rip

uí
 

F
lo

re
st

a 
E

st
ad

ua
l U

ai
m

i 

P
M

 C
ac

ho
ei

ra
 d

as
 

A
nd

or
in

ha
s 

A
P

A
 C

ac
ho

ei
ra

 d
as

 

A
nd

or
in

ha
s 

SO
LO

 

01 Compactação do solo       X  

02 Desagregação do solo         

03 Formação de sulcos e ravinas         

04 Perda de solo         

05 Contaminação do solo  ?  X X X  ? 

V
EG

ET
A

Ç
Ã

O
 06 Perda de vegetação nativa      X   

07 Disseminação de plantas exóticas  X X X ? X X X 

08 Soterramento de plantas   X   X   

09 
Alt. estrutura e composição de 
comunidades vegetais 

 
? 

 
  X X  

H
Á

B
IT

A
TS

 10 Fragmentação de habitats  ? X X X X X X 

11 Degradação de hábitats      X   

12 
Formação de barreiras à fauna 
silvestre de pequeno porte X   X X X X ? 

FA
U

N
A

 

13 Morte de indivíduos da fauna 
silvestre 

X ? X   X   

14 
Alterações comportamentais e 
perturbação da fauna silvestre  ? X   X   

EC
O

SS
IIS

TE
M

AS
 

AQ
U

ÁT
IC

O
S 15 Degradação da qualidade da água  ?  X X    

16 
Redução da riqueza e abundância 
de organismos aquáticos   ? X X    

AR
 

17 Degradação da qualidade do ar ? ? X X  X X X 

PA
TR

IM
Ô

NI
O

  
CU

LT
U

RA
L 18 Perturbação ou destruição de sítios 

arqueológicos pré-históricos e históricos 
  X X ? X X  

19 
Descontextualização de bens do 
patrimônio cultural    X ?    

CO
M

U
N

I
D

A
D

ES
 21 Incômodo aos moradores locais    X X    

21 Crescimento do setor de serviços   ? X     

P
Ú

B
LI

C
O

 

22 
Redução da recreação de baixo impacto e 
deslocamento para outras áreas     X X  X 

 
Legenda:         impacto observado   X   impacto não observado   ?  não se sabe 

Fontes: Entrevistas conduzidas pelos autores com os gestores das unidades de conservação em setembro e 
outubro de 2018. 

Nota: A identificação da ocorrência de impactos foi feita com base no melhor conhecimento de cada gestor 
acerca da UC sob sua responsabilidade. 
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Quadro 6 – Quadro de Referência Estratégico 

Fatores Críticos 
para a Decisão 

Macropolíticas Estratégicas Relevantes 

Orientações ambientais e de 
sustentabilidade 

Diretrizes para planejamento 

P
o

lít
ic

a 
N

ac
io

n
al

 d
a 

B
io

d
iv

er
si

d
ad

e
 (1

) 

P
o
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a 
N

ac
io

n
al

 p
ar

a 
R

ec
u

p
er

aç
ão

 d
a 

V
eg

et
aç

ão
 N

at
iv

a 
(2

) 

Le
i d

a 
M

at
a 

A
tl

ân
- 

ti
ca

 (3
) 

P
o

lít
ic

a 
Fl

o
re

st
al

 e
 d

e 
C

o
n

se
rv

aç
ão

 d
a 

B
io

-
d

iv
er

si
d

ad
e 

d
e 

M
G

 (4
) 

Si
st

em
a 

N
ac

io
n

al
 d

e 
U

n
id

ad
es

 d
e 

C
o

n
se

rv
aç

ão
 (5

) 

Le
gi

sl
aç

ão
 s

o
b

re
 

p
ro

te
çã

o
 d

o
 

p
at

ri
m

ô
n

io
 c

u
lt

u
ra

l (6
) 

P
la

n
o

s 
d

e 
B

ac
ia

s 
H

id
ro

gr
áf

ic
as

 (7
) 

Ecossistemas √ √ √ √ √  √ 

Proteção dos remanescentes de vegetação 
nativa, em especial de ecossistemas de limitada 
abrangência espacial e alto endemismo como 
os campos rupestres ferruginosos 

- não permitir circulação em áreas de campos 
rupestres ferruginosos 

- limitar circulação em áreas de campos 
rupestres quartzíticos 

Recursos hídricos   √ √ √  √ 

Proteção de nascentes perenes ou intermiten-
tes e de cursos d’água, em especial os situados 
a montante de unidades de conservação; 
proteção de áreas de preservação permanente 

- minimizar travessias de cursos d’água 

Paisagem     √ √  

Proteção dos solos contra erosão, proteção das 
áreas de entorno de bens culturais; 
recuperação de áreas degradadas; proteção de 
vistas cênicas 

- somente permitir circulação em trilhas 
situadas em áreas de alto potencial erosivo se 
não houver alternativa viável e se não houver 
outras restrições 

Patrimônio cultural     √ √  

Proteção da integridade dos bens culturais 
materiais, tombados ou não, inclusive de seu 
entorno, conservação e restauração de bens 
culturais 

- não permitir circulação em trilhas situadas nas 
proximidades de bens culturais tombados 

- desenvolver o potencial de educação patri--
monial associado às atividades recreativas 

Governança √ √ √ √ √ √ √ 

Tomada de decisões e implementação 
mediante consulta e envolvimento de atores- 
chave; desenvolvimento de soluções aceitáveis 
para as partes e em consonância legal 

- mínima alocação de pessoal em tarefas de 
fiscalização e consequente redução de custos 

- identificar rotas que atendam às expectativas 
dos três grupos de usuários 

Notas: 
(1) Política Nacional da Biodiversidade, Decreto Federal nº 4.339 de 22 de agosto de 2002 
(2) Política Nacional para Recuperação da Vegetação Nativa, Decreto Federal nº 8.972, de 23 de janeiro de 2017 
(3) Lei da Mata Atlântica, Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 
(4) Política Florestal e de Proteção à Biodiversidade, Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 
(5) Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei Federal nº 9985, de 18 de julho de 2000 
(6) Legislação sobre proteção do patrimônio cultural: diversas leis, decretos e atos normativos no âmbito federal, estadual e municipal 
(7) Plano Diretor de Recursos Hídricos 2015 da Bacia do Rio das Velhas e Plano de Ação de Recursos Hídricos da UPGRH Piranga 
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Já os Fatores Críticos para a Decisão, estabelecidos depois de um diagnóstico preliminar da 
situação, estruturam a avaliação estratégica. Partidário (2012, p. 62) recomenda que os fatores 
críticos “devem ser designados por uma palavra-chave que expresse o seu significado integrado e 
seu número não deve exceder sete, sendo ideal entre três e cinco.” 

Um dos fatores críticos é governança, consoante orientações para AAE de base estratégica 
de Partidário (2012). Há várias conceituações de governança. Na visão do Banco Mundial, 
governança é entendida como “o processo pelo qual atores estatais e não estatais interagem para 
formular e implementar políticas dentro de um dado conjunto de regras formais e informais que 
moldam e são moldadas pelo poder [público]” (World Bank, 2017a). Para este estudo, adota-se a 
conceituação de Meulemann (2012, p. 5), particularmente aplicável à avaliação de impactos: 
“totalidade de interações nas quais governo, outros entes públicos, o setor privado e a sociedade 
civil participam para resolver desafios públicos ou criar oportunidades públicas”. 

A boa governança se revela pela capacidade de ação dos governos na coordenação das 
políticas públicas de forma participativa e colaborativa. Governança é entendida como processo 
através do qual atores estatais e não estatais interagem para projetar e implementar políticas 
dentro de um determinado conjunto de regras. Dependendo do contexto, atores estatais 
desempenharão um papel mais ou menos importante em relação aos atores não estatais, como 
organizações da sociedade civil.  

O conceito de governança se baseia na premissa de ser resultado da ação de múltiplos 
atores, dentre os quais o Estado é, sem dúvida, o mais importante. O tema “governança” insere-se 
nas novas tendências da administração pública e de gestão de políticas públicas, principalmente 
quando se considera a possibilidade de incluir novos atores sociais no processo decisório no intuito 
de promover melhoria na gestão e avançar na democratização desses processos. 

O fator crítico “ecossistemas” engloba um tipo de formação vegetal particularmente 
importante na área de estudo, os campos rupestres. Este ambiente ocupava apenas 617 mil ha no 
Estado de Minas Gerais em 2006 (face a 19,8 milhões de hectares de vegetação nativa).18 Sua área 
é possivelmente menor na atualidade, pois a área de ocorrência de um dos tipos de campos 
rupestres, o ferruginoso, coincide com a ocorrência de depósitos de minério de ferro, de modo que 
esse ambiente vem sendo progressivamente suprimido. 

Os recursos hídricos na área de estudo têm destaque devido ao grande número de 
nascentes e cabeceiras de drenagem e também porque os quartzitos amplamente distribuídos na 
região são importantes aquíferos, armazenando água subterrânea que alimenta as nascentes. 

Por fim, a paisagem e patrimônio cultural não apenas têm importância de âmbito mundial, 
dado o status de Ouro Preto como Patrimônio da Humanidade, como estão entre os principais 
motivadores das denúncias, inquéritos e ações judiciais relativas ao uso de VMFEs (capítulo 1). 

Uma vez estabelecido do Quadro de Referência Estratégico, a componente técnica da AAE 
(Figura 1) avançou para a caracterização dos recursos ambientais e dos bens culturais da área de 
estudo, objeto do próximo capítulo. 

  

                                                             
18 Plano de Manejo do Parque Estadual do Itacolomi. Encarte 1 - Diagnóstico do Parque, outubro de 2007, p. 17. 
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Capítulo 7 

Recursos ambientais e bens culturais da área de estudo 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se um descritivo sucinto dos recursos ambientais e dos bens 
culturais de cada setor da área de estudo. Esta caracterização sintetiza informação de base sobre 
temas de planejamento ambiental (Santos, 2004) utilizados para compreender os fatores críticos 
para a decisão ‘ecossistemas’, ‘recursos hídricos’, ‘paisagem’ e ‘patrimônio cultural’. Para cada 
setor da área de estudo, foram preparados quatro mapas temáticos: uso e cobertura da terra, 
declividade, pedologia e bens culturais. Foram também preparadas uma carta de suscetibilidade à 
erosão dos terrenos, mediante cruzamento de informação cartográfica sobre declividade das 
vertentes e erodibilidade do solo. 

A análise destes temas fundamentou a definição e hierarquização da vulnerabilidade 
ambiental ao tráfego de VMFEs apresentada no capitulo 8. Os métodos utilizados na preparação 
dos mapas temáticos e da carta de suscetibilidade à erosão são descritos na primeira seção deste 
capítulo e os resultados são apresentados nas seções subsequentes, para cada setor, em forma 
cartográfica acompanhada de breve texto explicativo. 

 

7.1 Métodos de levantamento e de análise 

 A base cartográfica dos mapeamentos utilizou as fontes descritas no Quadro 7, todas de 
acesso público.  

Quadro 7 – Base cartográfica dos mapas temáticos 

Informação Fonte Formato 

Curva de 
nível 

Infraestrutura de Dados Espaciais da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/ 

arquivo vetorial em formato linear, gerado 
através do Modelo Digital de Elevação (MDE) do 
projeto topodata (INPE), com equidistância entre 
linhas de 30 metros 

Drenagem Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/ 

base hidrográfica “ottocodificada” do estado de 
Minas Gerais, do ano de 2010. multiescalar - 
1:50.000 e 1:100.000 

Limite 
municipal 

IGBE 
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_geo
ciencias.htm 

arquivo vetorial 

Sede 
municipal 

IGBE 
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_geo
ciencias.htm 

arquivo vetorial 

Localidades IGBE arquivo vetorizado a partir da carta topográficas 
de 1978, na escala 1:250.000 

Sistema 
viário openstreetmap www.openstreetmap.org traçado do sistema viário, datado de 2018 

Unidades de 
conservação Instituto Estadual de Florestas arquivos vetoriais 
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Para cada setor da área de estudo foram preparados os mapas temáticos indicados no 
Quadro 8, onde também se relacionam as respectivas fontes e se resumem os métodos utilizados. 
Informação metodológica adicional é apresentada a seguir, neste capítulo. 

Quadro 8 – Mapas temáticos 

Tema Fontes Procedimentos 

Uso e 
cobertura da 
terra 

Imagens orbitais GoogleEarth 

Seguiu-se as recomendações de IBGE (2013). A definição das 
classes de uso e cobertura da terra adotadas foi norteada 
pelas classes de uso e cobertura utilizadas nos planos de 
manejo, sendo definidas nove classes, todas identificadas por 
meio de interpretação visual, com exceção dos campos 
rupestres ferruginosos, que foram delimitados conforme 
demarcação do Instituto Pristino 
(https://www.institutopristino.org.br/atlas/municipios-de-
minas-gerais/baixe-os-arquivos-shp-e-kml/)  

Declividade Modelo Digital de Elevação Utilizaram-se algoritmos de processamento digital, com base 
nas curvas de nível disponibilizadas pelo Sisema 

Pedologia 
Mapa de solos do Estado de Minas 
Gerais. (UFV/CETEC/UFLA/FEAM. 
2010), escala de 1: 650.000. 

Os contatos entre unidades foram ajustados utilizando 
informações do relevo e textura de solos obtidas em imagens 
de satélite e no mapa hipsométrico 

Feições 
erosivas 

Imagens orbitais do Google Earth 
(datadas de 2018) 

Levantamento de campo 

Interpretação de imagens, com identificação de ravinas de 
dimensões métricas e solo exposto com feições erosivas  

Cartografia de feições erosivas levantadas nos percursos de 
campo a pé, de motocicleta ou veículo 4x4 

Bens 
culturais 

Planos de manejo, IPHAN, 
publicações científicas 

Compilação das informações cartografadas e 
georreferenciadas 

Nota: as feições erosivas identificadas nas imagens e as mapeadas em campo são incluídas no mapa pedológico 
 

Uso e cobertura da terra 

 O levantamento da cobertura e do uso da terra indica a distribuição geográfica de diferentes 
tipos ou classes de uso, identificada por meio de padrões homogêneos visíveis em imagens aéreas. 
Para elaboração de mapas de cobertura e uso da terra comumente utilizam-se técnicas de 
processamento digital de imagens para identificar, extrair, condensar e realçar as informações de 
interesse (IBGE, 2013). 

Foram mapeadas dez classes, a saber: área agrícola, área construída, área desmatada, 
campo rupestre ferruginoso, campo rupestre quartzítico, espelho d’água, floresta nativa, 
mineração, silvicultura, ravinas de dimensões métricas e solo exposto com feições erosivas. Esta 
última corresponde às feições erosivas de maior porte e podem também incluir áreas de mineração 
abandonadas, de difícil diferenciação sem controle de campo. Na preparação do mapa, foram 
adotados os seguintes critérios: 

(a) Inclusão de pastagens na classe área desmatada devido à similaridade do padrão e da 
textura e consequente dificuldade em distinguir estes tipos de cobertura; 

(b) as classes de vegetação nativa foram simplificadas em três tipos: campos rupestres 
ferruginosos, campos rupestres quartzíticos e floresta nativa, esta incluindo diferentes 
estágios de regeneração da floresta estacional semidecidual predominante na região; 

(c) para delimitação dos campos rupestres ferruginosos, foi seguida a delimitação das áreas de 
ocorrência de cangas ferruginosas, segundo mapa geológica em escala 1: 100.000 da 
Codemig (2003), também utilizado no mapeamento de campos rupestres pelo Instituto 
Prístino; entretanto, com a escala do mapeamento desta AAE é maior, a cobertura da terra 
foi mapeada como floresta nos casos em que a interpretação das imagens mostrava 
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claramente ser este o porte da vegetação, mesmo em áreas mapeadas como de ocorrência 
de canga (esta divergência decorre da escala de maior detalhe utilizada neste estudo); já a 
vegetação campestre visível nas imagens foi sempre classificada como campo rupestre 
ferruginoso quando o mapa geológico indicava a ocorrência de canga ferruginosa; 

(d) Inclusão de áreas com vegetação rasteira e arbustiva (como campos limpos e campos sujos) 
na classe de campos rupestres quartzíticos devido à impossibilidade de distingui-las por 
meio de interpretação de imagem e também devido a certa similaridade ecológica entre 
elas (Vasconcelos, 2011); 

(e) possível mescla das classes silvicultura e floresta em alguns setores, quando há dificuldades 
de identificar áreas de florestas homogêneas quando não há evidências de enfileiramento 
das copas em florestas plantadas; os casos mais evidentes de enfileiramento das copas 
foram classificados como silvicultura; 

(f) na classe mineração foram incluídas áreas com solos expostos e áreas de movimentação de 
terra que remetiam ao formato de cavas; 

(g) na classe ravinas com dimensões métricas foram incluídas os solos expostos e áreas de 
movimentação de terra com formato de drenagem dendrítica e/ou cabeceira de drenagem; 

(h) classificação como solo exposto de feições erosivas e solos expostos oriundos de 
movimentações de terra de menor área e maior dispersão, devido à dificuldade de 
diferenciar feições erosivas de cavas de mineração abandonadas, bem como áreas de 
afloramento rochoso. 

