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RESUMO

A criação de Unidades de Conservação consiste em uma política ambiental ainda não internalizada pelo
imaginário da sociedade. Mesmo as pessoas sensíveis ao meio ambiente, não possuem informações
necessárias a um processo mais compartilhado, nem estímulos para dele participarem de alguma forma. A
busca da qualidade de vida ambiental, as representações sociais auxiliam na análise da realidade
simbólica. O ser humano a constrói individual e coletivamente, enquanto sujeito que age e pensa em um
meio, visando dar a esse, sentido e forma (MOSCOVICI 1976).  Que representações de Unidades de
Conservação, inseridas em um contexto de pressões metropolitanas, podem ser identificadas para diferentes
grupos sociais? As Áreas de Proteção Ambiental de Brumadinho (Apa-Paz Municipal de Inhotim) e São
Joaquim de Bicas (Apa Municipal Serra das Farofas), à Sudoeste da Região Metropolitana de Belo Horizonte
foram estudadas a partir de consultas com representantes políticos, técnicos e seus moradores. A primeira
visou atender a um único interesse privado que, baseado na acumulação fundiária, substituiu atividades
agrícolas locais pela turística. Já a segunda, idealizada pelo CODEMA, respondeu principalmente à
ameaça de extinção de cavernas lateríticas na Serra das Farofas, face à mineração. Os diferentes interesses
dos atores aparecem nas suas representações em relação às Unidades de Conservação: para os políticos,
mais uma forma de arrecadação e instrumento de troca de favores; para os técnicos consultores, a
reprodução de projetos; e para a população local, negligenciada do processo, Unidade de Conservação
compreende um conceito vago ou inexistente. A ausência dessas informações compromete as atitudes
participativas locais para compartilharem responsabilidades imprescindíveis ao manejo ambiental, numa
metrópole de tantos conflitos. As Unidades de Conservação podem se tornar canais de participação e
valorização de soluções originais para seus conflitos, desde que suas populações estejam amplamente
informadas e em condições de tomarem atitudes que façam valer seus interesses majoritários.
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“não é qualquer um que pode dizer qualquer coisa a qualquer
outro em qualquer ocasião e em qualquer lugar”
(CHAUÍ 2001: 7)

Velhos processos no jogo de forças de interesses de ocupação territorial aparecem
na constituição de áreas protegidas e em contextos metropolitanos caracterizados por
acirradas disputas. Pseudoformadas, essas áreas podem constituir-se na extensão das
relações de produção, e favorecem sobremaneira a acumulação continuada do capital.
As diferentes demandas e apropriações de espaços metropolitanos engendram lógicas e
articulações que suscitam múltiplas reflexões. O espaço geográfico, conjunto
indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações (SANTOS 1999) incita a
interrelação do urbano se sobrepondo ao rural enquanto expressão da institucionalização
promovida pelo Estado (com a criação de espaços protegidos). Através dessa análise
podem ser evidenciados movimentos de organização da sociedade civil, mas também
lacunas nessa direção. Assim, as resistências sócio-ambientais não entram na órbita do
questionamento da agenda política brasileira: “para que”, “para quem”, como, onde e
quanto envolve a criação de um espaço protegido.

Dentre as ações promovidas pelo homem e suas representações políticas para a
implementação de espaços protegidos, o exercício é para atender os interesses voltados
aos fins de organização sócio-econômica e produtiva do espaço (BRAGA 2001).
Portanto, a atenção à adesão cega aos "coletivos sociais", pode acobertar a busca de um
procedimento eficaz, porém limitador da experiência e da formação de uma consciência
verdadeira coletiva.

As transformações provocadas pela globalização dos meios de produção
conduzem certos espaços à absorção por redes mundiais (por exemplo pelo circuito da
arte), cujo dinamismo engoda de modo dialético periferias e centros em lógicas de
produção e consumo. Essas lógicas dissociadas remetem a uma ampliação do setor de
serviços enquanto reflexo da produção flexível. Assim, a globalização tem sido
responsável por incorporar grande parte dos lugares do mundo às necessidades do
processo produtivo estabelecidas entre o capital e a sociedade (SANTOS 1997). A partir
do momento em que todos os lugares forem alcançados direta ou indiretamente pelo
homem com o propósito de aplicá-los nas cadeias produtivas, esses sofrerão processos
de seletividade e hierarquização de usos por seus agentes. Os atores concorrerão entre si
na utilização desses lugares e, por isso, organizarão estrategicamente essas parcelas de
territórios conforme seus interesses. Para os espaços não integrados o que lhes será
atribuído?

A garantia de condições para que a sociedade satisfaça suas necessidades1 de
bem-estar, e qualidade de vida, através da democratização de seu acesso ao uso dos
lugares, é um desafio para as entidades políticas locais. A definição das necessidades

                                                
1 A respeito do desenvolvimento sustentável, PARSON (2001: 19) considera algumas indagações: "quais
fatores sociais e políticos perpassam o desenvolvimento humano ou conduzem à sua estagnação? Até que
ponto, e de qual maneira, o bem-estar humano depende do ambiente natural? Quais são as possibilidades
de substituição de um fator por outro?"
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remete à sua prioridade de satisfação. Assim, as necessidades falsas correspondem
aquelas que “perpetuam a labuta, a agressividade, a miséria e a injustiça”. Essas
características revelam que a satisfação não é a felicidade, mas a euforia: uma “euforia
na infelicidade”. Nesse sentido, a produção e o consumo “reivindicam o indivíduo
inteiro” (PEDROSA 2003).

Os lugares que atenderiam aos anseios sociais cumprem, muitas vezes em
paralelo, funções intrínsecas aos interesses particulares e inibem iniciativas favoráveis à
coletividade, e à instância local. Exemplificando, a natureza passa do contemplativo para
ser associada ao utilitário e reverte-se em possibilidades de realização e aproveitamento
de potenciais.