A Foto 35 mostra uma vista panorâmica tomada no Parque Natural Municipal das 
Andorinhas, onde se pode observar algumas das classes mapeadas (campo rupestre ferruginoso no 
morro ao centro), além de afloramento rochoso, em primeiro plano e, ao fundo, à direita, serras 
quartzíticas com campos rupestres. 

 
Foto 35 – Vista do mosaico de vegetação do Parque Natural Municipal das Andorinhas.  

Declividade 

 Para a confecção do mapa de declividade, utilizaram-se algoritmos de processamento digital 
em uma plataforma de Sistema de Informação Geográfica (SIG), com base nas curvas de nível 
disponibilizadas pelo SISEMA, a partir de arquivo vetorial em formato linear, gerado através do 
Modelo de Elevação Digital (MDE) do projeto TOPODATA (INPE), com equidistância entre linhas de 
30 metros. 

As classes de declividade foram definidas com base na legislação de parcelamento do solo 
(Lei Federal 6766/1979) e no Código Florestal (Lei Federal 12651/2012), a saber: 

● 0% a 15% (0°a 8,53°): corresponde aos terrenos com baixa declividade  

● 10% a 30% (8,54° a 16,69°): corresponde aos terrenos com média declividade e favoráveis a 
ocupação desde que adotadas práticas geotécnicas adequadas; 

● 30% a 47% (16,69° a 25°): terrenos de alta declividade que não será permitido ocupar salvo 
se “atendidas exigências específicas das autoridades competentes”; 
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● 47% a 100% (25° a 45°): terrenos de uso restrito, como manejo florestal sustentável e 
manutenção da infraestrutura, “sendo vedada a conversão de novas áreas”; 

● ˃100% (˃45°): áreas de preservação permanente, de acordo com o Código Florestal. 

Feições erosivas 

O levantamento foi feito por duas fontes: interpretação de imagens orbitais e 
cadastramento de feições erosivas no campo. Na interpretação de imagens, foram identificadas 
ravinas de dimensões métricas e solo exposto com feições erosivas, e foram calculadas as 
respectivas áreas por meio de algoritmos de processamento digital em uma plataforma de Sistema 
de Informação Geográfica. 

Em campo, foram mapeadas feições erosivas do tipo linear, classificadas como sulcos, que 
são pequenas incisões formadas pelo fluxo concentrado de água, e ravinas, de maiores dimensões e 
resultantes da evolução de sulcos, por aprofundamento, apresentando entalhamento vertical 
(Amorim et al., 2017). As feições foram mapeadas em campo por meio de aplicativo desenvolvido 
especialmente para este estudo, com finalidade de mapear as trilhas (capítulo 4) e feições de 
interesse no seu percurso. Este aplicativo é composto por formulários cadastrais eletrônicos e foi 
instalado em aparelhos smartphones que utilizam sistema operacional Android. Os pontos foram 
georreferenciados e associados a fotos, com tecnologia offline. À medida que a equipe de campo 
estabelecia conexão com a internet, o sistema automaticamente enviava as informações 
armazenadas durante o período sem conexão para a equipe de geoprocessamento. Este 
mecanismo possibilitou uma gestão centralizada e continuamente atualizada, importante para o 
controle do levantamento cadastral, pois possibilitou, com agilidade, eventuais correções 
metodológicas e um eficiente acompanhamento da evolução das atividades da equipe de campo. 
Em cada formulário constam campos preenchidos com informações relativas aos processos 
erosivos e às trilhas de acesso, permitindo a formalização, o registro e o controle das atividades 
desenvolvidas. Além do registro de localização, para cada feição erosiva cadastrada, foram 
estimados:  

 Extensão (menor que 10m, entre 10 e 50m, e maior que 50m); e 

 Profundidade (menor que 10cm, entre 10 e 50cm, e maior que 50cm). 

Suscetibilidade à erosão 

Suscetibilidade indica a potencialidade de ocorrência de processos naturais e induzidos em 
áreas de interesse ao uso do solo. Cartas de suscetibilidade a processos de dinâmica superficial são 
comumente elaboradas para mapeamento de áreas suscetíveis a processos como deslizamento, 
inundação/alagamento, corrida de massa e enxurrada, com vistas ao planejamento territorial 
urbano. Por exemplo, cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações 
foram elaboradas por Bitar et al. (2014) em atenção às diretrizes da Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil, estabelecida pela Lei Federal 12.608/2012. As cartas indicam áreas suscetíveis a 
fenômenos e processos do meio físico cuja dinâmica pode gerar desastres naturais e foram 
especialmente dirigidas a municípios sujeitos a desastres naturais associados a processos de 
dinâmica superficial. Para essa análise, utilizaram atributos do relevo, geologia e solo. 

Também são executados estudos de suscetibilidade a processos de dinâmica superficial para 
fundamentar ações de planejamento e manejo de Unidades de Conservação. Amorim et al. (2015) 
avaliaram a suscetibilidade à erosão e movimentação gravitacional de massa no Parque Estadual do 
Juquery, Franco da Rocha (SP), caracterizada por uma área de proteção de remanescente de 
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cerrado. Na época do estudo, esta unidade de conservação tinha registrado problemas causados 
por processos de movimentação de massa e erosão hídrica. A conclusão da avaliação dos processos 
de dinâmica superficial foi que os processos erosivos representavam o principal problema 
geológico-geotécnico daquele Parque, visto que são decorrentes das características naturais do 
meio físico (geologia, geomorfologia e pedologia) e agravados pela ausência de cobertura vegetal e 
precariedade das estradas e trilhas. 

Santos (2015) analisou a suscetibilidade à erosão laminar das nascentes do rio Vermelho, 
em Goiás, usando como parâmetros: solos, declividade, relevo, uso e ocupação do solo. O autor 
concluiu que apesar da área ser considerada em bom estado de conservação e possuir baixos 
índices de desmatamento, as condições geológicas (rochas sedimentares clásticas), pedológicas 
(solos predominantemente jovens e pouco estruturados) potencializam a suscetibilidade natural a 
erosão, fato que pode ser agravado pelo uso e ocupação do solo. Simonetti et al. (2018) 
identificaram as zonas mais suscetíveis a erosão laminar em um parque em Sorocaba, SP, por meio 
de análise de solos e sua erodibilidade, relacionando-a com o zoneamento do parque.  

Neste estudo, foram elaboradas cartas de suscetibilidade à erosão com o objetivo de 
delimitar hierarquicamente as áreas com maior potencial de ocorrência de processos erosivos 
naturais e induzidos. Nesta análise foram utilizados como atributos: tipos de solos, feições erosivas 
e declividade, segundo as etapas de trabalho descritas no Quadro 9, analisados em ambiente de 
Sistema de Informações Geográfica. Salienta-se que nem sempre as etapas foram subsequentes, 
em alguns momentos os procedimentos foram executados concomitantemente. 

Quadro 9 – Etapas e procedimentos para execução da carta de suscetibilidade à erosão 

Etapas Procedimentos 

1 Elaboração do mapa 
pedológico 

Conforme Quadro 8 

2 Elaboração do mapa 
de declividade 

Utilizaram-se as seguintes classes de declividade: 0-10% / 10 a 30% / 30 a 
47% - 47 a 100% / > 100 % 

3 Mapeamento das 
feições erosivas 

Conforme Quadro 8 

4 Classificação das 
unidades pedológicas  

Classificação das unidades pedológicas quanto a suscetibilidade aos processos 
erosivos com base nas concentrações de feições erosivos em área 

5 Verificação e validação 
em dos resultados das 
etapas anteriores 

Visitas de campo. O percurso foi feito por meio de automóvel 4x4 ou 4x2, 
quadriciclo e motocicleta. Utilizou-se como recursos o aplicativo Avenza 
Maps instalado em dispositivo Smartphone e carregado com os mapas para 
verificar e validar os resultados preliminares 

6 Elaboração da carta de 
suscetibilidade à 
erosão 

Cruzamento, por meio de algoritmos de processamento digital em uma 
plataforma de Sistema de Informação Geográfica (SIG), entre os mapas 
pedológico e de declividade, gerando as classes de suscetibilidade à erosão  

Por fim, a suscetibilidade à erosão foi obtida por meio do cruzamento, em uma plataforma de 
Sistema de Informação Geográfica (SIG), entre a erodibilidade do solo (obtida dos mapas pedológicos 
e do mapeamento de feições erosivas) e a declividade, classificando o terreno segundo quatro classes 
de suscetibilidade à erosão (Quadro 10). 

A definição das classes de erodibilidade, por sua vez, foi feita por tipo de solo, considerando 
as concentrações de feições erosivas (de grandes dimensões) mapeadas mediante interpretação das 
imagens de satélite (Quadro 11). A classificação de erodibilidade leva em conta o tipo de solo 
(unidade pedológica) e a relação entre a área de ravinas e a área total de cada unidade pedológica 
na área de estudo: quanto mais alta essa relação, pressupõe-se que maior é a erodibilidade do solo. 
Pode-se observar que a mais alta relação entre área de ravinas e área de ocorrência de cada tipo de 
solo foi encontrada para os neossolos litólicos, que são justamente aqueles naturalmente mais 
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suscetíveis à erosão. Essa relação atingiu 0,66% para os neossolos, enquanto para os latossolos, mais 
resistentes à erosão, essa relação foi de 0,21% na área de estudo. 

Quadro 10 – Classes de suscetibilidade à erosão 

Erodibilidade do 
solo 

Classes de declividade (%) 

0 a 15% 15 a 30% 30 a 47% 47 a 100% >100% 

Baixa Pouco suscetível Pouco suscetível 
Medianamente 

suscetível 
Suscetível Muito suscetível 

Média 
Medianamente 

suscetível 
Medianamente 

suscetível 
Suscetível Muito suscetível Muito suscetível 

Alta Suscetível Suscetível Muito suscetível Muito suscetível Muito suscetível 

Notas: (1) as classes de suscetibilidade à erosão são dadas pela combinação das classes de declividade com as classes de 
erodibilidade do solo: quanto maior a declividade e maior a erodibilidade, maior é a suscetibilidade à erosão; (2) para 
explicação sobre a erodibilidade, ver Quadro 11 

Quadro 11 – Classificação dos tipos de solo quanto à erodibilidade 

Unidade pedológica  
Área da unidade pedológica Área das 

ravinas de 
dimensões 

métricas (km2) 

Ravinas/ 
unidade 

pedológica (%) 

Classe de 
erodibilidade 

(km2) (%) 

Afloramentos rochosos 108,57 7% - 0,00% 
baixa 

Argissolos 156,23 11% - 0,00% 
Latossolos 315,25 22% 0,66 0,21% 

média 
Cambissolos 321,46 22% 1,11 0,35% 
Neossolos litólicos 553,52 38% 3,66 0,66% alta 
 

Nas seções subsequentes, apresentam-se os resultados para cada um dos três setores da 
área de estudo. A delimitação dos setores levou em conta os limites das unidades de conservação 
e, quando existentes, de suas respectivas zonas de amortecimento. Os critérios de delimitação são 
explicitados nas subseções correspondentes. 

 

7.2 Setor Ouro Branco 

 

 Este setor engloba o PE Serra de Ouro Branco, o MONA Itatiaia, suas respectivas zonas de 
amortecimento, e a Área de Proteção Ambiental Veríssimo, parcialmente sobreposta às duas 
unidades de conservação. Este setor destaca-se pela presença de grandes extensões de campos 
rupestres quartzíticos e ferruginosos e relevos de grande declividade na encosta sul da Serra de 
Ouro Branco e em Itatiaia. Em uma área total mapeada de 47.728 ha (Figura 11), os campos 
ferruginosos ocupam 27,5% e os campos quartzíticos ocupam 22,2%, ao passo que as florestas 
ocupam 38,6%. Trata-se, portanto, de uma área aparentemente bem conservada quando 
considerado sob o ponto de vista da cobertura da terra. A silvicultura ocorre em 3,2% da área. 

 O relevo montanhoso, com destaque para as serras de Ouro Branco e de Itatiaia (Foto 15) 
define a declividade da área (Figura 12). As áreas mais declivosas estão no interior no PE Serra de 
Ouro Branco e no MONA Itatiaia, prolongando-se a leste (Serra das Lavras), no setor Ouro Preto 
(seção 7.3). As áreas com declividade superior a 25 graus correspondem a 4,7% da área do setor 
Ouro Branco, ao passo que áreas com declividade entre 16,69 e 25 graus cobrem 16,6% da área. 
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 Os solos predominantes na área (Figura 13) são os neossolos litólicos (Foto 30), 
denominação dada a solos jovens, de pequena profundidade e característicos de áreas com relevo 
acidentado e afloramentos rochosos. Ocorrem principalmente sobre quartzitos. Na porção norte da 
área ocorrem cambissolos, geralmente associados a relevo menos movimentado, ao passo que na 
porção sul predominam os latossolos e argissolos, em relevo de menor amplitude. Genericamente, 
latossolos e argissolos contêm alto teor de argilas, ao passo que os cambissolos e os neossolos têm 
menor desenvolvimento pedológico e menor proporção de argila, que dá coesão ao solo, tornando-
os menos suscetíveis à erosão (Suguio, 1998). 

Os argissolos são encontrados na porção sudeste (região de Santa Rita de Ouro Preto). Não 
foram encontradas ravinas de dimensões métricas associadas a este tipo de solo e as feições 
erosivas cadastradas no campo são comumente associadas à implantação inadequada de trilhas e 
estradas de terra. Os cambissolos estão distribuídos ao sul de Rodrigo Silva e nordeste do setor, nas 
regiões do córrego Burnier e ribeirão do Mango, onde foram encontradas ravinas provavelmente 
devido a desmatamento e/ou explotação mineral. A leste de Rodrigo Silva - córrego Boa Vista - 
foram cadastradas feições erosivas pontuais devido a desmatamento e má implantação de estradas 
e trilhas (Foto 31). Grande quantidade de ravinas e de outras feições erosivas também é registrada 
sobre os neossolos, a exemplo da região de Lavras Novas e Serra do Bico. 

  
Foto 36 - Trilha utilizada por motos em neossolo litólico 
desenvolvido sobre quartzito, na zona de amortecimento 
do PE Itacolomi. 

Foto 37 - Processo erosivo acelerado por drenagem 
deficiente em estrada vicinal nas proximidades do MONA 
Itatiaia. 

A combinação de erodibilidade (característica intrínseca ao tipo de solo) e declividade 
resulta na suscetibilidade à erosão (Figura 14). As áreas muito suscetíveis à erosão correspondem a 
13,2 % da área mapeada, ao passo que as áreas mapeadas como suscetíveis montam a 41,2%. A 
maior parte das áreas classificadas nestas duas classes situa-se no PE Serra de Ouro Branco, que 
soma cerca de 6200 ha nessas classes, ou seja, 82% de sua superfície. Já no MONA Itatiaia, esse 
percentual é de 86%. Como se pode ver na Figura 14, as áreas de menor suscetibilidade situam-se 
ao sul, um setor de baixa atratividade para atividades recreativas. 

Os bens culturais distribuem-se em todo o setor, que é atravessado pela Estrada Real (Figura 
15). A própria serra de Ouro Branco é tombada, e toda a área é rica em patrimônio cultural, porém 
apenas pequena proporção tem proteção legal. A serra é também considerada um geosítio, local de 
importância por suas características geológicas e geomorfológicas. As duas unidades de 
conservação também abrigam várias cavernas e abrigos sob rocha, destacando-se a gruta da 
Igrejinha (Rosada et al., 2013), protegida desde 1986 por lei municipal de Ouro Preto e por decreto 
estadual, que declara a florestas e demais formas de vegetação nativa de seu entorno como de 
preservação permanente, da qual faz parte do PE Serra de Ouro Branco.  
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Figura 11 – Mapa de uso e cobertura da terra do setor Ouro Branco 
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Figura 12 – Mapa de declividade do setor Ouro Branco 
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Figura 13 - Mapa pedológico do setor Ouro Branco 
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Figura 14 -- Carta de suscetibilidade à erosão do setor Ouro Branco 
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Figura 15 - Mapa de bens culturais do setor Ouro Branco 
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7.2 Setor Ouro Preto 

 

 Este setor engloba o PE do Itacolomi, a EE Tripuí, a FE Uaimii e o Parque Natural Municipal 
das Andorinhas e a APA da Serra das Andorinhas, que engloba o parque municipal e a floresta 
estadual. Inclui também a Área de Proteção Especial Ouro Preto-Mariana, que abrange a totalidade 
desses dois municípios. 

 O setor abrange a zona urbana de Ouro Preto. Dada a conhecida importância turística da 
cidade e região, as UCs mais próximas são também objeto de visitação, em particular o PE do 
Itacolomi e o Parque Natural Municipal das Andorinhas, onde se situa a cachoeira homônima, que 
há muito tempo é utilizada para lazer. Ambos os parques são utilizados para atividades recreativas 
como caminhadas e escalada. 

 De uma área total de 63970 ha deste setor, 49,5% são cobertos por florestas, 29,1% por 
campos rupestres ferruginosos e 8,5% por campos rupestres quartzíticos. A floresta, classificada 
como estacional semidecidual, é encontrada em fragmentos de vegetação secundária em 
diferentes estágios de regeneração. Ocorrem campos rupestres em Itacolomi, Uaimii e Andorinhas. 

Processos erosivos e outros processos de dinâmica superficial tem sido bastante estudados 
na região (Foto 38) e foram observados nas proximidades das trilhas e cadastradas em campo, 
principalmente em áreas de ocorrência de neossolos litólicos. Áreas mapeadas, respectivamente, 
como muito suscetíveis e suscetíveis à erosão correspondem a 11,9 % e 33,7% da área de estudo. 

 
Foto 38 - Áreas intensamente erodidas em neossolos litólicos próximos a Lavras Novas, zona de 
amortecimento do PE do Itacolomi, vistas a partir da Serra do Trovão. 

 

É bem conhecida a concentração de bens culturais, tanto na sede municipal quanto nos 
distritos e também na área rural. Muitos se situam nas proximidades de trilhas. Os caminhos 
antigos, calçados ou não, têm destaque, uma vez que algumas trilhas se sobrepõem a esses 
caminhos, a exemplo do caminho de Dom Rodrigo. Apesar da riqueza em bens culturais, muitos 
não têm proteção legal, principalmente aqueles situados na zona rural e mesmo nos distritos de 
Ouro Preto. 
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Figura 16 - Mapa de uso e cobertura da terra do setor Ouro Preto 
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Figura 17 - Mapa de declividade do setor Ouro Preto 
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Figura 18 - Mapa pedológico do setor Ouro Preto 
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Figura 19 - Carta de suscetibilidade à erosão do setor Ouro Preto 
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Figura 20 - Mapa de bens culturais do setor Ouro Preto 
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7.3 Setor Serra da Moeda 

 

 Este setor engloba o MONA Serra da Moeda e sua zona de amortecimento. De uma área 
total de 10527 ha, cerca de metade (49,7%) foi mapeada como campo rupestre ferruginoso e 1,7% 
a campo rupestre quartzítico. A cobertura florestal corresponde a 25,9% da área deste setor. 
Conforme exposto no Quadro 8 (seção 7.1), a delimitação das áreas de ocorrência de campo 
rupestre ferruginoso baseou-se no mapeamento feito pelo Instituto Prístino, que, por sua vez, 
baseou-se no mapeamento geológico da Codemig, podendo haver divergência entre este e outros 
mapeamentos de cobertura vegetal (inclusive o do Plano de Manejo), devido a diferentes 
metodologias de classificação e diferentes procedimentos de interpretação de imagens. Para a 
finalidade deste trabalho, campos rupestres ferruginosos têm maior importância como recurso 
ambiental a proteger (conforme o Quadro de Referência Estratégico, Quadro 6), de modo que o uso 
desta fonte para este mapeamento é favorável à conservação. 

 As formações florestais são secundárias e são mais comuns no sopé da serra. Também 
ocorre Cerrado de fisionomia arbóreo-arbustiva e formações de campo sujo e campo limpo.19 Este 
setor também inclui áreas urbanizadas, tanto a leste quanto a oeste da serra, que são em geral 
arborizadas, não havendo áreas urbanas densas. Há mineração de ferro no flanco leste da serra, 
ocupando 3,9 ha. 

 A maior parte da área no interior da UC é muito suscetível à erosão, devido à ocorrência de 
neossolos litólicos e alta declividade das vertentes. A segunda classe, em termos de área ocupada, é 
de áreas classificadas na categoria suscetível, predominantes na encosta leste da serra e em sua 
borda adjacente. Apenas as áreas situadas no piemonte oeste foram mapeadas como de média 
suscetibilidade. Do total da área do setor, 24,6% foi classificado como muito suscetível e 45,5% 
como suscetível à erosão. 

Uma característica a ser destacada são os recursos hídricos, uma vez que foram mapeadas 
85 nascentes no interior do Monumento Natural e outras 78 próximas aos seus limites.20 

 A área é rica em patrimônio cultural, tanto no interior da unidade de conservação quanto 
em sua zona de amortecimento e além dela, embora poucos bens sejam tombados. Destacam-se, 
por sua relação com a prática recreativa motorizada, os caminhos calçados, como aquele que 
conduz à antiga fundição de ouro de Moeda Velha (Foto 2). Diversos sítios arqueológicos foram 
identificados no Plano de Manejo do MONA Serra da Moeda, localizados tanto no interior quanto 
nas imediações da UC. Os vestígios incluem muros de pedra, galerias de antigas minas e caminhos 
calçados. A área também abriga diversas cavernas ferruginosas, algumas com vestígios 
arqueológicos. Os levantamentos para o Plano de Manejo identificaram 46 sítios. 

 A proximidade de Belo Horizonte e o acesso propiciado pela BR-040 tornam a área muito 
visitada para atividades recreativas, sendo muito conhecido o local “Topo do Mundo”, que, 
conhecido principalmente pela prática de voo livre, é também ponto de referência para 
caminhadas e para trilhas de moto. 

                                                             
19 Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, Encarte 1 - Contextualização, Enquadramento 
e Caracterização da UC, novembro de 2016, p. 446=455. 
20 Plano de Manejo do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda, Encarte 1 – Relatórios Temáticos Meio Físico, 
novembro de 2016, p. 91. 
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Figura 21 -Mapa de uso e cobertura e uso do solo do setor Serra da Moeda 
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Figura 22 - Mapa de declividade do setor Serra da Moeda 
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Figura 23 - Mapa pedológico do setor Serra da Moeda 
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Figura 24 - Carta de suscetibilidade à erosão do setor Serra da Moeda 
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Figura 25 – Mapa de bens culturais do setor Serra da Moeda  
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Capítulo 8 

Vulnerabilidade ao tráfego de veículos motorizados fora 
de estrada 
 

 

 Devido a fatores como declividade, tipos de solo e de vegetação, os terrenos da área de 
estudo têm diferentes graus de vulnerabilidade ao tráfego de VMFEs. Nesta AAE, o termo 
“vulnerabilidade” é usado para descrever uma característica de um sistema ou de um componente 
desse sistema (por exemplo, um ecossistema ou uma comunidade vegetal) que representa quanto 
esse sistema é frágil face a perturbações externas. A vulnerabilidade depende da sensibilidade e da 
resiliência do sistema ou componente exposto a essas perturbações (Turner II et al., 2003). Dois 
exemplos pertinentes ao tema deste estudo são: 

● um tipo de solo altamente erodível (sensibilidade) é mais vulnerável ao tráfego intenso 
de motos ou jipes (perturbação) que um solo coeso (coesão é uma propriedade física dos 
solos) e de baixo potencial de erosão; 

● um tipo de vegetação nativa de crescimento lento, como os campos rupestres 
(ecossistema), é vulnerável ao tráfego de motos ou jipes (perturbação) porque 
dificilmente se regenera (alta sensibilidade). 

Vulnerabilidade sempre se refere a uma ou mais fontes de pressão sobre um sistema ou 
componente, ou seja, vulnerabilidade de “algo” a alguma pressão. Neste estudo, trata-se apenas da 
vulnerabilidade dos recursos ambientais e dos bens culturais ao tráfego de veículos motorizados 
fora de estrada. Evidentemente, esses recursos ambientais e bens culturais estão sujeitos a 
pressões de outras fontes, como descrito na seção 3.3. 

Para avaliar a vulnerabilidade, é necessário interrelacionar os fatores de vulnerabilidade. Em 
um parque nacional na Índia, a vulnerabilidade ambiental foi avaliada com relação ao uso e 
cobertura da terra, suscetibilidade a escorregamentos, risco de incêndio, cobertura florestal e 
densidade populacional. Combinados esses fatores em um sistema de informação geográfica, os 
autores calcularam um índice numérico composto e estabeleceram cinco classes de vulnerabilidade 
(Nandy et al., 2015). Mapas de vulnerabilidade são utilizados em diversas atividades de 
planejamento, inclusive de unidades de conservação. Por exemplo, Tomczyk (2011) preparou 
mapas de vulnerabilidade de comunidades de plantas ao pisoteamento e de vulnerabilidade do 
solo a processos erosivos para determinar a distribuição espacial de áreas com diferente 
sensibilidade ao impacto de trilhas. No presente estudo, foram preparados mapas de 
vulnerabilidade tráfego de VMFEs para cada setor. 

 A suscetibilidade à erosão foi relacionada ao uso e cobertura da terra e à localização dos 
bens culturais para se obter a distribuição espacial das áreas mais vulneráveis ao tráfego de VMFEs. 
A vulnerabilidade foi avaliada qualitativamente utilizando-se a combinação de atributos, técnica 
muito empregada em avaliação de impacto ambiental (Sánchez, 2013). 

 A cada classe de uso e cobertura da terra foi associado um grau de restrição ao tráfego de 
VMFEs (Quadro 12). A restrição decorre da importância ecológica ou da fragilidade do ecossistema 
ou dos ecossistemas associados a cada classe de uso e cobertura da terra. No caso em estudo, os 
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campos rupestres ferruginosos têm nível máximo de restrição, devido tanto à sua importância 
ecológica quanto ao grau de ameaça, principalmente devido à mineração de ferro. Portanto, este 
ecossistema deve ter prioridade para conservação e devem ser evitadas atividades que aumentem 
o risco de degradação desse ambiente. 

 Campos rupestres quartzíticos, também de alta importância para conservação, receberam, 
por comparação aos ferruginosos, grau alto de restrição, por terem maior área de ocorrência na 
Serra do Espinhaço. Em seguida, áreas cobertas por florestas, em qualquer fisionomia e em 
qualquer estágio de regeneração, tiveram, comparativamente, atribuída importância média. Note-
se que esta é uma escala qualitativa válida apenas para fins de planejamento de atividades 
recreativas nesta área de estudo. 

 Quadro 12 – Grau de restrição ao tráfego de VMFEs segundo a importância para conservação 

Classe de uso/cobertura da 
terra 

Importância para 
conservação 

Restrição para o 
tráfego de VMFEs 

Campo rupestre ferruginoso muito alta total 

Campo rupestre quartzítico alta alta 

Floresta nativa média média 

Área agrícola média média 

Silvicultura baixa baixa 

Solo exposto baixa baixa 

Área desmatada ou pastagem muito baixa muito baixa 

Área construída sem classificação sem classificação 

Espelho d’água sem classificação sem classificação 

Ravina sem classificação sem classificação 

Mineração sem classificação sem classificação 

 

 Para a suscetibilidade à erosão, foi adotada a escala já apresentada na seção 7.1 (pouco 
suscetível, medianamente suscetível, suscetível, pouco suscetível – Quadro 10). A combinação 
entre suscetibilidade à erosão e importância para conservação/restrição ao tráfego foi feita 
segundo o Quadro 13. 

Quadro 13 – Vulnerabilidade ambiental face ao uso recreativo do VMFEs 

Susceti-
bilidade à 
erosão 

 Importância para conservação segundo classes de uso/cobertura da terra 

 Área 
desmatada 

ou pastagem 
Solo exposto Silvicultura Área agrícola Floresta 

nativa 

Campo 
rupestre 

quartzítico 

Campo 
rupestre 

ferruginoso 

 muito baixa baixa baixa média média alta muito alta 

         
   Graus de vulnerabilidade    

Pouco suscetível  baixa baixa baixa baixa média alta muito alta 

Medianamente 
suscetível 

 baixa baixa baixa baixa média alta muito alta 

Suscetível  média alta baixa média alta alta muito alta 

Muito suscetível  alta multo alta média média alta muito alta muito alta 
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Figura 26 – Carta de vulnerabilidade ambiental do setor Ouro Branco   
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Figura 27 – Carta de vulnerabilidade ambiental do setor Ouro Preto 
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Figura 28 – Carta de vulnerabilidade ambiental do setor Serra da Moeda 
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 No setor Ouro Branco, 30% da área foi classificada como muito vulnerável e 39,3% como 
vulnerável. No interior das unidades de conservação, apenas 17,6 ha (4,2 % da área do setor) foram 
mapeados como medianamente vulneráveis, a maior parte no PE Serra de Ouro Branco. 
Percentuais semelhantes foram encontrados para os dois outros setores. No setor Ouro Preto, 
30,6% da área de estudo foi classificada como muito vulnerável e 30,7% como vulnerável. Já no 
setor Serra da Moeda, 49,7% da área foi classificada como muito vulnerável e 20,1% como 
vulnerável. Neste último setor, as áreas pouco ou medianamente vulneráveis estão localizadas fora 
na unidade de conservação. 
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Capítulo 9 

Opções estratégicas e alternativas de gestão 

 

 

Neste capítulo, são apresentadas e brevemente descritas as opções estratégicas 
desenvolvidas neste estudo e analisadas em conjunto entre a equipe técnica e o grupo de 
acompanhamento. Seus respectivos pontos fortes, oportunidades, fraquezas e ameaças foram 
identificados e analisados em uma oficina de trabalho realizada no dia 28 de fevereiro de 2019. 

Inicialmente é apresentada uma síntese das boas práticas de planejamento e gestão da 
circulação de veículos motorizados fora de estrada usadas em países onde a prática é autorizada, 
em certas condições e em determinados locais. O levantamento dessas boas práticas serviu para 
informar o desenvolvimento das opções estratégicas aplicáveis ao caso em estudo. 