O produto das ações e relações sociais é registrado nas formas espaciais que, por
sua vez, também condiciona a existência do ser social (SANTOS 1983). Compreender o
aprimoramento das formas de ocupação e produção do espaço social é também verificar
o que ameaça o cotidiano das pessoas? É nas formas espaciais em que encontram-se
registrados muitos aspectos simbólicos das sociedades que as criaram. Tão importante
quanto exercer leituras sobre essas formas derivadas das ações humanas, é concebê-las
como resultantes de processos sociais onde os homens não apenas interagem com o
meio, mas articulam-se em instâncias públicas para produzirem socialmente o espaço. É
nesse universo em que os indivíduos detentores de distintas concepções de mundo
congregam seus interesses para alcançarem a finalidade comum de reproduzirem-se
enquanto sociedade. O processo natural de congregação dos indivíduos para a
realização de “construções humanas sobre o real” através de “relações simbólicas” é
complexo, sendo ordenado por “contratos que envolvam a relação entre o mundo
material e simbólico.” (JOVCHELOVITCH 1997: 64)

Neste estudo considera-se o conceito de representação social de MOSCOVICI
(1976 citado por MOSCOVICI 2004: 21) para elaboração de nossas análises, qual seja,

um sistema de valores, idéias e práticas, com uma dupla função: primeiro,
estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientarem-se em seu
mundo material e social e controlá-lo, e, em segundo lugar possibilitar que a
comunicação seja possível....

Desta maneira, apreender as interações sociais ocorridas nos processos de
negociações, dos quais nem todos os sujeitos e grupos sociais participam, é uma maneira
de entender os mecanismos que regem a esfera pública. Muitos dos interesses humanos
se mostram para MOSCOVICI (2004: 8) como aspectos que atuam na esfera pública,
interferindo na construção coletiva das representações sociais. Cada indivíduo cria quase
exclusivamente o ambiente no qual ele vive (CLAVAL 1974: 184). As representações que
o indivíduo confere ao mundo, resultam de um processo onde os primeiros agem como
grilles de lecture, matrizes de leitura, e constituem para ele "a realidade conhecida ou
mais exatamente a realidade percebida" (MOLINER 1996: 26). Os elementos
imediatamente percebidos são associados ao espaço real, vivido e incluem, entre outros,
o ambiente biofísico e social, as mídias e a tecnologia (ANDRÉ et al. 1999).
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As representações sociais são portanto, “formas de criação coletiva” (MOSCOVICI
2004: 16) carregadas de valores2 e símbolos dos indivíduos que participaram de sua
formação, sob “a influência das condições de vida social” de um determinado contexto
histórico. Para esse autor, o estudo das representações sociais enquanto fenômeno
contempla o período moderno, que é posterior à existência da centralizadora e
hierarquizada estrutura social medieval. Na era moderna, os grupos sociais detentores de
múltiplas representações de mundo passam a agir em uma complexa dinâmica social na
busca da legitimação de novos centros de poder. Assim, os conjuntos sociais ao
afirmarem-se e estabelecerem hegemonia, lançam mão da valorização e defesa de suas
representações face ao surgimento de outras.

A identificação e o reconhecimento da existência de distintas representações de um
maior número de sujeitos favorece a diversificação e a valorização mais ampla de
comunidades regionais enquanto sujeitos sociais. A manutenção de um grupo com
representações sociais oriundas de um conjunto significativo da comunidade em estudo,
com estreita ligação aos seus respectivos domínios regionais e culturais, favorece
tomadas de decisões mais coerentes às singularidades locais. Ela poderá melhor defender
seus interesses e propósitos e atingir uma maior quantidade de membros.

A esfera pública é um espaço sustentado pela diversidade humana, e pela
pluralidade de sujeitos com poder, em princípio, de participarem democraticamente de
suas arenas decisórias. Nelas, o homem deveria encontrar condições suficientes de
dialogar sobre os significados que são dados por uma comunidade aos seus indivíduos
(referindo-se ao conceito de alteridade), e a vida pública no desenvolvimento de
representações sociais coletivas. Assim, a vida pública possui a capacidade de orientar as
vidas individuais e a vida em comum através da instituição de normas e regulamentos.
(JOVCHELOVITCH 1997:70)

Não obstante a esfera pública ser um terreno de desvelamento de representações
sociais coletivas, onde os encontros criam condições para o pensar sobre as
preocupações comuns existentes no presente, (JOVCHELOVITCH 1997) em determinadas
situações ela pode não favorecer a manifestação democrática das opiniões e interesses
de seus participantes. Assim HABERMAS (citado por JOVCHELOVITCH 1997:69) chama
a atenção para o enfraquecimento das funções críticas que as esferas públicas deveriam
exercer. MOSCOVICI (2004: 54) aponta que as representações podem ser manipuladas
para distorcerem uma realidade objetiva a fim de exercerem controle sobre o
comportamento individual.

Pretende-se (re)pensar a questão metropolitana em seus processos de
ordenamento, uso e ocupação do território, permeada do avesso presente na
estruturação da gestão ambiental municipal que mereceria ser compartilhada entre os
representantes municipais públicos, Ongs e grupos sociais em sentido mais amplo.

                                                
2 Os valores geográficos são definidos a partir da interação do Homem e o seu meio, e se referem à
“beleza da natureza, a utilidade de certas plantas, animais ou lugares para relaxamento e harmonia do
homem com a terra (em uma perspectiva antropocêntrica)… são principalmente herdados da história.”
(Berdoulay  1992: 386-91)
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Observa-se a falta de integração entre espaço social/espaço natural, dificultando a
recriação das relações campo/cidade e  espaço construído/espaço natural.

A dinâmica de relações sócio-espaciais significadas, resultantes e instituidoras da
politização de espaços incipientes permite distinguir novos campos de discussão e de
resistência? Qual é o papel da resistência? A quem ela chama e o que vem no bojo de
sua formação? Face às pressões antrópicas sobre o sistema ambiental que diversas
regiões se deparam, como capacitar política e institucionalmente as iniciativas de
melhoria da qualidade ambiental que considerem as representações sociais?

Os sujeitos representados pelas iniciativas do capital hegemônico destituem a
participação das bases locais dos processos políticos decisórios, estabelecendo relações
marcadas por intencionalidades realizadas num terreno de disputas e contradições.
Múltiplas estratégias mostram que as pressões se acentuam com o crescimento da
economia. Novos conflitos, mais complexos e mais resistentes ocorrem e impõem desafios
renovados, acirrando os processos de avaliação, de decisão e de implementação de
políticas. Como apontado por MONTE-MÓR (1996: 174-5),

Entretanto, mesmo no contexto mutável contemporâneo, onde a qualidade
ambiental ganha importância crescente, questões como a existência e a
penetração de “manchas de espaço natural” e seus possíveis efeitos sobre a
qualidade de vida urbana mesmo questões ligadas à biodiversidade, não têm
merecido um maior esforço de compreensão, questionamento e
equacionamento de políticas públicas.

Refletir sobre a inserção pretensa ou instituída de áreas protegidas em espaços
metropolitanos torna-se oportuno, particularmente ao realçar relações intrapolíticas de
populismo/coronelismo sombreadas na prática cotidiana. A implementação de Unidades
de Conservação (Ucs) se apresenta realmente como possível canal de participação e
valorização de soluções para os conflitos dos usos espaciais metropolitanos?

Visando melhor entender a dinâmica decorrente desses questionamentos, dentre
entre as categorias de unidades de conservação existentes no Brasil, destacam-se as
Áreas de Proteção Ambiental (Apas) classificadas como Unidades de Conservação de Uso
Direto, disciplinadas pelos princípios conservacionistas e estabelecidas em áreas de
domínio particular (JESUS 1997: 432). Com a finalidade de proteger áreas de
importância ecológica, sem desapropriar, nem impedir o seu alcance social, as Apas
buscam um regime de manejo sustentável sujeito às limitações legais. Inúmeras vantagens
se depreendem da categoria Apa, como favorecer a utilização dos recursos naturais de
forma sustentável; permitir a presença de residentes, e empreendimentos já existentes, ou
seja, não onerar com indenizações.

A questão que se coloca no entanto, é que mesmo existindo uma gama de deveres
e de responsabilidades para os usuários (regras de utilização, entrada/saída), uma parte
significativa de recursos naturais estará ameaçada. Os direitos legais de propriedade são
modestos para garantirem a sustentabilidade e a equidade na gestão dos recursos e do
ambiente (GODARD 1995: 210-1). Em espaços privados, o proprietário é habitualmente
autônomo para parcelar seu domínio e conferir-lhe usos e regras de gestão. Cada um
defende, de modo particular, aquilo que ele deseja em seu terreno. Frequentemente, as
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relações ecológicas em seu conjunto regional são negligenciadas bem como a questão
da exaustão dos recursos (MAST 1997: 85; FERNANDEZ 1997).

O ritmo acelerado de degradação ambiental tem levado a uma diminuição dos
ecossistemas, principalmente em áreas metropolitanas. O desenvolvimento e a
substituição das paisagens naturais por áreas industriais e urbanas é visto como
inevitável. Um dos maiores desafios enfrentados pelos atores sociais, preocupados com a
conservação da natureza, têm sido propor minimizações dos efeitos da fragmentação da
biodiversidade. Neste contexto, vem crescendo a formação de áreas protegidas (públicas
e privadas) mas isoladas como ilhas e, conseqüentemente mais vulneráveis às pressões
do ambiente urbano que as envolvem. Além disso, a reflexão sobre as contradições que
perpassam a (re)produção da metrópole mostram um descompasso entre a legislação e a
definição do uso e ocupação do solo em suas variadas formas.

Um modo de gestão integrado ambiental e politicamente, pode ser pensado para
pretensas iniciativas de implementação de Áreas de Proteção Ambiental municipais? Os
desdobramentos que decorrem dessa indagação, foram estudados a partir das
características do processo de institucionalização de duas Apas na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, RMBH: a Apa-Paz Municipal de Inhotim em Brumadinho (Apa-PMI) e a
Apa Municipal Serra das Farofas (Apa-MSF) em São Joaquim de Bicas (à sudoeste da
RMBH). As Apas3  são vizinhas com delimitação comum estabelecida pela Serra das
Farofas.

Essas unidades foram selecionadas devido aos tratamentos conferidos pelas
instâncias municipais públicas quando da criação, em nível municipal das Apas. Os
processos e características territoriais (disputas e conflitos) existentes nessas futuras
unidades constituem também justificativas de suas escolhas face às transformações
surgidas (PEREIRA, MUNGAI e RODRIGUES 2004). As transformações parecem ter
esvaziado de sentido e fragmentado os espaços, especialmente os de interlocução,
integrando-os a outros circuitos do capitalismo e da reprodução social (Inhotim). Novas
relações e conteúdos condensaram e negligenciaram conflitos, a partir da remodelagem
do antigo e trouxeram a tona contradições.

As Ucs enquanto espacialidade de processos sociais e políticos da modernidade se
apresentam como lugar privilegiado de análise, no qual escalas diferenciadas e novas
propostas de intervenção se entrecruzam e fazem aflorar interesses, possibilidades e
ganhos.