Opções estratégicas são entendidas como os meios ou caminhos para se atingir os objetivos 
da ação estratégica, objetivos definidos como disciplinar atividades recreativas motorizadas fora de 
estrada em áreas de especial proteção ambiental (Quadro 1). As opções estratégicas não são, 
portanto, recomendações detalhadas, mas orientações gerais, amplas, que podem se desdobrar em 
recomendações de natureza tática que viabilizem sua aplicação (Sizo et al., 2016). Diferentes 
caminhos poderão ter diferentes implicações ambientais e de sustentabilidade, mas também 
diferentes graus de dificuldade para implementação e manutenção, assim como diferentes níveis 
de aceitação da parte de pessoas e grupos afetados pela decisão de natureza estratégica.  

Por esse motivo, é preciso considerar, para cada opção estratégica, os respectivos pontos 
fortes, suas oportunidades, suas fraquezas e ameaças. Com tal finalidade, foi conduzida uma 
análise qualitativa FOFA (fortalezas, oportunidades, fraquezas, ameaças). Essa análise foi conduzida 
primeiro pela equipe técnica e em seguida revista e validada pelo grupo de acompanhamento, 
durante a mencionada oficina de trabalho. 

Após a análise FOFA apresentada neste capítulo, e considerando as contribuições obtidas 
durante a consulta pública (capítulo 10), são propostas recomendações (capítulo 11) para 
consideração das entidades que podem aplicar as recomendações da AAE (Quadro 1). 

 Para facilitar a conexão entre orientações estratégicas e recomendações práticas, convém 
antecipar a natureza das medidas que poderão ser recomendadas. Boas práticas de gestão de 
atividades recreativas motorizadas fora de estrada compiladas por Fischmann et al. (2017) para o 
contexto dos refúgios de vida selvagem dos Estados Unidos são classificadas por esses autores em 
cinco grupos (Quadro 15). Parte da literatura utilizada por esses autores foi também consultada 
para compor um elenco de possíveis recomendações, haja vista que várias dessas boas práticas 
podem ser empregadas ou adaptadas para o contexto da área de estudo. 

Por outro lado, o estudo encomendado pela Federação Mineira de Motociclismo, 
mencionado no capítulo 1, traz três recomendações que se assemelham a algumas boas práticas 
apresentadas no Quadro 14, a saber: 

- Elaboração de código de conduta para a prática da atividade; 

- Elaboração de cartilha educativa, com foco na orientação ambiental, para os praticantes; 
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- Criar indicadores para monitoramento dos impactos ambientais decorrentes da 
atividade.21  

 Estas recomendações se enquadram nas categorias (I) e (IV) do Quadro 14. 

Quadro 14– Boas práticas de gestão de atividades recreativas motorizadas fora de estrada 

Grupo de boas práticas Exemplos de boas práticas (1) 

(I) Formulação de políticas 
e comunicação com o 
público 

- criar mapas para usuários de VMFEs mostrando feições da paisagem 
como córregos e topografia 

- promover campanhas educativas e informativas sobre uso de VMFEs 

(II) Planejamento de rotas 
para uso de VMFEs (2) 

- usar trilhas em áreas que não contenham espécies de plantas 
ameaçadas ou sensíveis 

- não usar trilhas em áreas de alto potencial erosivo 
- não usar trilhas em vertentes inclinadas 
- construir pontes em cruzamentos de córregos 
- locar trilhas a pelo menos 91 m da entrada de cavernas ou galerias de 

mina que abriguem colônias de morcegos 
- observar a densidade máxima de trilhas de 0,6 km/km2 

- instalar cercas e barreiras em acessos a trilhas não permitidas 

(III) Credenciamento para 
usuários de VMFEs 

- pagamento de taxa anual 
- treinamento e certificação de praticantes 

(IV) Monitoramento - monitoramento do estado da vegetação nas bordas das trilhas 
- monitoramento de focos de erosão e eventual fechamento de trilhas, 

se necessário 

(V) Fiscalização - inspeções para identificação de circulação de VMFEs fora das trilhas 
designadas 

- parceria com polícia local e aplicação de penalidades 
- uso de voluntários para patrulhamento  

Notas: (1) exemplos de práticas utilizadas nos EUA, não necessariamente aplicáveis ao Brasil; (2) a maioria dos 
exemplos deste grupo nos EUA é específica de determinado ambiente (áreas desérticas, montanhas com neve), de 
forma que o planejamento de rotas depende de um estudo das características do ambiente 

Fonte: Autores, a partir de Fischman et al. (2017), GAO (2009) e Switalski e Jones (2012) 

 

* * * 

Foram consideradas opções estratégicas para cada modalidade de prática de atividades 
recreativas motorizadas fora de estrada descritas no capítulo 4. Essas opções estratégicas, 
sintetizadas no Quadro 15 e descritas a seguir, foram sendo idealizadas e desenvolvidas pela equipe 
técnica conforme foi se desenrolando a componente institucional da AAE (Figura 1), mediante 
conversas com gestores das UCs e em reuniões do grupo de acompanhamento. 

As opções foram consideradas não apenas para cada tipo de prática, como também para 
cada tipo de UC (proteção integral e uso sustentável) e para suas zonas de amortecimento. As 
opções válidas para as Áreas de Proteção Especial são as mesmas aplicáveis para as ZAs. Para cada 
tipo de prática foram desenvolvidas três opções estratégicas. 

São as seguintes as opções para prática livre: 

● L I – Proibição total de uso recreativo de VMFEs em UCs de proteção integral 
● L II – Permissão de uso controlado de VMFEs (em UCs de ambas categorias, ZAs e APEs) 
● L III – Prática não sujeita a regulação ambiental em ZAs e ZPEs 

                                                             
21 TM Engenharia de Soluções, Estudo Ambiental. Belo Horizonte, maio de 2018. 
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Quadro 15 - Matriz de opções estratégicas 

Tipo de prática 
Campo de aplicação 

UCs de proteção integral UCs de uso sustentável 
Zonas de amortecimento e 
Áreas de Proteção Especial 

Prática livre 
L I - Proibição 
L II - Permissão controlada 

L II - Permissão controlada 
L II - Permissão controlada 
L III - Sem regulação 
 

Prática comercial 
C I - Proibição 
C II - Permissão controlada 

C II - Permissão controlada 
C II - Permissão controlada 
C III - Licenciamento ambiental 

Prática esportiva E I - Proibição 
E I – Proibição 
E II -  Permissão controlada 
E III - Licenciamento ambiental 

E II – Permissão controlada 
E III - Licenciamento ambiental 

 

A opção L I – Proibição total de uso recreativo de VMFEs em UCs de proteção integral 
(abreviada para “Proibição”) – seria aplicada exclusivamente para UCs de proteção integral. A 
opção L III – Prática não sujeita a regulação ambiental em ZAs e ZPEs (abreviada para “Sem 
regulação”) – seria aplicável apenas às zonas de amortecimento e outras áreas externas. Por outro 
lado, uma opção aplicável às três situações é a opção L II – Permissão de uso controlado de VMFEs 
em UCs, ZAs e APEs (abreviada para “Permissão controlada”). Para esta opção, o tipo de controle 
poderá ser diferenciado segundo a situação (tipo de UC ou ZA ou APE), mas tal especificação diz 
respeito às recomendações de natureza tática, a serem discutidas no capítulo 11. As opções L I e 
L III correspondem ao status quo. Os planos de manejo não preveem o uso recreativo de VMFEs, ao 
passo que não há regulamentação para as zonas de amortecimento. 

Para a prática comercial são consideradas também três opções, a saber: 

● C I - Proibição total de circuitos turísticos de VMFEs em UCs de proteção integral 
● C II - Permissão de circuitos turísticos de VMFEs controlados em UCs, ZAs e APEs 
● C III - Licenciamento ambiental de circuitos turísticos de VMFEs 

Duas opções (C I e C II) têm semelhança conceitual com as opções L I e L II, ou seja, proibição 
e permissão controladas, sendo C I aplicável somente a UCs de proteção integral e C II para ambas. 
Para ZAs e APEs, considera-se a permissão de circuitos turísticos controlados (C II) e também a 
opção de licenciamento ambiental de circuitos turísticos, sem que se especifique, neste momento, 
se de competência municipal ou estadual nem os estudos ambientais necessários. Trata-se de 
licenciamento ambiental dos circuitos turísticos (portanto, sem relação com a autorização ou alvará 
de funcionamento do estabelecimento comercial). Nenhuma dessas opções corresponde ao status 
quo. 

As três opções consideradas para eventos de natureza esportiva são: 

● E I – Proibição total de eventos com uso de VMFEs em UCs de proteção integral 
● E II – Permissão controlada de eventos 
● E III – Licenciamento ambiental de eventos  

A opção E I significa proibição total de eventos com uso de VMFEs no interior de UCs de 
proteção integral, correspondente ao status quo. A opção E II corresponde à permissão controlada, 
similar às opções de mesma denominação consideradas para os outros dois tipos de práticas, ao 
passo que a opção E III considera o licenciamento ambiental, aplicável a UCs de uso sustentável, 
ZAs e APEs (portanto, não a UCs de proteção integral). 
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Uma descrição de cada opção estratégica é oferecida no Quadro 16, onde também se indica 
a quais tipos de UC cada opção se aplica. A descrição é apresentada de forma conceitual, com 
finalidade de subsidiar a escolha da ou das opções preferidas pelos tomadores de decisão. O 
detalhamento de cada uma delas, sob o ponto de vista jurídico e regulatório, está além do escopo 
desta AAE. Entretanto, para as opções escolhidas, no capítulo 11 são apresentadas recomendações 
para implementação, facilitando a passagem do nível estratégico para o nível tático. 

Quadro 16 – Conceituação e campo de aplicação das opções estratégicas 

Tipo de 
prática 

Opção 
estratégica 

Conceituação 
Campo de aplicação 

UC - PI UC - US ZA e APE 

      

P
rá

ti
ca

 li
vr

e
 

L I Proibição Circulação de VMFEs para fins recreativos não deve ser 
permitida; não é prevista nos planos de manejo, nem 
mesmo das UCs de uso sustentável 

◊   

L II Permissão 
controlada 

O acesso a UCs de proteção integral poderia ser 
autorizado apenas em um número limitado de trilhas 
predeterminadas e poderia requerer registro e 
identificação, mediante modificação do plano de 
manejo; nas UCs de uso sustentável e nas ZAs, seriam 
indicadas trilhas onde a prática livre seria permitida 

◊ ◊ ◊ 

L III Sem 
regulação 

Aplicável somente a ZAs, onde predominam 
propriedades privadas. Esta opção significa que o Poder 
Público se absteria de regulamentar a prática de 
atividades recreativas; esta opção não é aplicável a 
UCs, onde o Estado tem o poder-dever de regulação 

  ◊ 

P
rá

ti
ca

 c
o

m
er

ci
al

 

C I Proibição Nenhum circuito turístico seria permitido em UCs de 
proteção integral ◊   

C II Permissão 
controlada 

Operadores de turismo deveriam obter autorização ou 
anuência dos gestores das UCs para uso de circuitos 
predeterminados; condições podem se aplicar, como 
limitação do número de viagens ou períodos de 
visitação 

◊ ◊ ◊ 

C III Licenciamento 
ambiental 

Circuitos turísticos seriam licenciados seja pelo 
município seja pelo Estado, mediante anuência dos 
gestores das UCs, somente para circuitos 
predeterminados 

 ◊ ◊ 

P
rá

ti
ca

 e
sp

o
rt

iv
a 

E I Proibição Eventos de qualquer tipo não poderiam ser permitidos 
em nenhum tipo de UCs ◊ ◊  

E II Permissão 
controlada 

Eventos poderiam ser autorizados em UCs de uso 
sustentável e em ZAs a APEs, mediante anuência dos 
gestores das UCs somente para circuitos 
predeterminados conhecidos de antemão e para 
grupos “pequenos” de praticantes, mediante linhas de 
corte a serem definidas 

 ◊ ◊ 

E III Licenciamento 
ambiental 

Eventos seriam licenciados seja pelo município seja 
pelo Estado, mediante anuência dos gestores das UCs, 
somente para circuitos predeterminados, 
necessariamente conhecidos de antemão; poderiam 
ser aplicadas medidas compensatórias, mesmo que o 
licenciamento seja feito com base em estudo ambiental 

 ◊ ◊ 

 

Para cada opção estratégica, foi considerada, em primeira aproximação, sua contribuição 
potencial para se atingir os objetivos da ação estratégica, a saber, disciplinar atividades recreativas 
motorizadas fora de estrada em áreas de especial proteção ambiental (Quadro 17). A 
fundamentação da avaliação, de caráter argumentativo (Lawrence, 2007), é apresentada de modo 
sintético nesse quadro e explicitada em relação a cada fator crítico para decisão e respectivas 
orientações ambientais e de sustentabilidade no Quadro 18.  
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Quadro 17 - Avaliação preliminar das opções estratégicas em relação aos objetivos 

 

Opção estratégica 

Potencial contribuição para atingir 
os objetivos da ação estratégica Fundamentação da avaliação 

da potencial contribuição 
pequena média grande 

      

P
rá

ti
ca

 li
vr

e
 

L I Proibição    Limitações de recursos financeiros e 
humanos para fiscalização e implemen-
tação das ações dos planos de manejo 

L II Permissão 
controlada 

   Facilita o controle e engaja parcela dos 
praticantes no cumprimento das regras, 
porém é de difícil implementação na APA 

L III Sem 
regulação 

   Sinaliza baixa capacidade ou baixo interesse 
do Poder Público na proteção dos recursos 
ambientais e bens culturais 

P
rá

ti
ca

 c
o

m
er

ci
al

 C I Proibição    Controle e fiscalização mais fáceis do que 
para a prática livre; turistas somente 
transitam com guias 

C II Permissão 
controlada 

   Favorece o controle do Poder Público e 
engaja operadores no respeito às diretrizes 
dos planos de manejo 

C III Licenciamento 
ambiental 

   Difícil fiscalização das condicionantes das 
licenças 

P
rá

ti
ca

 e
sp

o
rt

iv
a

 E I Proibição    Facilidade de adoção; eventos de grande 
porte têm divulgação prévia e são facil-
mente notados por autoridades e cidadãos 

E II Permissão 
controlada 

   Difícil diferenciar eventos tipo “trilhão” de 
iniciativas comerciais; classificação por 
número de participantes é frágil 

E III Licenciamento 
ambiental 

   Aplicável tanto às UCs de uso sustentável 
quanto às ZAs, mas mesmo bem planejado, 
o controle é difícil durante o evento 

 

Para a prática livre, a proibição (L I) é tida como tendo grande potencial de contribuir para as 
orientações de sustentabilidade relativas a ecossistemas, paisagem e recursos hídricos, e médio 
potencial para atender às orientações relativas ao patrimônio cultural porque, diferentemente dos 
recursos ambientais, para os quais assume-me que retirando uma fonte de pressão (tráfego de 
VMFEs), os ambientes afetados poderão se regenerar, os bens culturais se degradam se não houver 
ações de conservação. Já sob a perspectiva da governança, esta opção pouco contribui, uma vez 
que o tráfego de VMFEs é frequente em todas as UCs, com exceção de Tripuí e Itacolomi e a 
capacidade de Poder Público de implementar e controlar a proibição é baixa. Já a permissão 
controlada (L II) é avaliada da mesma maneira para os recursos ambientais e o patrimônio, mas é 
tida como tendo grande potencial de atingir objetivos de governança. A opção de não regular a 
prática livre dificilmente contribuiria para os objetivos. Ainda para prática livre, a opção ‘sem 
regulação’ (L III) pouco contribui (Quadro 18), além de sinalizar baixa capacidade ou baixo interesse 
do Poder Público na proteção dos recursos ambientais e bens culturais (Quadro 17). 