A metodologia desse estudo baseou-se em levantamentos bibliográficos de cunho
teórico-metodológico e visitas aos órgãos promotores da política estadual de meio

                                                
3 A Apa PAZ Municipal do Inhotim foi criada em nível municipal pela Lei 1385/2.003, e a APA Municipal
Serra das Farofas estabelecida pela Lei 216/2004. Entretanto, o Instituto Estadual de Florestas (IEF), através
do art. 1o. da Portaria IEF no. 111, de 30/08/2004 determinou : “ Suspender a análise de todos os
processos de criação de Áreas de Proteção Ambietal – APA, para fins de cadastramento/recebimento, por
parte dos municípios do ICMS Ecológico ”. As justificativas apontadas se referem à necessidade de
verificação do estado de efetiva implantação das Unidades de Conservação e de gestão dessas por parte
dos municípios após a criação. Já a APA Municipal Serra das Farofas não possui registros de criação tanto
em nível municipal quanto estadual.
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ambiente: IEF e FEAM. A partir da seleção dos estudos de caso, a Apa-Paz Municipal de
Inhotim em Brumadinho e Apa Municipal Serra das Farofas em São Joaquim de Bicas, as
atividades de pesquisa se direcionaram a coleta e análise de dados secundários e
consultas junto aos envolvidos no processo de criação das Apas: funcionários das
Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos Municípios de Brumadinho e São Joaquim
de Bicas (SMMA) e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais (EMATER de Juiz de Fora), responsável pelo relatório de Descrição e
Zoneamento Ambiental (Econômico-Ecológico) das Apas.

Foram realizados diversos trabalhos de campo, nos quais efetuaram-se entrevistas
e a organização de um acervo fotográfico das duas áreas. Para a obtenção de
informações sobre o processo de implementação da Apa de Brumadinho houve a
participação em reunião do Conselho Municipal de Conservação, Defesa e
Desenvolvimento do Meio Ambiente de Brumadinho - CODEMA (agosto 2003), na
Fazenda Inhotim.

A fim de compreender as representações e conhecimento/envolvimento dos
moradores com os processos de instituição da Apa, em Brumadinho foram aplicados 21
pré-testes e 57 questionários finais nas três aglomerações presentes na Apa: Souza
Noschese, Olhos d’Água e Inhotim.

Para a Apa Municipal Serra das Farofas em São Joaquim de Bicas foram
realizadas entrevistas com alguns membros do CODEMA, como a Secretária Municipal
de Meio Ambiente (agosto 2004) e representantes da Ong Ecobicas (outubro 2004).
Estes foram alguns dos principais atores envolvidos desde o surgimento da iniciativa de
implementação da Uc. Em janeiro de 2005, foram abordados 19 moradores do Fecho
do Funil, principal aglomerado pertencente à área da futura Apa. O segundo
aglomerado denominado Paciência, não foi contemplado por não ter sido localizado.

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO

Algumas características dos municípios de Brumadinho e São Joaquim de Bicas
foram tratadas a seguir quanto a suas localizações, pressões e interesses que incidem
sobre as "futuras" Apas. Brumadinho, situado na Zona Metalúrgica de Minas Gerais, a
cerca de 49 km da capital, constitui-se em um dos 34 municípios integrantes da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, com uma área de 634 km2 (IBGE 2000). O Censo de
2000 registrou uma população municipal total de 26.614 habitantes, sendo que 19.373
(72,79%) urbana e 7.241 (27,21%) rural. Já São Joaquim de Bicas, localizado a 39 km
da capital, ocupa uma área de 72,7 km2 (IBGE, 2000) e segundo dados do IBGE, em
2000 sua população total concentrava 18.156 habitantes, sendo 13.720 (75,57%)
urbanos e 4.436 (24,43%) residentes rurais.
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Geologicamente, os dois municípios inseridos no Quadrilátero Ferrífero4 (esse
compreende 25% da RMBH) têm na atividade minerária, importante fonte de renda. Além
desta, Brumadinho possui outros setores expressivos em arrecadação tributária como a
agricultura (p. ex. tomate, cana-de-açúcar, milho, mamão), a pecuária leiteira e a
avicultura. São Joaquim de Bicas destaca-se na fabricação e montagem de veículos
automotores, móveis, produtos alimentícios, e no cultivo de cana-de-açúcar e tomate
(ALMG 2004).

As explosões urbana, demográfica e territorial da RMBH nas décadas de 80 e 90,
acarretaram um aumento de loteamentos periféricos, com um conseqüente processo de
segregação espacial (CONTI e GODINHO 2002: 14). Brumadinho acompanhou tal
tendência com loteamentos e condomínios fechados, voltados a novos residentes de fim
de semana ou fixos, oriundos de Belo Horizonte (ANDRADE 2001: 937). O município
ainda se depara com as pressões de inúmeros loteamentos clandestinos que aumentam a
cada ano.

O crescimento industrial associado à geração de oportunidades econômicas e sua
proximidade à metrópole desencadearam, recentemente, no município de São Joaquim
de Bicas expansão na oferta de loteamentos baratos, transformando-se em um de seus
principais problemas. A região que compõe atualmente o município, era um distrito do
município de Igarapé, onde se concentravam preferencialmente as atividades industriais.
A emancipação em 21/12/1995, suprimiu as receitas para Igarapé dos
empreendimentos agora pertencentes a São Joaquim de Bicas.

A ocupação multifuncional dos dois municípios em estudo, que abriga
concomitantemente a expansão urbana, mineradoras, atividades agropastoris e o
crescente interesse turístico, ampliam sua vulnerabilidade ecossistêmica. Deste modo, as
várias disputas, interesses e valores que essas atividades provocam, ressalta as pressões
face à disponibilidade e qualidade da água, a destruição da cobertura vegetal, bem
como da paisagem regional (MARQUES e MONTE-MÓR 1994: 84; ANDRADE 2001;
SANTOS 2002; SOUZA 2003; PEREIRA, MUNGAI e RODRIGUES 2004).