Já para a prática comercial, a proibição em UCs de proteção integral (C I) é considerada 
como de contribuição semelhante à da proibição para prática livre (L I) para quatro fatores, porém 
melhor no que tange à governança, pois é mais fácil implementar controles de acesso de 
operadores turísticos do que de praticantes livres. A permissão controlada (C II) é também 
considerada equivalente à permissão controlada da prática livre (L II) para quatro fatores, mas 
superior no que se refere ao patrimônio cultural, porque se considera que os operadores 
comerciais podem adotar ações de educação patrimonial e têm interesse na conservação de bens 
culturais, como atrativo turístico. O licenciamento ambiental (C III) é avaliado preliminarmente 
como contribuindo de modo semelhante à permissão controlada. 
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Quadro 18 - Avaliação preliminar das opções estratégicas em relação aos fatores críticos para decisão 

Fatores 
críticos para a 
decisão 

Orientações ambientais e de sustentabilidade 

Opções estratégicas 

Prática Livre Prática comercial Prática 
esportiva 

L 
I P

ro
ib

iç
ão

 

L 
II 

P
er

m
is

sã
o

 
co

n
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d
a 

L 
III

 S
em
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çã
o

 

C
 I 

P
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C
 II

 P
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m
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sã
o
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n
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C
 II

I L
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to
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b
ie

n
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E 
I P

ro
ib

iç
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E 
II 

P
er

m
is

sã
o

 
co

n
tr

o
la

d
a 

E 
III

 L
ice

nc
ia

m
en

to
 

am
b

ie
n

ta
l 

Ecossistemas 
Proteção dos remanescentes de vegetação nativa, em 
especial de ecossistemas de limitada abrangência espacial 
e alto endemismo como os campos rupestres ferruginosos 

         

Recursos 
hídricos 

Proteção dos solos contra erosão, proteção das áreas de 
entorno de bens culturais; recuperação de áreas 
degradadas 

         

Paisagem 
Proteção de nascentes perenes ou intermitentes e de 
cursos d’água, em especial os situados a montante de 
unidades de conservação; proteção de vistas cênicas 

         

Patrimônio 
cultural 

Proteção da integridade dos bens culturais materiais, 
tombados ou não, inclusive de seu entorno, conservação 
e restauração de bens culturais 

         

Governança 
Tomada de decisões e implementação mediante consulta 
e envolvimento de atores chave; desenvolvimento de 
soluções aceitáveis para as partes e em consonância legal 

         

Legenda: 

 
Grande potencial de contribuição 

 
Médio potencial de contribuição 

 
Pequeno potencial de contribuição 

 

Para a prática esportiva, a proibição (E I) é avaliada preliminarmente como apresentando 
igual potencial de contribuição que a proibição da prática livre e da prática comercial para os 
quatro primeiros fatores críticos e apresentando médio potencial para a governança, uma vez que é 
teoricamente mais fácil controlar a prática esportiva e a prática comercial do que a prática livre. A 
permissão controlada (E II) e o licenciamento ambiental (E III) são considerados menos eficazes 
para proteção da paisagem devido ao grande número de praticantes. Para a governança, ambas 
opções são tidas como trazendo grande contribuição potencial. 

Em seguida, os principais pontos fortes (fortalezas), oportunidades, pontos fracos 
(fraquezas) e ameaças para cada opção estratégica identificados neste estudo são mostrados nos 
quadros 18 a 20, para cada modalidade de prática. São chamados de matrizes FOFA, das iniciais de 
fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças.  

Os pontos fortes e os pontos fracos são características internas de cada opção estratégica, 
no contexto institucional vigente, ao passo que ameaças e oportunidades decorrem do ambiente 
externo da situação estudada. 

Cada uma destas características (FOFA) foi identificada e descrita mediante discussões 
internas de parte da equipe técnica, consulta aos planos de manejo de UCs que contemplam uma 
análise FOFA e discussões durante a oficina de trabalho com o grupo de acompanhamento, 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2019, com a participação de diretores do IEF, equipe da Semad, 
do Secretário Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de membros do 
Ministério Público de Minas Gerais.  
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Quadro 18 – Matriz FOFA para opções estratégicas relativas à prática livre 

Opção estratégica L I - Proibição - Circulação de VMFEs para fins recreativos não deve ser permitida; não é 
prevista nos planos de manejo 

Fortalezas Fraquezas 
- tem potencial de oferecer as maiores salvaguardas 
aos recursos ambientais e bens culturais das UCs 
- reafirma a missão de conservação ambiental das 
UCs 

- requer fiscalização intensa e constante 
- requer sinalização das trilhas existentes para 
informar os limites das UCs 
- restrição a uma forma de fruição das atrações das 
UCs 
- incompleta regularização fundiária limita 
fiscalização por parte do Poder Público  

Oportunidades Ameaças 
- pode aumentar a atratividade para outros usos 
recreativos como caminhadas e ciclismo de 
montanha  

- implementação de planos de concessão podem 
fortalecer fiscalização 

- crise fiscal pode reduzir os recursos já escassos dos 
órgãos ambientais estaduais 
- risco de não efetividade da regra, por carência de 
fiscalização 

  
Opção estratégica L II - Permissão controlada - O acesso a UCs de proteção integral poderia ser autorizado 
apenas em um número limitado de trilhas predeterminadas e poderia requerer registro e identificação, mediante 
modificação do plano de manejo. Nas UCs de uso sustentável e nas ZAs, seriam indicadas trilhas onde a prática livre 
seria permitida 

Fortalezas Fraquezas 
- estabelece regras de uso 
- os planos de manejo já definem zonas de uso 
intensivo no interior das UCs 
- modelo tendencialmente conciliatório entre 
proteção ambiental e uso recreativo das UCs 
- propicia incremento de visitação 

- requer estrutura física e rotinas operacionais 
específicas para exercer o controle 
- a infraestrutura e a vigilância são diferentes entre 
as unidades de conservação, dificultando a aplicação 
de regras homogêneas 

Oportunidades Ameaças 
- a discussão pública propiciada pela AAE cria a 
expectativa de que o governo estadual quer 
regulamentar a prática 
- planos de concessão podem fortalecer fiscalização 
- podem contribuir para aumentar a receita das UCs 
- trilheiros podem mais facilmente contribuir para o 
combate a incêndios 
- incremento das ações de reparação 

- existência de trilhas favorece o uso da UC em 
desconformidade com o plano de manejo 
- eventuais abusos no uso da permissão 
- somente o plano de concessão do PE Itacolomi está 
atualmente em preparação 
- crise fiscal pode reduzir os recursos já escassos dos 
órgãos ambientais estaduais 

  
Opção estratégica L III - Sem regulação - Aplicável somente a ZAs, onde predominam propriedades privadas 

Fortalezas Fraquezas 
- concentra esforços e recursos na proteção das 
unidades de conservação 
- reforça o papel das UCs como espaços públicos 
com finalidade de proteção ambiental 

- sinaliza baixa capacidade ou baixo interesse do 
Poder Público na proteção dos recursos ambientais e 
bens culturais 
- se os limites das UCs não forem claramente 
sinalizados, praticantes podem facilmente transitar 
no interior de UCs 
- eventual perda de funcionalidade das ZAs 
- degradação de espaços que, embora privados, 
cumprem fins coletivos e prestam serviços 
ecossistêmicos 

Oportunidades Ameaças 
- não foram identificadas oportunidades associadas a 
esta opção estratégica 

- tendência de crescimento do ciclismo como 
atividade recreativa e esportiva pode resultar em 
conflitos com recreação motorizada 
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Quadro 19 – Matriz FOFA para opções estratégicas relativas à prática comercial 

Opção estratégica C I - Proibição - Nenhum circuito turístico seria permitido em UCs de proteção integral 

Fortalezas Fraquezas 
- danos aos recursos ambientais e aos bens culturais 
das UCs seriam evitados 

- reafirma a missão de conservação ambiental das 
UCs 

- requer fiscalização intensa e constante 

- dificuldade de proibição 

- incompleta regularização fundiária limita 
fiscalização por parte do Poder Público 

Oportunidades Ameaças 
-implementação de planos de concessão podem 
fortalecer fiscalização 

- crise fiscal pode reduzir os recursos já escassos dos 
órgãos ambientais estaduais 

  
Opção estratégica C II - Permissão controlada - Operadores de turismo deveriam obter autorização ou anuência 

dos gestores das UCs para uso de circuitos predeterminados; condições podem se aplicar, como limitação do 
número de viagens ou períodos de visitação 

Fortalezas Fraquezas 
- estabelece regras de uso 

- os planos de manejo já definem zonas de uso 
intensivo no interior das UCs 

- requer estrutura física e rotinas operacionais 
específicas para exercer o controle 

- a infraestrutura e a vigilância são diferentes entre 
as unidades de conservação, dificultando a aplicação 
de regras homogêneas 

Oportunidades Ameaças 
- a discussão pública propiciada pela AAE cria a 
expectativa de que o governo estadual quer 
regulamentar a prática 

- planos de concessão podem fortalecer fiscalização 

- podem contribuir para aumentar a receita das UCs 

- apoio de empresários de turismo à conservação das 
UCs e a ações de emergência, como combate a 
incêndios 

- somente o plano de concessão do PE Itacolomi está 
atualmente em preparação 

- crise fiscal pode reduzir os recursos já escassos dos 
órgãos ambientais estaduais 

  
Opção estratégica C III - Licenciamento ambiental - Circuitos turísticos seriam licenciados seja pelo município 

seja pelo Estado, mediante anuência dos gestores das UCs, somente para circuitos predeterminados 

Fortalezas 

- dá segurança jurídica ao empreendedor 

- pode incluir obrigação de aplicação de programas 
de educação ambiental e patrimonial 

- requer manutenção de trilhas 

Fraquezas 

- implica custos para o empreendedor 

- mudanças de trajeto podem requerer nova licença 

- tempo de tramitação pode ser longo 

Oportunidades 

- o licenciamento ambiental é um dos mais 
conhecidos instrumentos de política ambiental, 
empregado para diversos tipos de atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou capazes de causar 
degradação ambiental 

Ameaças 

- percepção de exigências “excessivas” ou 
“burocráticas” pode resultar em prática comercial 
não autorizada 
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Quadro 20 – Matriz FOFA para opções estratégicas relativas à prática esportiva 

Opção estratégica E I - Proibição - Eventos de qualquer tipo não poderiam ser permitidos em nenhum tipo de UCs 

Fortalezas Fraquezas 
- danos aos recursos ambientais e aos bens culturais 
das UCs seriam evitados 
- reafirma a missão de conservação ambiental das 
UCs 

- impede ganhos econômicos e sociais associados 
aos eventos 

Oportunidades 

- pode aumentar a atratividade para outros usos 
recreativos como caminhadas e ciclismo de 
montanha 

Ameaças 

- transferência de grandes eventos para outros locais 
ou estados 
- percepção de parte do público de ação efetiva de 
controle da atividade degradadora 
- clandestinidade, eventos sem medidas mitigadoras 
e de conservação 

  
Opção estratégica E II – Permissão controlada - Eventos poderiam ser autorizados em UCs de uso sustentável e 

em ZAs a APEs, mediante anuência dos gestores das UCs somente para circuitos predeterminados conhecidos de 
antemão e para grupos “pequenos” de praticantes, mediante linhas de corte a serem definidas 

Fortalezas 

- possibilidade de responsabilização por danos 
ambientais e ao patrimônio cultural 
- podem-se aplicar condicionantes de recuperação 
de áreas degradadas no interior de UCs 
- pode ser aplicável à modalidade “trilhão” de modo 
mais fácil que a opção de licenciamento 

Fraquezas 
- implica fiscalização de cada evento 
- grupos de praticantes podem “modular” a 
formação de grupos para caracterizar a atividade 
como prática livre e não como evento, 
particularmente no caso dos “trilhões” 

Oportunidades 

- a discussão pública propiciada pela AAE cria a 
expectativa de que o governo estadual quer 
regulamentar a prática 
- planos de concessão podem fortalecer fiscalização 
- podem contribuir para aumentar a receita das UCs 

Ameaças 
- clandestinidade, eventos sem medidas mitigadoras 
e de conservação 

 
Opção estratégica E III Licenciamento ambiental - Eventos seriam licenciados seja pelo município seja pelo 

Estado, mediante anuência dos gestores das UCs, somente para circuitos predeterminados, necessariamente 
conhecidos de antemão 

Fortalezas 

- aplicam-se medidas de compensação em benefício 
de UCs (segundo a Lei do SNUC) 
- possibilidade de responsabilização por danos 
ambientais e ao patrimônio cultural 
- podem-se aplicar condicionantes de recuperação 
de áreas degradadas no interior de UCs 

Fraquezas 
- não é aplicável à modalidade “trilhão” 

- mesmo com mitigação prescrita, há risco de 
degradação ambiental 

Oportunidades 

- há decisão judicial transitada em julgado que 
determina que o Estado de Minas Gerais exija 
estudo de impacto ambiental para licenciamento de 
eventos 
- tendência de crescimento de atividades ao ar livre 
de modo geral 

- eventos de grande porte geram receitas e 
benefícios para outros agentes econômicos 

Ameaças 
- os organizadores de eventos podem desenvolver 
expectativa de que o tempo de resposta do órgão 
licenciador seja menor que o necessário para análise 
da solicitação de licenciamento 
- processos de licenciamento mal instruídos podem 
resultar na denegação da licença ou na necessidade 
de prazos adicionais 
- percepção de parte do público de que há tolerância 
a uma atividade degradadora 
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Uma vez identificadas e analisadas as opções estratégicas, a escolha das opções preferidas 
foi feita pelos tomadores de decisão, representados no grupo de acompanhamento, depois de 
ouvidos os pontos de vista de diferentes partes interessadas, por meio da consulta pública realizada 
como parte desta AAE e que será relatada no próximo capítulo. 
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Capítulo 10 

Consulta pública 

 

 

 A consulta pública desta AAE abrangeu as seguintes atividades: (i) fornecimento de 
informação em um sítio internet dedicado ao projeto e de um canal para envio de manifestações 
por escrito; (ii) convocação e realização de uma reunião de consulta pública; (iii) registro das 
manifestações orais e escritas; (iv) resposta às manifestações; (v) consideração, neste relatório, das 
contribuições da consulta pública. 

 Previamente à consulta pública, foram realizadas duas reuniões de informação e debate 
com praticantes de atividades recreativas, uma em Ouro Branco e outra em Ouro Preto, 
respectivamente nos dias 18 de outubro de 2018 e 24 de janeiro de 2019 (Figura 1). 

 No sítio internet22, foram disponibilizados os seguintes documentos: 

- resumo técnico 
- resumo não técnico 
- mapa da área de estudo (Figura 5) 
- mapas de trilhas (Figuras 8, 9 e 10) 
- quadro de classes de vulnerabilidade (Quadro 13) 
- cartas de vulnerabilidade (Figuras 26, 27 e 28) e de aptidão (Figuras 29, 30 e 31) 

O resumo não técnico foi publicado no sítio internet na forma de texto distribuído em 
páginas em linha, ao passo que o resumo técnico estava disponível na forma de documento pdf. Os 
resumos publicados neste relatório final têm apenas pequenas modificações em comparação aos 
resumos disponibilizados para a consulta pública. Os mapas foram apresentados em formato pdf e 
em formato kmz, que permite visualização no programa GoogleEarth. O sítio internet também 
continha o edital de convocação da reunião de consulta pública23, assim como um endereço de 
correio eletrônico para envio de manifestações, que foram recebidas até o dia 30 de maio. 

 A reunião foi convocada por edital do Ministério Público, divulgado aos interessados, às 
Prefeituras e órgãos estaduais. A Semad e o IEF enviaram representantes oficiais para a reunião, 
que também teve participação dos gestores das UCs. O objetivo da reunião de consulta pública foi 
“apresentação do estudo em andamento denominado Avaliação Ambiental Estratégica de 
Atividades Recreativas Motorizadas em Trilhas na Porção Sul da Serra do Espinhaço, seguida de 
discussão de proposições preliminares resultantes desse estudo e coleta de opiniões e sugestões”. 