Em termos percentuais menos de 30% do município de Brumadinho possui algum
tipo de unidade protegida (Apa-Sul, parte do Parque Estadual do Rola Moça, uma
Reserva Particular do Patrimônio Natural Sítio Grimpas, povoado de Casa Branca e outra
em processo de cadastramento) informa AMARAL (em entrevista 01/08/2003). Em São
Joaquim de Bicas esse índice é de 0,3%, já que oficialmente apenas uma Reserva
Particular do Patrimônio Natural é reconhecida (RPPN Mata do Japonês) informa
FIORAVANTE (em entrevista 06/08/2004). Outra unidade mencionada foi a Reserva do
Imperador cuja extensão não foi especificada. A superfície protegida é insuficiente face
aos demais usos e ocupações do solo, danosos em extensão e em recuperação
ecossistêmica. Desta maneira, iniciou-se o processo de criação das Áreas de Proteção
Ambiental, a Apa-Paz Municipal de Inhotim e a Apa Municipal Serra das Farofas.

                                                
4Expressão é "derivada da configuração planimétrica da área de distribuição das jazidas de ferro mais
importantes do centro do Estado de Minas Gerais” (BARBOSA 1968: 3).
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A Apa-Paz Municipal do Inhotim, no distrito de Conceição do Itaguá abrange uma
área de 1.112,5 ha5 (ou 1,75% da área total do município) na Serra das Farofas
(EMATER 2003a). No interior da Apa, na crista da Serra das Farofas, aparecem porções
de terreno com elevado grau de degradação, resultado da atuação e abandono de seu
antigo proprietário, a Mineradora Esperança que explorou por vários anos o minério de
ferro.

A área destinada à futura Apa-Paz Municipal do Inhotim, Brumadinho contava até
2003 com três comunidades rurais: Comunidade de Souza Noschese, Olhos d’Água e
Inhotim; todas no distrito de Conceição do Itaguá, que somam aproximadamente 80
famílias.

A comunidade de Souza Noschese localiza-se próxima às cavas da antiga
Mineração Esperança, apresentava 20 residências. Dos 57 questionários aplicados em
2003, doze (21,05%) foram realizados nesta aglomeração. A comunidade de Olhos
d’Água, situa-se nas margens do córrego Olhos d’Água e contava com 18 residências
que viviam da agricultura de tomate, pimentão e chuchu. Dos questionários, 10 foram
realizados nesta comunidade o que equivale a 17,54%. Já a comunidade de Inhotim vivia
basicamente da prestação de serviços e localiza-se entre a sede do distrito e o povoado
de Souza Noschese. Existiam em 2003, cerca de 60 residências das quais foram
consultadas 35 famílias (61,40% de todos questionários).

A Apa abriga o Centro de Arte Contemporânea-CACI, de propriedade de um
único empresário e colecionador. O projeto do CACI prevê a construção de um
complexo turístico que objetiva inserir o Município de Brumadinho na rota turística do
Estado de Minas Gerais. Por estar dentro de uma área de proteção ambiental, ele utiliza-
se do meio ambiente como instrumento de marketing na construção de uma imagem
“ambientalmente correta” para minimizar os impactos do seu empreendimento.

A Apa Municipal Serra das Farofas, localizada no município de São Joaquim de
Bicas, na divisa com os Municípios de Brumadinho e Mário Campos (EMATER 2003b),
engloba 1.730 ha (23,8% da área total municipal). A Serra também conhecida como
Serra do Itatiaiuçu se sobressai no município por causa da sua rica biodiversidade
composta de densos fragmentos de Mata Atlântica e áreas de regeneração natural6.
Segundo o relatório técnico da EMATER (2003b), o relevo da Apa mostra-se bastante
acidentado, principalmente na vertente da Serra das Farofas (entre a Serra Azul e a Serra
Três Irmãos), o que dificulta o acesso e conserva a qualidade da vegetação.

                                                
5 A rede hidrográfica da Apa pertence à Bacia do Rio São Francisco e suas nascentes formam vários
afluentes do Rio Paraopeba. A hidrografia local é de extrema importância no abastecimento de água para
Brumadinho e  RMBH. Segundo o relatório técnico da EMATER (2003), a região situa-se dentro do domínio
do ecossistema de transição Cerrado/Mata Atlântica, apresentando uma cobertura vegetal com
significativos fragmentos de vegetação nativa, característica de Mata Atlântica, já bastante modificada por
pastagens e cultivos agrícolas.
6 A Apa também apresenta sua rede hidrográfica pertencente à Bacia do Rio São Francisco, abrigando um
grande número de nascentes contribuintes do Rio Paraopeba.  A hidrografia local é indispensável para a
manutenção do equilíbrio natural e o controle estrutural no aporte de água para a região.
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A cobertura vegetal original, nas cotas mais baixas e menos declivosas, foi
alterada por atividades agrícolas e de pastoreio. Mas apesar da ação antrópica, as
encostas da Serra ainda se cobrem com vegetação nativa, a mata da Fazenda da Mata
(maior área verde preservada do município) (EMATER 2003b: 32). Esses remanescentes
naturais constituem refúgios para várias espécies animais, uma vez que grande parte da
sua fauna foi dizimada e sofre ainda a ameaça da caça, bastante comum na região.

O terreno destinado a Apa pertence a pequenos proprietários, com usos rural e
residencial, moradores das comunidades Fecho do Funil e Paciência. A primeira
comunidade apresenta-se mais estruturada abrigando um núcleo comunitário e alguns
serviços, bem como a sede da empresa Água Mineral Aguaí.