 A reunião foi realizada no dia 23 de maio de 2019, das 18 às 21 horas, no auditório do 
Museu de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto (Figura 29 e Foto 39). Os mapas de 
trilhas e as cartas de aptidão foram afixados no saguão de entrada. O número de participantes que 
registrou presença foi 160, mas um certo número de pessoas presentes não assinou a lista de 

                                                             
22 https://aaetrilhas.wordpress.com/ 
23 Edital: https://www.mpmg.mp.br/acesso-a-informacao/audiencias-publicas/editais-e-atas/em-23-de-maio-de-2019-
reuniao-publica-em-ouro-preto-apresentara-e-discutira-estudo-em-andamento-a-fim-de-disciplinar-as-atividades-
recreativas-motorizadas-fora-de-estrada-em-unidades-de-conservacao-ambiental.htm   
Divulgação: https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/eventos/mpmg-promove-reuniao-publica-para-discutir-
regulamentacao-de-atividades-fora-de-estrada.htm 
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presença. A reunião foi gravada em vídeo e transcrita. Foi lavrada uma ata oficial da reunião24 e 
publicado um extrato. A agenda consistiu de: (1) abertura dos trabalhos pelo presidente da mesa 
diretora; (2) exposição pela equipe técnica que está realizando o estudo, compreendendo 
motivações e objetivos do estudo, métodos de levantamento e análise, resultados alcançados e 
recomendações propostas; (3) manifestação dos inscritos, segundo ordem de inscrição; (4) 
considerações finais dos representantes do IEF e Semad; (5) encerramento pela presidente de mesa 
diretora. Inscreveram-se 24 participantes, dos quais 21 fizeram uso da palavra. 

  
Figura 29 – Cartaz de divulgação utilizado no sítio 
internet do Ministério Público de Minas Gerais 

Foto 39 – Plateia presente à reunião de consulta pública 
no Museu de Farmácia da UFOP 

 

 As falas, que se deram por ordem de inscrição prévia (encerradas antes do início da reunião) 
podem ser agrupadas em três temas principais: 

(i) argumentação sobre o valor das atividades recreativas para os praticantes e sua 
contribuição para a economia local; 

(ii) defesa da necessidade e da importância de conservação dos valores ambientais e 
culturais da região, e relato de danos causados por atividades fora de estrada; 

(iii) perguntas sobre métodos e critérios usados na AAE. 

No primeiro grupo, diversos relatos mencionam que certas trilhas são usadas há décadas e 
por mais de uma geração de praticantes, antecedendo, inclusive, a criação de certas UCs. Foi 
também mencionado que muitos caminhos antigos teriam se perdido, não fosse a ação de trilheiros 
para mantê-los abertos. Por outro lado, em uma fala enquadrada no segundo grupo, foi feito um 
relato detalhado sobre o estado de conservação do caminho de Dom Rodrigo, descrito como “a 
maior obra viária do século XVIII” (Fotos 11 e 12) e o possível impacto do trânsito de motos, 
destacando que “20% da área com restos de calçamento foi perdida”. 

Também sobre os impactos das atividades recreativas, um participante argumentou sobre a 
degradação causada no passado pela circulação de motos próximo ao pico do Itacolomi, ao passo 
que outro interveniente destacou danos causados na atualidade ao Parque das Andorinhas.  

 Em outras manifestações sobre as trilhas, participantes que também atuam em brigadas de 
combate a incêndio observaram que as trilhas permitem acesso rápido – e às vezes único – para 
atendimento a emergências. Por isso, a manutenção das trilhas abertas contribuiria para a 
segurança pública. Ademais, foi relatado que em diversas ocasiões a propagação de incêndios em 
UCs foi limitada pela própria existência de trilhas, que funcionaram com aceiros. 

 Além de considerações sobre a prática livre, participantes também defenderam a 

                                                             
24 Ata: https://www.mpmg.mp.br/acesso-a-informacao/audiencias-publicas/editais-e-atas/em-23-de-maio-de-2019-
reuniao-publica-em-ouro-preto-apresentara-e-discutira-estudo-em-andamento-a-fim-de-disciplinar-as-atividades-
recreativas-motorizadas-fora-de-estrada-em-unidades-de-conservacao-ambiental.htm 
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importância de eventos, devido aos benefícios econômicos e à atração de turistas (e consequente 
dinamização da economia local), além dos gastos locais dos próprios praticantes, que também 
contribuem para a existência de atividades comerciais como restaurantes, bares e pousadas. Tal 
importância foi defendida não apenas por praticantes, mas também por pessoas ligadas à área de 
turismo, principalmente em Ouro Preto. Nessa perspectiva, foi reconhecida por mais de um 
participante, a importância de que os eventos fora de estradas sejam organizados e realizados de 
forma responsável e em áreas previamente delimitadas. 

 As manifestações favoráveis à atividade também incluíram comentários sobre a importância 
dos praticantes serem envolvidos no mapeamento detalhado das trilhas. 

 Uma questão controversa foi a relação entre o acúmulo de lixo ao lado das trilhas e a prática 
recreativa, com falas apontando que trilheiros deixam resíduos, como sachês de alimentos ou 
energéticos, e outras afirmando que muitos trilheiros promovem campanhas de limpeza e remoção 
de lixo deixados por terceiros em trilhas. 

 Dentre as 21 manifestações, 13 foram predominantemente favoráveis às atividades 
recreativas motorizadas, ao passo que três foram predominantemente críticas, uma contribuiu com 
exemplo de ordenamento em outra região do País, as demais podendo ser qualificadas como 
pedidos de informação ou esclarecimento sobre o trabalho realizado.  

 As questões sobre métodos e critérios versaram sobre a classificação de aptidão de um 
determinado setor no interior do PE da Serra de Ouro Branco, sobre diferenciação entre trilhas para 
motos e para jipes, sobre como foram consideradas informações acerca de fauna silvestre, ainda 
que de fonte secundária, e se foi feita medição ou estimativa do volume de tráfego de veículos 
recreativos motorizados nas trilhas mapeadas. 

Depois de cada grupo de três falas, respostas da equipe técnica ou dos componentes da 
mesa foram sendo dadas, dentro do tempo disponível para a reunião pública. 

Por correio eletrônico, foram recebidas sete manifestações, duas delas reiterando, com 
detalhes, falas da reunião de consulta pública. Por esse meio de participação, foram feitas 
considerações tanto sobre os benefícios da recreação motorizada fora de estradas quanto sobre 
seus malefícios e foram feitas sugestões para melhor regulamentar as práticas recreativas e mitigar 
impactos. Em termos de posições defendidas, três manifestações defendem a recreação 
motorizada dentro de unidades de conservação, três a condenam e uma não se posiciona. 

Por exemplo, um cidadão, que afirma praticar a atividade há muito tempo, primeiro 
utilizando moto e atualmente jipe, destaca que se trata de “uma atividade relaxante e revigorante” 
que propicia contato com a natureza. Afirma também entender a necessidade de preservar as 
paisagens, para apreciação das gerações futuras, mas que “a preservação sem possibilidade de 
apreciação, ou utilização, não faz sentido”. Uma associação de praticantes que ressalta seus “mais 
de 30 anos de história”, afirma que o “esporte praticado há mais de 40 anos (...) ajudou a 
impulsionar o desenvolvimento de diversos distritos como São Bartolomeu, Itatiaia e Lavras Novas” 
e informa que seus associados praticam ações sociais em benefício das comunidades. Em 
documento de três páginas, a associação reforça a mensagem de que algumas trilhas são usadas há 
décadas e pergunta “como pode um praticante do esporte saber se está transitando dentro dos 
limites de uma unidade de conservação de proteção integral?” Informa, também, que anualmente 
a associação promove “manutenção das trilhas da região, realizando a retirada e desvio de águas, 
plantio de mudas, retirada de árvores caídas por tempestades”. 

Em contraste, duas manifestações recebidas condenam veementemente a prática recreativa 
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motorizada, inclusive em unidade de conservação de uso sustentável. Na FE Uaimii, ainda que não 
existam zonas intangíveis, como em UCs de proteção integral, a manifestação defende que não são 
compatíveis atividades de recreação motorizada fora de estrada em áreas zoneadas como “de 
recuperação” e “de manejo florestal e faunístico”. Esse documento também adota a posição de que 
“o interesse de um grupo específico não deve se sobrepor ao interesse coletivo de proteção, ou 
mesmo do interesse de outros usuários para fins recreativos (principalmente ciclistas e 
caminhantes).” Em outra manifestação contrária questiona-se a própria legalidade de ser 
eventualmente autorizado o uso recreativo de veículos fora de estrada em UCs de proteção integral 
e alerta-se para as dificuldades de fiscalização e de aplicação de sanções em caso de 
descumprimento de normas que venham a ser estabelecidas. 

Outro participante também se opõe à permissão de atividades recreativas motorizadas. Um 
cidadão defende “barrar totalmente o uso destes veículos em UC e suas respectivas áreas de 
amortecimento”, acrescentando que a prática comercial “é hoje responsável pela completa 
descaracterização das trilhas e acessos à Bacia do Custodio (Distrito de Lavras Novas) e obriga o 
turista a contratar um dos serviços de quadriciclos para irem até esta e outras estruturas”. 

Outra manifestação escrita destaca a importância do caminho de Dom Rodrigo, também 
mencionado numa fala durante a reunião. A contribuição traz informações sobre a importância 
histórica desse bem cultural. 

Dentre as sugestões recebidas para ordenar a prática recreativa, destacam-se: 

- identificação de veículos autorizados por meio de emplacamento ou adesivos; 

- medidas compensatórias, como “reflorestamento de áreas desmatadas; revitalização de 
rios afetados pelas trilhas”; 

- “campanhas de conscientização sobre como os trilheiros devem se portar nas ruas 
asfaltadas”. 

O envolvimento dos praticantes nas etapas posteriores foi sugerido em mais de uma 
contribuição. Uma delas propõe que a “comunidade offroad, por representação de clubes por 
exemplo, participe da definição dos regramentos de utilização sustentável das áreas e também 
possa apoiar as atividades de sinalização, fiscalização e até a manutenção de caminhos, se for o 
caso, através de brigadas de voluntários por exemplo”, ao passo que outro documento enviado 
sugere “o mapeamento dos grupos organizados e a construção conjunta do programa, com 
nomeação de representantes de cada associação ou grupo, com vistas a manter a isonomia dos 
interessados”. 

Tanto as manifestações orais quanto as escritas reproduziram argumentos e defenderam 
posições já conhecidas e que estão na origem deste trabalho. Algumas divergências têm origem na 
forma de realização da atividade ou na conduta dos praticantes, como a circulação em locais 
considerados inapropriados, a abertura de trilhas paralelas ou o acúmulo de resíduos. Outras 
divergências, porém, estão enraizadas em valores, convicções ou em diferentes visões sobre as 
funções das unidades de conservação e o grau de atividade humana aceitável nessas áreas. Para o 
primeiro tipo de divergência, podem-se encontrar soluções conciliatórias, mediante regramentos 
que tenham adequada fundamentação técnica. Recomendações para tais regramentos são 
apresentadas no capítulo 11. Já o segundo tipo de divergência é mais dificilmente sujeito a 
conciliação, de modo que as decisões a serem tomadas, informadas por esta AAE, poderão ser 
contestadas. Por este motivo, o fator crítico para decisão “governança” é da maior importância 
para que as opções estratégicas escolhidas (capítulo 11) sejam bem sucedidas.  
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Capítulo 11 

Recomendações 

 

 

 Este capítulo apresenta as recomendações de natureza estratégica e de ordem tática 
resultantes desta avaliação ambiental, com intuito de disciplinar atividades recreativas motorizadas 
fora de estrada em áreas de especial proteção ambiental situadas na porção Sul da Reserva da 
Biosfera da Serra do Espinhaço, de modo a minimizar impactos ambientais adversos e melhorar a 
proteção da integridade dos ecossistemas e dos valores paisagísticos e histórico-culturais das 
unidades de conservação existentes na região. 

 No que se refere à escolha entre opções estratégicas, a oficina de trabalho realizada com o 
grupo de acompanhamento, os debates realizados durante a consulta pública (capítulo 10), a 
avaliação preliminar das opções estratégicas em relação aos objetivos da AAE (Quadro 17), assim 
como a consideração dos pontos fortes e pontos fracos de cada opção estratégica e das 
oportunidades e ameaças relativas a cada uma delas (Quadros 18 a 20), levam a recomendar as 
seguintes escolhas estratégicas: 

1. Para prática livre: permissão controlada. 
2. Para prática comercial: permissão controlada. 
3. Para prática esportiva: permissão controlada para “pequenos” eventos e 

licenciamento ambiental para “grandes eventos”. 

Para transitar do nível estratégico para o plano tático e produzir recomendações para 
implementar as opções estratégicas escolhidas, a componente técnica desta AAE (Figura 1) teve 
função de determinar se existem trajetos viáveis que atendam às diretrizes de planejamento do 
Quadro de Referência Estratégico (Quadro 6), ao passo que, da consideração da componente 
institucional (Figura 1), emergiram recomendações para regulação das atividades recreativas, 
levando em conta não apenas os fatores críticos para a decisão relativos aos recursos ambientais e 
aos bens culturais, mas também à governança (Quadro 6). 

 Neste capítulo são apresentadas recomendações de natureza tática para implementação 
das opções estratégicas recomendadas. Note-se que as decisões acerca da adoção destas 
recomendações, tanto as de natureza estratégica quanto as de natureza tática, são da alçada da 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Instituo Estadual de Florestas. 
Este relatório de AAE apresenta a fundamentação técnica e institucional das recomendações 
apresentadas. Porém, uma análise jurídica detalhada e considerações de ordem administrativa 
(inclusive quanto a aspectos de custo e de recursos humanos) são necessárias para dar suporte às 
decisões finais. 

 As recomendações abrangem os grupos de boas práticas elencadas no Quadro 14, a saber: 
(I) formulação de políticas e comunicação com o público; (II) planejamento de rotas para uso de 
VMFEs; (III) credenciamento para usuários de VMFEs; (IV) monitoramento; (V) fiscalização, 
adaptando-as ao contexto ambiental e institucional da área de estudo. As recomendações são 
apresentadas para cada tipo de prática - livre, comercial e esportiva. Para todas elas, aplicam-se as 
restrições decorrentes da cartografia da vulnerabilidade ambiental dos terrenos face às atividades 
recreativas motorizadas (capítulo 8), conforme será exposto a seguir.  
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 A adoção destas recomendações implica adequação ou modificação de certas políticas e 
certos procedimentos atualmente adotados pela Semad, para fins de licenciamento ambiental, e 
pelo IEF, para planejamento e gestão de unidades de conservação. A adequação de políticas e 
procedimentos e a possível modificação da regulamentação vigente, para aplicação destas 
recomendações, é uma etapa posterior à AAE, a ser conduzida pelos órgãos públicos 
competentes. 

 

11.1 Aptidão dos terrenos para uso de veículos motorizados fora de estrada 

 

 O mapeamento de vulnerabilidade realizado em cada setor da área de estudo (capítulo 8) 
identificou setores onde a circulação de veículos motorizados fora de estrada tem potencial de 
causar impactos ambientais mais significativos, denominadas áreas “muito vulneráveis” (Figuras 26 
a 28). A vulnerabilidade dos terrenos é resultado da sobreposição de mapas de suscetibilidade à 
erosão e de Importância para conservação (Quadro 13). 

 Para indicar as áreas mais adequadas e as áreas menos adequadas para a circulação de 
veículos motorizados fora de estrada, foram produzidas cartas de aptidão (Figuras 30 a 32), 
atendendo às orientações ambientais e de sustentabilidade, bem como às diretrizes para 
planejamento constantes do Quadro de Referência Estratégico (Quadro 6). 