Importantes grutas de canga laterítica foram descobertas em 2002, na crista da
Serra das Farofas, no interior da área de lavra da Mineradora AVG7. Essa empresa
contratou então especialistas para efetuarem um Relatório Espeleológico (FIORAVANTE
em entrevista 06/08/2004) que foram apoiados pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de São Joaquim de Bicas. Foram contabilizadas nove cavidades na área, sendo
seis cavernas e três abrigos sob rocha (EMATER 2003b). Dessas, quatro cavernas se
destacam no cenário nacional e internacional em função de suas dimensões e sendo
assim classificadas pelos especialistas como áreas de grande interesse ao Patrimônio
Espeleológico Nacional.

Após a descoberta das grutas na região, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente
de São Joaquim de Bicas protocolou junto à FEAM denúncia contra a mineradora para
impedir a continuidade das explorações. Entretanto, no relatório técnico da FEAM (2002)
a lavra encontra-se paralisada somente porque o IEF não autorizou o desmatamento da
área. Então consideram irrelevantes as descobertas?

O CODEMA de São Joaquim de Bicas tomou a iniciativa de criar a Apa Municipal
Serra das Farofas. As justificativas apresentadas foram: proteção da Serra das Farofas,
“cartão postal” do município; conservação da sua cobertura vegetal e da fauna;
preservação das nascentes que abastecem o Rio Paraopeba e, especialmente, das grutas
lateríticas recém descobertas (SANTIAGO NETO em entrevista, 13/10/2004). Os
membros da Ong Ecobicas ressaltam ainda a ameaça de um enorme empreendimento,
que estaria em fase de licenciamento e projeta um ramal ferroviário8 cortando o
município numa extensão de cerca de 15 km (Folha Vale do Paraopeba 16 a
31/10/2003).

                                                
7AVG Mineração Ltda, empresa brasileira sediada em Igarapé/MG transforma minério de ferro de tipo
sinter-feed, de ferro-gusa destinado à aciaria. Com áreas de reflorestamento para carvão vegetal utilizado
na elaboração de ferro-gusa ela também comercializa combustíveis. Participam do Grupo AVG, as
empresas: AVG Siderurgia, AVG Reflorestamento e AVG Combustíveis. (MINISTÉRIO DA FAZENDA 2004)
8 A Cia de Mineração Serra Azul – Comisa, responsável por esse empreendimento espera que o transporte
dos materiais finos, rejeitos do processo tradicional da mineração, seja realizado pelo ramal citado. O
carreamento de tais rejeitos pelas chuvas, se depositam nos córregos a jusante e promovem assoreamento.
Outro argumento seria a baixa produtividade dos pequenos produtores rurais da região, não onerando a
mudança de usos territoriais, justificativa considerada improcedente pelos representantes locais.
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As Apas serão regidas de acordo com o Zoneamento Ambiental Econômico-
Ecológico, elaborado pela Unidade de Consultoria e Projetos, da EMATER/MG. De
acordo com este levantamento, as Apas serão compostas por três unidades ambientais9

(zonas) que passarão à serem submetidas a certas normas de maior restrição de uso.

Após a caracterização das Apas de estudo, a análise das respostas obtidas com as
entrevistas e questionários permitiram a identificação das representações que os políticos,
a população local, atores privados, os técnicos consultores e as Ongs atribuíram àquelas
bem como à questão ambiental. Os distintos interesses e valores ostentados por esses
atores influem em suas representações em relação às Unidades de Conservação.

Para os políticos, os espaços destinados às futuras unidades de conservação
implicam em mais uma forma de arrecadação de receitas (AMARAL em entrevista
01/08/2003). Entretanto o montante poderia ser menor, caso as duas Apas fossem
concebidas em conjunto através do conceito de corredores ecológicos. O Icms ecológico
por exemplo auferido com a categoria Apa (e não RPPN) corresponde a uma estratégia
de aliança fundada entre o público e privado. Apesar das Apas serem contíguas
espacialmente, esse encaminhamento foi descartado por ambas as Secretarias municipais
de Brumadinho e de São Joaquim de Bicas (MUNGAI 2003; 2004). As Apas trouxeram
também uma outra possibilidade de se tornarem instrumentos de troca de favores, já que
os novos procedimentos de restrição de uso, extração e implantação de projetos no seu
interior demandam o licenciamento ou a autorização de entidades públicas (aprovação
no Codema, Prefeituras Municipais, Feam, Ief, etc) para a sua realização. Neste caso, as
instituições públicas ao invés de representarem legitimamente os interesses coletivos a
respeito do que almejariam para o lugar em que vivem, privilegiam ou apropriam dos
mecanismos de ação pública desconhecendo o desejo ou a falta de informações em
geral da comunidade sobre o meio ambiente. Assim, o poder público se caracteriza por
agir de forma imediatista e desconexa.

Em ambos os casos, a população local, enquanto comunidade ou aglomerado foi
negligenciada dos processos de instituição dessas Apas. Verificou-se através de diferentes
questionamentos, a ausência de repasse de informações sobre o que constituem as
unidades de conservação e suas exigências para criação. Também não houve
comunicação a propósito da criação das unidades de conservação cogitadas pelos atores
públicos ou privados para a sociedade em geral. Desta maneira, o conceito de Unidade
de Conservação, manteve-se desconhecido ou vago, para a grande maioria dos
consultados em ambos os municípios.

Quando questionados em relação ao que consiste uma Unidade de Conservação,
dos 76 consultados, em ambos os municípios, um total de 67 sujeitos desconhecem o seu

                                                
9As zonas foram identificadas segundo “as condições atuais de uso e ocupação do solo e de acordo com
seus aspectos bióticos e abióticos, onde atividades antrópicas poderão ser proibidas, limitadas ou
incentivadas (...)”. As três zonas foram classificadas como: a) Zona de Uso Agropecuário, na qual serão
proibidos agrotóxicos e pastoreio excessivo e o cultivo das terras será feito conforme práticas de
conservação do solo; e b) Zona de Vida Silvestre, destinadas à proteção das espécies nativas (fauna e flora)
e de seu habitat, para manutenção dos ecossistemas naturais. Esta se subdivide em: Zona de Preservação
da Vida Silvestre e Zona de Conservação da Vida Silvestre (EMATER 2003)
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significado (88,16%). Assim, para um aposentado, a Unidade de conservação envolve,
Q. 15, Apa-PMI – “local de preservação do meio ambiente, onde permitem manejos e
adaptações”. Segundo uma dona de casa de 64 anos, a Unidade de conservação
implica em Q. 42, Apa-PMI – “não cortar mata, preservar as plantas”.