As cartas de aptidão foram preparadas mediante sobreposição das cartas de vulnerabilidade 
(Figuras 26 a 28) aos mapas de bens culturais (Figuras 15, 20 e 25) e às áreas de preservação 
permanente de nascentes e margens de rio, segundo o Código Florestal, também mapeadas em 
sistema de informação geográfica. Ademais, foram delimitadas, a partir dos mapas de zoneamento 
das unidades de conservação, a zona intangível de cada uma delas, segundo classificação dos 
planos de manejo. As zonas intangíveis são aquelas que gozam de maior nível de proteção dentro 
de uma unidade de conservação. Desta maneira, foram excluídas da possibilidade de uso recreativo 
por veículos fora de estrada as áreas cujas características são resumidas no Quadro 21. 

Quadro 21 – Critérios de aptidão de terrenos para circulação de VMFEs 

Tipo de área Critérios 

Área potencialmente apta para 
prática de atividades recreativas 
motorizadas fora de estrada 

Estar fora de: 
   1) área mapeada como muito vulnerável a 

atividades recreativas motorizadas fora de estrada 
   2) perímetro de proteção de bens tombados 
   3) áreas de preservação permanente de margens de 

rios e nascente 
   4) zona intangível de unidades de conservação 

Área com baixo potencial para 
atividades recreativas motorizadas 
fora de estrada 

Setores mapeados que não se enquadrem em algum 
dos critérios acima 

 

As cartas de aptidão servem como primeira aproximação para definir possíveis trajetos. 
Entretanto, não é possível obter diretamente dessas cartas, o traçado definitivo de trilhas de menor 
impacto. Isto se deve à escala de mapeamento ser menor que aquela necessária para o 
planejamento detalhado de trilhas, ao fato de haver bens culturais não mapeados na área de 
estudo (não necessariamente tombados) e à necessidade de mapear as condições atuais das 
estradas e trilhas existentes, como drenagem e geometria,
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Figura 30 – Carta de aptidão à circulação de veículos motorizados fora de estrada do setor Ouro Branco 
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Figura 31 – Carta de aptidão à circulação de veículos motorizados fora de estrada do setor Ouro Preto 
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Figura 32 – Carta de aptidão à circulação de veículos motorizados fora de estrada do setor Serra da Moeda 



AAE de Atividades Recreativas Fora de Estrada 
 

 106 106 

As áreas potencialmente aptas correspondem a 57,9% do setor Ouro Branco, inclusive no 
interior das unidades de conservação, a 58,5% do setor Ouro Preto, também com grandes áreas no 
interior das UCs, especialmente da FE Uaimii, e a 38,5% do setor Serra da Moeda, mas com muito 
pequena área dentro da UC. 

Além de considerar a aptidão dos terrenos, a determinação de quais trilhas são ou podem 
ser apropriadas para a circulação de VMFEs depende das características da própria trilha e também 
da verificação em campo das condições dos terrenos atravessados pelas trilhas mapeadas, uma vez 
que as cartas de aptidão foram preparadas com base, principalmente, em informação de 
mapeamentos temáticos cuja escala varia de um tema para outro. 

Alguns trechos de trilhas inseridos em áreas não adequadas (de baixo potencial) para prática 
de atividades recreativas motorizadas estão consolidados e não exibem feições erosivas de grandes 
dimensões, e talvez possam ser utilizados para esse fim. O inverso pode acontecer com trechos de 
trilhas situados em áreas mapeadas como potencialmente aptas, mas que podem não ter sido 
implantados de maneira tecnicamente correta e, em consequência, se encontram degradados. 
Também ocorrem com frequência situações em que uma trilha atravessa tanto áreas mapeadas 
como potencialmente aptas quanto áreas mapeadas como de baixo potencial para a circulação de 
VMFEs. 

Por esses motivos, antes de autorizar a circulação, convém que os gestores de UCs e demais 
autoridades solicitem uma caracterização em escala detalhada das trilhas pretendidas. O Quadro 22 
apresenta um roteiro básico para caracterização e avaliação rápida de trilhas que pode ser aplicado 
ao se percorrer a pé uma trilha. Por meio de observação visual, são anotadas características do leito 
da trilha e de uma faixa de 10 m de largura de cada lado. 

Para realizar a avaliação rápida, recomenda-se dividir a trilha em trechos de 100 m e mapear 
as condições listadas no Quadro 22. O roteiro ali apresentado pode ser usado para preparar uma 
ficha de campo contendo tantas colunas quanto o número de trechos de 100 m. Os resultados são 
analisados qualitativamente, utilizando ferramentas desenvolvidas para planejamento da visitação 
de áreas protegidas, como Visitor Impact Management ou outras (Eagles et al., 2002). 

O protocolo facilita a avaliação das trilhas e de trechos de trilhas e permite definir com 
exatidão, mediante marcação em campo, as trilhas onde a circulação será ou poderá ser permitida. 

Deve-se notar que boa parte das áreas e rotas preferidas pelos praticantes coincide com as 
zonas de maior vulnerabilidade, uma vez que os trilheiros geralmente preferem linhas de cumeeira 
e percursos que aliem a contemplação a desafios que requeiram perícia na condução. Algumas 
trilhas que já estejam consolidadas e não exibam feições erosivas de grandes dimensões poderiam 
ser usadas mesmo que contenham trechos que cruzem áreas de baixo potencial. 

O mapeamento das trilhas poderá ser feito em colaboração com associações de praticantes, 
recomendando-se supervisão de agentes públicos. Conforme manifestações nas reuniões de 
informação e uma manifestação escrita recebida no período de consulta, a “comunidade offroad” 
poderia participar “da definição dos regramentos de utilização sustentável das áreas e também 
possa apoiar as atividades de sinalização, fiscalização e até a manutenção de caminhos, se for o 
caso, através de brigadas de voluntários por exemplo” (capítulo 9). Tais contribuições deveriam, 
evidentemente, ser enquadradas, orientadas e supervisionadas pelo IEF e demais órgãos públicos. 

A caracterização e avaliação das trilhas é recomendada para todas aquelas que vierem a ser 
consideradas para possível uso, qualquer que seja o tipo de prática.  
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Quadro 22– Protocolo de caracterização e avaliação de trilhas 

Identificação  

Nome ou código da trilha  
Localização  
Data  
Coordenadas do início da trilha  
Coordenadas do final da trilha  
Datum  
Equipe   
Caracterização do leito da trilha  

Indicador Unidade de 
medida 

Número de ocorrências por trecho 
de 100 m de trilha 

Número de 
ocorrências por 

km de trilha 1 2 3 4 5 ... n 

Largura m         

Declividade %         

Profundidade da trilha (1) cm         

Presença de feições erosivas  sim/não         

Presença de piso encharcado no. de locais         

Travessias de curso d’água com ponte qtde         

Travessias de curso d’água sem ponte qtde         

Presença de lixo no. de locais         

Indícios de bens culturais (2) qtde         

Caracterização da borda da trilha (faixa de 10 m) 

Indicador Unidade de 
medida 

Número de ocorrências por trecho 
de 100 m de trilha 

Número de 
ocorrências por 

km de trilha 1 2 3 4 5 ... n 

Presença de feições erosivas  sim/não         
Presença de trilhas paralelas - extensão m         
Presença de trilhas paralelas - largura m         
Presença de piso encharcado no. de locais         
Evidência de nascentes qtde         
Vegetação degradada nas bordas (3) no. de locais         
Presença de lixo no. de locais         
Evidências de vandalismo (4) no. de locais         
Indícios de bens culturais (2) qtde         

Notas: (1) profundidade em relação às bordas 
 (2) exemplos: calçadas de pedra, muros de contenção, mundéus ou outros vestígios característicos da 

região, independentemente de serem tombados 
 (3) exemplos: pisoteamento, quebra, queimada 
 (4) exemplos: queimada, destruição de cercas e placas alusivas 

Fonte: modificado de Moraes e Candiotto (2015) 

 

11.2 Recomendações para cada tipo de prática 

Além do mapeamento detalhado, caracterização e avaliação das trilhas, são apresentadas, 
nesta seção, outras recomendações para implementação das opções estratégicas. As 
recomendações são descritas para cada tipo de prática, seguidas de recomendações de ordem 
geral, aplicáveis aos três tipos. 
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Recomendações para permissão controlada de prática livre 

A adoção desta opção estratégica requer o emprego de procedimentos de controle que 
possam limitar transgressões e estimular a adesão dos praticantes às regras estabelecidas. 
Atualmente, essas atividades não são permitidas em nenhuma das UCs de proteção integral 
selecionadas para estudo, nem na FE Uaimii. A efetivação dessa restrição é variável entre as UCs, 
sendo mais estrita naquelas com melhor estrutura, a exemplo do PE Itacolomi e da EE Tripuí. Nas 
UCs onde o poder de fiscalização é limitado devido à falta de pessoal, de portarias ou a outas 
carências, a efetividade da proibição é limitada, a exemplo do PNM das Andorinhas, onde foi 
constatada a maior densidade de trilhas de toda a área de estudo (Quadro 3). 

 A experiência atual sugere que a existência de portarias e de sinalização que indique 
claramente os limites das UCs são fatores que influenciam o cumprimento da restrição, ao passo 
que o uso da UC para outras atividades recreativas (por exemplo, banho em cachoeiras) não parece 
inibir o uso indevido para circulação de VMFEs, como observa-se no PNM Andorinhas. Por outro 
lado, na APA Andorinhas, categoria de UC na qual os usos são menos restritivos, praticamente não 
há controle. 

A diretriz básica para permissão controlada da prática livre é limitar a circulação a rotas 
predefinidas, preferencialmente em zonas potencialmente (Quadro 21), após caracterização e 
avaliação das trilhas, usando o protocolo de avaliação rápida (Quadro 22) ou outro procedimento 
de objetivo similar. Portanto, é necessário definir com exatidão, mediante marcação em campo, e 
dar ampla divulgação dessas rotas e a da consequente proibição de circulação fora delas. 

A colaboração ou a participação ativa dos praticantes é essencial para o sucesso desta opção 
estratégica. Para tal, é preciso estimular o associativismo e a formação de entidades devidamente 
registradas segundo os devidos trâmites legais. Uma vez constituídas e organizadas, essas 
associações teriam papel decisivo em assegurar a efetividade das regras estabelecidas e difundir 
boas práticas. 

A possibilidade de limitar a circulação a essas rotas preestabelecidas é maior para as UCs de 
proteção integral do que para as de uso sustentável e para as zonas de amortecimento. Por esse 
motivo, o envolvimento ativo das associações seria fundamental para dar efetividade à regra. 

Em todos os casos, é importante desenvolver campanhas de comunicação visando a 
conscientização dos usuários sobre a importância ecológica e cultural das áreas utilizadas para 
atividades recreativas (boa prática do grupo I do Quadro 14). Conversas informais com trilheiros 
sugerem que a percepção da temática ambiental é pautada por questões de presença ou abandono 
de lixo, ao passo que transitar por locais de alto potencial erosivo ou sobre formações vegetais 
raras, como os campos rupestres, não é reconhecido como ambientalmente danoso. 

Uma iniciativa a ser considerada para controlar o número de praticantes livres nas UCs e 
ampliar a conscientização dos usuários quanto à importância ecológica e cultural das áreas 
utilizadas para atividades recreativas é implantar um sistema de cadastramento, uma boa prática 
utilizada em outros países (grupo III, Quadro 14). Poderia haver cadastramento individual 
temporário e identificação do praticante na sede da UC ou local a ser definido, mediante adesivo ou 
outro identificador (inclusive eletrônico), e sujeito a pagamento de taxa. No ato do cadastro, o 
praticante receberia um mapa ilustrativo com as trilhas adequadas e permitidas para circulação, 
acompanhado de recomendações de boas práticas para executar a atividade, tais como: não jogar 
lixo nas trilhas, não criar trilhas paralelas, não cruzar linhas de drenagem. Sugere-se que o 
cadastramento seja renovado periodicamente. 
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A implementação das ações recomendadas demanda recursos humanos e financeiros que, 
embora modestos, são escassos na atualidade. Assim, a cobrança de ingresso para o uso de trilhas e 
a compensação ambiental devida nos casos de licenciamento de empreendimentos com potencial 
de causar significativa degradação ambiental são possíveis fontes de recursos. 

As recomendações para a implementação da opção estratégia de permissão controlada da 
prática livre são resumidas no Quadro 23. Elas não esgotam o rol de iniciativas de regulação. 

Quadro 23– Recomendações para permissão controlada de atividades recreativas fora de estrada em 
prática livre 

Área Recomendações 

UC de proteção integral - permissão de circulação apenas em trilhas designadas 
- promoção de reuniões entre os praticantes e gestores de UCs 
- cadastramento e identificação de usuários e de veículos 
- divulgação das restrições a atividades recreativas motorizadas, 

mediante preparação de mapas e outros meios 

UC de uso sustentável e 
zonas de amortecimento 

- para a Floresta Estadual de Uaimii aplicam-se as mesmas 
recomendações que para as UCs de proteção integral 

- para a APA: recomendação de circulação apenas em trilhas designadas 

Todas as áreas - adoção de um protocolo para caracterização avaliação rápida das 
trilhas com finalidade de identificar trilhas adequadas e, se 
necessário, estabelecer regras específicas 

- sinalização, ao longo das principais trilhas, dos limites da UC 
- promoção de campanhas educativas e informativas sobre uso de 

VMFEs, seus impactos e boas práticas, para encorajar o uso 
responsável de trilhas 

- estímulo à formação de associações de praticantes 

 

Recomendações para permissão de atividades comerciais 

Atividades comerciais que envolvam VMFEs são realizadas em estradas vicinais ou em trilhas 
não acessíveis a veículos comuns. Embora os estabelecimentos sede, onde ocorre o acolhimento do 
turista, sejam sujeitos ao cumprimento da legislação municipal aplicável, inclusive quanto à 
regularidade de alvará de funcionamento, os trajetos não são controlados atualmente. 

Para aproveitar os pontos fortes e oportunidades propiciadas pela permissão controlada 
(Quadro 19), é recomendado integrar circuitos turísticos à zona de uso intensivo das UCs, 
principiando pelo PE Itacolomi, uma vez que as atividades de cunho turístico são hoje em dia 
praticadas na porção sul de sua zona de amortecimento. Dada a proximidade, se a experiência for 
avaliada como bem sucedida, poderia ser estendida ao MONA Itatiaia. Os operadores deveriam 
aceitar o atendimento a um caderno de encargos, a ser definido preferencialmente de comum 
acordo entre as partes e ouvido o conselho gestor da UC. Dentre as condições estabelecidas, 
vislumbra-se a instalação e manutenção de placas informativas e a implementação de programas 
de educação ambiental e patrimonial. Poderiam ser buscadas parcerias com a Secretaria Municipal 
de Turismo e com organizações da sociedade civil, a exemplo do Instituto Estrada Real. 

As recomendações para a implementação da opção estratégia de permissão controlada de 
atividades comerciais são resumidas no Quadro 24. Da mesma forma que as recomendações para 
prática livre, a lista não esgota as iniciativas que podem ser adotadas. 
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Convém relembrar que alterações dos planos de manejo devem seguir procedimento 
próprio e justificadas. Reitera-se, também, que as definições de traçados apropriados, ou a escolha 
de trilhas, deveriam ser precedidas da aplicação do protocolo de avaliação sugerido (Quadro 22). 

Quadro 24– Recomendações para permissão controlada de atividades comerciais fora de estrada 

Área Recomendações 

UC de proteção integral - definição do traçado, em consulta com o gestor da UC, observando as 
zonas de aptidão segundo este relatório de AAE, após aplicação de 
protocolo de caracterização e avaliação das trilhas 

- ajustes ou modificações do plano de manejo 
- cobrança de ingresso 
- definição de um caderno de encargos estabelecendo obrigações e 

condições a serem observadas pelas empresas operadoras 
- iniciar a admissão de turistas conduzidos por operadoras turísticas de 

VMFEs pelo PE de Itacolomi 

UC de uso sustentável e 
zonas de amortecimento 

- definição do traçado, em consulta com o gestor da UC, observando as 
zonas de aptidão segundo este relatório de AAE, após aplicação de 
protocolo de caracterização e avaliação das trilhas 

- articulação entre os traçados externos às UCs de proteção integral e 
os traçados em suas zonas de amortecimento 

Todas as áreas - mediante orientação dos gestores, deve ser preparado um programa 
de manutenção de trilhas, em especial no interior de UCs, para evitar 
o surgimento de novas feições erosivas e recuperar ambientalmente 
áreas degradadas 

  

Recomendações para licenciamento ambiental de atividades esportivas 

 Para o caso de grandes eventos de natureza competitiva, como enduros, as decisões de 
licenciamento ambiental deveriam ser apoiadas por um estudo ambiental simplificado25. Uma vez 
que esta AAE já fornece a principal base de informação para fins de diagnóstico ambiental e indica 
os mais frequentes impactos ambientais da prática recreativa com VMFEs, tais estudos ambientais 
deveriam focar o conteúdo indicado no Quadro 25. 

 As linhas de corte para enquadramento na exigência de licenciamento precisam ser 
definidas pelos órgãos ambientais. Se a diferenciação entre o “trilhão” e o enduro pode ser objeto 
de razoável consenso, os “trilhões” são de difícil definição e, portanto, de difícil enquadramento 
para fins de regulação. O estabelecimento de um limite numérico para o número de participantes 
não é recomendado para fins de decisão sobre necessidade de licenciamento ambiental. 

Outra questão a ser definida é a competência para licenciamento, se estadual ou municipal, 
sabendo-se que alguns eventos se desenvolvem no território de mais de um município. É de se 
lembrar que o licenciamento ambiental no interior ou na zona de amortecimento de uma unidade 
de conservação requer a manifestação e anuência do órgão responsável pela UC. 

Recomendações gerais 

 Além das recomendações específicas para cada tipo de prática, algumas recomendações 
gerais podem ser feitas, com base na análise efetuada neste estudo e na literatura (Fischman et al., 
2017, GAO. 2009 e Switalski e Jones, 2012). Tais recomendações incluem o monitoramento e 

                                                             
25 No momento de conclusão deste estudo, está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de Lei Geral do 
Licenciamento Ambiental que, se aprovado, pode mudar a terminologia utilizada para fins de licenciamento. 
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gestão adaptativa, modalidade de gestão de empreendimentos e de atividades em que há avaliação 
continuada dos resultados obtidos e consequente retroalimentação. 

Quadro 25 – Conteúdo indicado para um estudo ambiental para eventos esportivos fora de estrada1 

Tópico Comentários e recomendações 

Caracterização do 
proponente 

- caracterizar entidade promotora do evento (endereço, CNPJ, responsável legal 
etc.) e os patrocinadores que já tiverem se comprometido até a data de 
solicitação da licença 

Descrição do evento - descrever o evento de maneira completa, informando, entre outros, número 
mínimo e máximo de participantes, pontos de partida e de chegada, pontos 
intermediários de apoio, percurso, instalações temporárias (como banheiros, 
coleta de lixo, instalações administrativas, oficinas, estacionamentos, etc.), 
datas relevantes, inclusive de testes, reconhecimento ou preparação) 

- apresentar informação cartográfica em escala e formato condizentes 
- apresentar informação sobre as autorizações e anuências necessárias para a 

realização do evento (por exemplo, alvará municipal) 

Diagnóstico ambiental - o diagnóstico deve ser focado nos recursos ambientais e bens culturais com 
maior probabilidade de serem afetados pelo evento, utilizando informação 
constante deste relatório de AAE 

- deve ser apresentado, no mínimo, o mapeamento das formações vegetais, 
dos recursos hídricos (incluindo nascentes) e dos bens culturais do percurso 
pretendido e de uma faixa de cerca de 500 m de largura, centrada no 
percurso pretendido; ajustes na largura da faixa devem ser justificados 

- o diagnóstico deve necessariamente utilizar os mapas temáticos e as cartas de 
vulnerabilidade preparadas para este relatório de AAE; caso o percurso inclua 
áreas não mapeadas, devem ser empregadas as mesmas metodologias 

Impactos e mitigação - devem ser identificados os impactos mais prováveis, utilizando a lista de 
impactos deste relatório de AAE; impactos adicionais podem ser incluídos, 
desde que especificadas as relações de causa e efeito 

- as medidas propostas para prevenir, reduzir ou compensar os impactos 
adversos devem ser agrupadas em programas ambientais e estes devem ser 
descritos em quadros sintéticos contendo o seguinte conteúdo: (1) título do 
programa (2) objetivo do programa (3) descrição das medidas a serem 
tomadas (4) responsável pelo programa (5) cronograma 

- compensação ambiental: deve ser incluído um programa de compensação em 
benefício de unidade de conservação do grupo proteção integral, 
previamente discutido com o gestor da unidade 

Monitoramento e 
acompanhamento 

- devem ser descritos os planos pertinentes ao monitoramento dos impactos 
significativos 

- até 60 dias após o encerramento do evento deve ser entregue um relatório de 
acompanhamento contendo a descrição do evento tal como realizado e 
recomendações, com base na experiência adquirida, para futuros 
licenciamento de eventos semelhantes 

Nota: 
(1) A atual regulamentação em vigor em Minas Gerais denomina ‘Relatório Ambiental Simplificado’ o documento que 
subsidia a análise para fins de licenciamento ambiental simplificado, em uma única fase, aquele que é provavelmente o 
mais adequado para eventos motorizados fora de estrada. No presente relatório, utiliza-se a denominação mais 
genérica ‘Estudo ambiental’, em conformidade com a Resolução Conama 237/1997, embora a terminologia possa 
mudar caso seja aprovada a proposta de Lei Geral do Licenciamento Ambiental em discussão na Câmara dos 
Deputados. 
 

O monitoramento das condições das trilhas pode incluir os seguintes tópicos, que também 
fazem parte do protocolo de caracterização e avaliação (Quadro 22): 

- estado da vegetação nas bordas das trilhas 
- características geométricas das trilhas (largura, existência de trilhas paralelas, 

aprofundamento da trilha) 
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- focos de erosão 
- vandalismo praticado na trilha (e.g. queimada, destruição de cercas e placas alusivas) 
- presença ou acúmulo de lixo 

A fiscalização pode incluir inspeções para identificação de circulação de VMFEs fora das 
trilhas designadas, parceria com polícia local e aplicação de penalidades, uso de voluntários para 
patrulhamento. A reunião de consulta pública e as manifestações escritas recebidas durante o 
período de consulta indicam que há predisposição de parte dos praticantes em contribuir de modo 
voluntário, por exemplo apoiando “atividades de sinalização, fiscalização e até a manutenção de 
caminhos, se for o caso, através de brigadas de voluntários”, conforme um participante. 

A abertura para um processo contínuo de participação, uma boa prática recomendada para 
projetos de desenvolvimento (World Bank, 2017b), seria positiva no caso das trilhas, requerendo, 
para tal, um canal de comunicação permanentemente aberto e o fornecimento de respostas em 
retorno a manifestações ou reclamações. Tal participação, obviamente, deve ser aberta a todos os 
cidadãos, independentemente de suas posições ou opiniões acerca das atividades recreativas 
motorizadas. 

 Naturalmente, a constatação de condutas não conformes por parte dos praticantes de 
atividades recreativas motorizadas, assim como a constatação de maior degradação dos recursos 
ambientais nas bordas e ao longo das trilhas deve levar a ações adicionais de controle, inclusive o 
fechamento de trilhas. 
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Capítulo 12 

Conclusões 

 

 

 Este estudo concluiu que, desde que respeitadas determinadas condições, motos e jipes 
poderiam circular em certas trilhas dentro e fora de algumas unidades de conservação. Observou-
se que a implementação da política atual de proibição de circulação de veículos motorizados fora 
de estrada no interior de Unidades de Conservação enfrenta várias dificuldades práticas.  

Foram estudadas opções estratégicas para três tipos de práticas recreativas, denominadas 
de prática livre, prática comercial e prática esportiva. Pontos fortes e fracos, ameaças e 
oportunidades relacionadas a cada opção considerada foram identificados e discutidos com o grupo 
de acompanhamento desta AAE, composto por representantes do Ministério Público, da Secretaria 
de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável e do Instituto Estadual de Florestas. 

As opções estratégicas recomendadas representam uma mudança em relação à política 
atual. Sua implementação requer diversas modificações das regras vigentes. Depois de serem 
selecionadas trilhas em áreas potencialmente aptas e uma vez concluída a avaliação, seguindo o 
protocolo sugerido, será necessário fazer alterações nos planos de manejo. Deve-se enfatizar que a 
recomendação não se aplica indistintamente a todas as unidades de conservação, mas apenas a 
alguns setores dentro de determinadas UCs. 

 Alterações em planos de manejo de unidades de conservação somente podem ser feitas 
mediante observância de procedimentos preestabelecidos e requerem aprovação das instâncias 
pertinentes. Também o licenciamento ambiental de eventos, recomendado, requer modificação da 
atual normativa, que não prevê o licenciamento desse tipo de atividade. Pode, ainda, ser necessária 
análise jurídica pormenorizada para implementar as recomendações. 

 A colaboração dos praticantes de atividades recreativas será fundamental para que as 
opções estratégicas recomendadas sejam efetivamente implementadas. Da mesma forma, para o 
sucesso das ações – uma vez implementadas – , é de grande importância que haja colaboração – e 
mecanismos apropriados para tal – para garantir que apenas as trilhas designadas e aprovadas 
sejam usadas. Intensa e duradoura campanha de comunicação também será necessária para 
informar os praticantes de atividades recreativas fora de estrada e também outros usuários e 
visitantes das unidades de conservação. 

O mapeamento da área possibilitou a delimitação de zonas potencialmente aptas para a 
circulação de veículos motorizados fora de estrada. Ocorre, porém, que muitas trilhas existentes 
cruzam tanto a zonas potencialmente aptas quanto a zona de baixo potencial para receber 
atividades recreativas motorizadas. Por esse motivo, para transitar do plano estratégico para o 
plano tático, é necessário mapear em campo cada possível trilha antes de sua liberação ou 
aprovação. Para esta finalidade, este estudo apresenta recomendações na forma de um protocolo 
de avaliação. 

 O método de AAE utilizado neste estudo difere de outras AAEs realizadas no Brasil, por dois 
motivos principais. Em primeiro lugar, o estudo não foi concebido para avaliar os impactos de um 
plano ou programa delineados anteriormente, mas para contribuir para determinado objetivo de 
proteção ambiental e de sustentabilidade. A segunda diferença diz respeito à condução do estudo 
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de avaliação ambiental estratégica, estruturado a partir das estratégias, em contraposição ao uma 
AAE construída a partir dos impactos esperados de determinado plano, programa ou política. Desta 
forma, espera-se que este estudo possa também contribuir para outras AAEs a serem realizadas no 
Brasil, ao mostrar a contribuição de uma AAE de base estratégica para processos decisórios 
participativos orientados à sustentabilidade. 

A partir da definição e delimitação do problema a ser estudado, e da formulação dos 
objetivos da ação estratégica, a avaliação ambiental estratégica permitiu identificar, desenvolver e 
analisar opções para que os objetivos possam ser atingidos. Em retrospectiva, a AAE foi 
desenvolvida segundo a sequência descrita na Figura 33. 

 

Definição e 
delimitação do 

problema 

 Uso indiscriminado e crescente de trilhas por veículos 
motorizados fora de estrada tem causado danos ambientais e 
aos bens culturais 

   
Definição dos 
objetivos da 

ação estratégica 

 
Disciplinar atividades recreativas motorizadas fora de estrada 
em áreas de especial proteção ambiental 

   

Caracterização 
do contexto para 

tomada de 
decisão 

estratégica 

 
Ambiental 

- Recursos ambientais e bens culturais, sua 
distribuição espacial e vulnerabilidade 

- Impactos das atividades recreativas 

  

Institucional 

- Entidades governamentais e suas respectivas 
atribuições 

- Decisões judiciais 
- Demandas dos usuários de atividades recreativas 

   

Quadro de 
Referência 
Estratégico 

 - Fatores críticos para a decisão 
- Macropolíticas estratégicas relevantes 
- Orientações ambientais e de sustentabilidade 
- Critérios para planejamento 

    
Opções 

estratégicas para 
atingir os 
objetivos 

 
- Formulação e validação das opções estratégicas 
- Análise de pontos fortes, oportunidades, fraquezas e ameaças 

   
Recomendações 
no âmbito das 

opções 
escolhidas 

 - Comunicação e educação 
- Planejamento de rotas 
- Registro de usuários 
- Monitoramento 

Figura 33 – Retrospectiva da Avaliação Ambiental Estratégica realizada 

 

 Os resultados alcançados indicam a utilidade e potencialidade de aplicação voluntária deste 
modelo de AAE no Brasil.  
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Glossário 
 

 

Bens culturais: Bens de natureza material ou imaterial importantes para o patrimônio cultural dos povos, 
podendo ou não gozar de proteção legal, como tombamento. Bens culturais incluem edificações, 
qualquer que seja seu estado de conservação, lugares ou sítios e outros. Ver Guedes e Maio (2016). 

Erodibilidade: Característica do solo que representa a facilidade de erosão por água, vento ou ação 
antrópica (modificado de Suguio, 1998). 

Erosão: Remoção do solo pelo trabalho da água, vento, etc., podendo-se distinguir entre a erosão normal, 
que ocorre sob condições ambientais naturais, e a erosão acelerada, que se verifica em situações 
ambientais degradadas, em geral por ação antrópica (Suguio, 1998). 

Fatores críticos para a decisão: Temas fundamentais integrados vistos como fatores de sucesso numa 
decisão estratégica e sobre os quais a AAE deve se debruçar (Partidário, 2012). 

Governança: O processo pelo qual atores estatais e não estatais interagem para formular e implementar 
políticas dentro de um dado conjunto de regras formais e informais que moldam e são moldadas pelo 
poder” (World Bank, 2017a) 

Impacto ambiental: Alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou 
sociais provocada por ação humana (Sánchez, 2013). 

Opções estratégicas: Os meios ou caminhos para se atingir os objetivos da ação estratégica (Partidário, 
2012). 

Plano de manejo: Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma 
unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área 
e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 
unidade. (Art. 2º, XVII, da Lei Federal 9985 de 2000.) 

Recursos ambientais: Segundo a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6938, de 1981), a 
atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o 
subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora (redação dada pela Lei 7.804 de 1989). 

Suscetibilidade à erosão: Predisposição ou propensão de um determinado terreno ao desenvolvimento de 
processos erosivos lineares, ou seja, formação de sulcos, ravinas, ou mesmo boçorocas (quando a feição 
erosiva atinge o lençol de água subterrânea). 

Veículo motorizado fora de estrada: Qualquer veículo automotor capaz de transitar fora de vias públicas e, 
em especial, em locais de difícil acesso, como trilhas, incluindo motocicletas de diversos tipos, 
quadriciclos, veículos com tração nas quatro rodas como jipes e “gaiolas”. 

Unidade de conservação: Segundo a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal 9985 
de 2000), é um espaço territorial e seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos. 
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Apêndices 
 

 

Disponíveis em formato digital apenas, os seguintes documentos: 

1. Fichas de campo (mapeamento de feições erosivas) 
2. Arquivos vetoriais (shapefiles) dos mapas contidos neste relatório 
3. Transcrição da reunião de consulta pública 
4. Respostas às manifestações enviadas por escrito 
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