Em relação a Apa Municipal Serra das Farofas, dos 19 consultados, 16 (84%) não
sabem o que significa Unidade de Conservação. Todavia, ao serem inquiridos sobre o
que é Apa, a Tabela 1 mostra que 14 (74%) consultados fizeram declarações mais
próximas ao discurso oficial. Para a definição de Apa, os exemplos a seguir aludem a
elementos que não são tão imprecisos: Q. 10, ApaMSF - “não poder mexer em área
cercada”; Q. 22, Apa-PMI – “área propensa a ser preservada com rigidez”.

Tabela 1: Significados atribuídos à Área de Proteção Ambiental pelos consultados

Brumadinho São Joaquim de
Bicas

Souza
Noschese

Olhos d’Água Inhotim Fecho do Funil
Definições de Apa/
Aglomerações
municipais

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Total

Preservar, cuidar,
proteger

5 27,7
8

6 50 12 23,08 3 13,6 26

Elementos da
natureza

6 33,3
3

3 25 14 26,92 3 13,6 26

Não cortar, poluir,
desmatar, queimar,
evitar invasões

2 11,1
1

0 0 10 19,23 8 36,4 20

Não sabe 5 27,7
8

3 25 16 30,77 6 27,3 30

Total de
manifestações

18 100 12 100 52 100 22 100 104

Fonte: Pesquisa direta 2003/2004

Na Tabela 1, as duas primeiras categorias mostram os mesmos totais de indicação
(26), embora se apresentem com números absolutos distintos para as aglomerações. Elas
apontam elementos da natureza bem como ações positivas de cuidados com essa. A
terceira categoria com menor incidência salienta a necessidade de se evitar práticas
danosas ao ambiente, talvez antecipando ou constatando as agressões pelas quais as
regiões passam. Cerca de 39 % dos consultados não sabem o significado de Apa.

Quanto à informação de criação das Apas, de todos os consultados, a maioria 54
sujeitos, as ignoram (71,05%). Somente em Inhotim, 4 sujeitos dos 10 consultados
sabiam da criação. Já para a Apa Municipal Serra das Farofas apenas 2 dos 19
consultados tinham conhecimento a seu respeito. Essa desinformação pode ser aliada ao
baixo grau de instrução e o conseqüente acesso às informações sobre Unidades de
Conservação. Outra possibilidade aponta que os interesses do Museu (no caso da Apa-
Paz Municipal de Inhotim) tem incorporado várias propriedades de Olhos d’Água e
Inhotim para expansão do projeto, e um discurso ambientalmente correto. Na Apa
Municipal Serra das Farofas, dos 19 sujeitos, somente um recebeu informações através
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da Prefeitura e, outro pela ONG Ecobicas. Outra constatação importante, é a ausência
de menção dos consultados às grutas de canga laterítica justificada por residirem
distantes das grutas e essas terem sido recentemente descobertas, além da pouca
divulgação do relatório técnico elaborado pela EMATER (2003b). Existe uma lacuna de
comunicação na política local, bem como nas redes de atores ao não tornarem públicas
iniciativas conservacionistas e de valorização do patrimônio natural. Assim, as alianças
convenientes entre o poder público e a sociedade enquanto possibilidade de interação
social geradora de significados e símbolos, comprometem as representações sociais em
sua diversidade.

A análise da criação da Apa de Brumadinho favoreceu a identificação dos
principais atores intervenientes: a Prefeitura Municipal, especialmente, a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, os técnicos da Unidade de Consultoria e Projetos da
EMATER de Juiz de Fora, o CODEMA, o empresário e a população residente local. Para
a Apa Municipal Serra das Farofas destaca-se a Ecobicas como protagonista e
representante dos grupos sociais locais. Essas redes de atores também elucidam as
disputas de poder que artificializam e reconstroem o espaço, a partir dos diversos
interesses e valores envolvidos, como ilustra a colocação de SANTIAGO NETO (em
entrevista 13/10/2004), “a gente entende a Apa como um instrumento de preservação, a
tentativa é preservar”.

Enquanto atores privados, a mineradora atuante na Serra das Farofas, segundo a
opinião dos entrevistados parece desejar prosseguir com suas atividades de extração do
minério, independente do valor geológico e geomorfológico já notificado sobre as grutas.
Assim, a imprescindível criação da Apa Municipal Serra das Farofas toma relevância com
o tombamento das grutas de canga laterítica.

Trabalhando na mesma direção, ou seja, usufruir do que é oferecido pelo
ambiente, o projeto CACI substituiu os antigos usos da terra e seus proprietários para que
o Museu aproveite os elementos naturais regionais, especialmente os conservados
(vegetação e recursos hídricos). Essa performance do projeto visa criar um espaço ideal à
contemplação das artes (PEREIRA, MUNGAI e RODRIGUES 2004).

Os atores e seus projetos para as futuras Apas, não desejam aguçar uma
sensibilidade ambiental coletiva que permita a construção de críticas a partir de uma
outra leitura e valorização do meio ambiente. Portanto, as entidades gerenciam conforme
seus interesses as representações sociais mais convenientes para serem assimiladas pelo
imaginário dos grupos locais. Essa linha de ação é uma forma de manobrar a
consciência e a opinião pública extirpando dos indivíduos seus direitos à informação e
suas potencialidades enquanto sujeitos transformadores da realidade.

Para os técnicos consultores, as possibilidades de reprodução de projetos tornou-
se uma via de auferir ganhos extra-instituição. O formato adotado nos trabalhos parecem
ser os mesmos, ignorando as singularidades locais que possivelmente demandariam
outras metodologias de análise. O trabalho deve ser elaborado a partir de um
cronograma disposto em um curto período de tempo e com um custo financeiro bastante
reduzido. Tal prerrogativa limita os levantamentos de dados de campo por exemplo.
Deste modo, os técnicos consultores pouco se envolvem com os usuários dos espaços



-14-

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
|Londrina 2005|

destinados às futuras Apas, negligenciando as suas reais necessidades e relações. As
Apas parecem então não terem emancipado os ambientes da degradação, mas
induziram à novas contradições e desarranjos.

Outros interlocutores como a Ong, no caso da Apa Municipal Serra das Farofas
se mobilizou para a efetivação do seu projeto de criação. Concomitantemente, a Ong se
posicionou contrária ao empreendimento do ramal férreo na mesma Serra das Farofas
que trará transformações significativas ao ambiente local.

A possibilidade de um envolvimento participativo da população local com o futuro
da região foi evidenciada apesar das análises iniciais indicarem desconhecimento sobre
as decisões e ações voltadas às Apas. Dentre os consultados 56, ou seja, 73,7%
manifestaram o desejo em participarem da gestão futura da Apa, estando a maioria em
Fecho do Funil (14 dos residentes consultados 73,7%). A aglomeração de Olhos d’Água
vem a seguir com 83,3% de adesões, dez sujeitos. A pouca divulgação das realizações
da Prefeitura notadamente voltadas ao meio ambiente, não impediu manifestações
positivas da população local em se inserir no processo de discussão e de tomada de
decisão. Muitas pessoas sugerem participações otimistas: plantar, oferecer boas idéias,
recursos; outros partem para uma ação mais rigorosa de: alerta, denúncia e fiscalização
de eventos. O importante é que um número significativo ainda não consegue encontrar
um modo de participar, mas registram a vontade. Então, a reflexão deve se orientar para
apresentar formas e vias nas quais a população possa expressar mais livremente seus
anseios e a riqueza de sua diversidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os processos de criação dessas unidades de conservação municipais deixaram ao
largo o conceito de MOSCOVICI (2004: 21) fazendo emergir representações dissonantes
de uma natureza “conservada”. A função da ordem na qual as pessoas deveriam se
orientar em seu mundo de modo a controlá-lo, parece dificultada face as diferenças de
classe, de interesses e valores por exemplo. A ausência de vias de interlocução e o
reconhecimento de um grupo pelas outras pessoas interfere na outra função que se
coloca como prioridade e determinante, a da comunicação. Essas características
explicitam exclusões que tendem a ressaltar os papéis sociais dos atores do ponto de vista
econômico. O privilégio da ação privada conduz à centralização do poder, não obstante
os momentos de crise do sistema capitalista serão fecundos à abertura e inclusão de
novos atores sócio-políticos (GOHN 1995).

As alianças de sujeitos participantes da rede de poder nos municípios
compreendidos pelas duas Apas não disponibilizam comunicações e informações que
habilitem as comunidades a refletirem sobre os rumos e prioridades do desenvolvimento
local. Este entrava a democracia e consequentemente a descentralização do poder,
ferindo os propósitos da gênese coletiva de representações sociais. A restrição às
informações sobre os processos de criação das Apas é apenas um controle sobre as
representações sociais locais, além de evidenciar unidades de conservação instituídas
muito mais enquanto simulacros do que realmente proteção do ambiente (o homem
incluído neste).
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As entidades empresariais corroboraram para a deturpação do processo de
implantação das Apas do que elas deveriam significar, ao desenvolverem imagens
positivadas a serem assimiladas pelos moradores. O Centro de Arte Contemporânea
Inhotim manipulou a seu favor por exemplo, práticas assistencialistas de responsabilidade
social mas não necessariamente de cunho conservacionista para os recursos naturais de
sua região.

Os sujeitos das comunidades locais sofrem os principais efeitos do perverso jogo
de estratégias políticas, que desloca os objetivos de não alteração de usos, preconizado
pela categoria Apa. Em Brumadinho, além de serem negligenciados dos processos, os
residentes foram desfalcados de sua mais básica condição, ou seja, continuarem
morando no interior da futura Apa e com ela convivendo, desde que não a colocassem
em risco. Uma vez distantes, os residentes estariam menos ainda a par das tramas, dos
movimentos que alteraram os seus lugares de vivência e, portanto dificilmente se
colocariam contrários através das suas referências coletivas provenientes de suas
representações sociais.

A reversão do processo instituído de alianças público/privado no nível municipal
se apresenta complexa e desafiadora. Ela somente seria possível se um maior número de
atores tivessem condições reais de intervir no jogo de interesses e consolidassem seus
papéis. Toda comunidade possui valores relativos que não se encerram na lógica
produtiva em vigência, mas em relevantes contribuições ao equilíbrio sócio-ambiental
local.

Tendo em conta o espaço público, enquanto campo de exercício de deveres e de
poderes, a geografia pode se mobilizar nesta problemática pois detêm  perspectivas de
engajamento ativo, cidadão e potencialmente construtivo do sujeito (Berdoulay 1997:
303). As obrigações dos geógrafos para com a sociedade se tornam cada vez mais
urgentes (Fliedner 1995: 493). A sociedade deve aprender a conhecer e a pensar seu
espaço, pois o mundo é dividido por redes de observação de todos os tipos (BRUNEAU
1995 : 473). À sociedade atual, a geografia e a organização do espaço deverão
fornecer elementos de análise e proposições de ação a fim de que decidam mais
claramente sobre o seu espaço e futuro.
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