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Introdução

O Parque Estadual da Mata Seca (PEMS) está situado em Manga/MG, na região norte do Estado 
de Minas Gerais, e encontra-se próximo aos municípios de São João das Missões e Itacarambi. 
O parque é uma importante Unidade de Conservação que nasceu a partir da necessidade de se 
proteger um ambiente de mata seca situado na margem esquerda do Rio São Francisco, como 
condicionante ambiental do Projeto Jaíba, que integra a Política Nacional de Irrigação no Norte 
de Minas. O parque foi criado através do Decreto N°41.479, no ano 2000, e teve sua área 
ampliada em 2009. Atualmente, a Unidade de Conservação possui aproximadamente 15.400 
(quinze mil e quatrocentos) hectares (INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-ERAMSF, 
2017).
Apesar da relevância do Parque Estadual da Mata Seca para a conservação da biodiversidade 
local, para realização de pesquisas científicas e da sua potencialidade para a promoção da 
educação e turismo ambiental, atualmente ele vem enfrentando problemas decorrentes de ações 
antrópicas como a caça e pesca predatória, queimadas, impasse fundiário, pisoteio de gado, entre 
outros. Em relação ao impasse fundiário, vale enfatizar o conflito existente relacionado com a 
permanência ou remoção da Comunidade Vazanteira dentro dos limites que compreendem o 
Parque Estadual da Mata Seca. Esses povos tradicionais ocupam as áreas inundadas das margens 
e ilhas do Rio São Francisco e constituem modos de vida específicos que estão intrinsecamente 
vinculados às vazantes do rio (ANAYA, 2014) e ao uso racional de seus recursos naturais para 
subsistência. 
Ainda como problemática relacionada com o Parque Estadual da Mata Seca, a existência da 
Br135, que perpassa em trecho do parque, intensifica os riscos de depredação da área devido 
aos registros de casos de atropelamentos de animais e queimadas na região. Ademais, a ausência 
do Plano de Manejo, a limitação de monitoramento da área e a precariedade das infraestruturas 
de apoio que existem atualmente no parque são considerados fatores que dificultam a abertura 
dessa Unidade de Conservação para visitação. 
Desse modo, diante dos condicionantes apresentados que tem dificultado a conservação e 
abertura do parque para visitação pública coloca-se a hipótese de que as proposições de melhorias 
em suas estruturas de apoio poderiam contribuir para a realização de pesquisas, preservação e 
manutenção da área, bem como, para estímulo ao ecoturismo. 
Assim sendo, diante da relevância dos estudos científicos e do interesse de proposição 
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arquitetônica para essa Unidade de Conservação, define-se como objetivo principal desse artigo 
compreender a importância das Unidades de Conservação e especificidades do Parque Estadual 
da Mata Seca no Norte de Minas Gerais para subsidiar futuros projetos arquitetônicos que 
visam à abertura do Parque para visitação, conciliando seu potencial turístico e científico.
Ademais, a investigação proposta resulta de Trabalho Final de Graduação (TFG), desenvolvido 
pela autora do artigo Ingrid Moura Oliveira e Sá, e orientado pela professora Brenda Melo 
Bernardes em 2018, que consistiu na proposição de Projeto Arquitetônico voltado ao potencial 
apresentado pela Unidade de Conservação para monitoramento, interpretação e educação 
ambiental. 
Sobre a estrutura do artigo, ele será dividido em três seções principais: a primeira corresponde 
ao breve histórico sobre a política ambiental, a instituição das Unidades de Conservação e dos 
Parques no Brasil; a segunda parte compreende a análise das Unidades de Conservação no 
Norte de Minas e o Parque Estadual da Mata Seca; e a última parte exemplifica a possibilidade 
de abertura da Unidade de Conservação para visitação pública por meio da análise do papel da 
arquitetura na instituição de centro de pesquisa, monitoramento e educação ambiental. 
Como métodos de pesquisa, recorre-se a pesquisa bibliográfica, a partir da análise de artigos, 
dissertações, teses e livros que contribuem para a compreensão da trajetória da política 
ambiental, dos mecanismos legais e da instituição e características específicas das Unidades de 
Conservação. Além disso, define-se como método de procedimento o Estudo de Caso do Parque 
Estadual da Mata Seca, já que compreende a realização de pesquisa empírica sobre um lugar, 
a partir da coleta de dados em campo realizada pela acadêmica para elaboração do diagnóstico 
do local e proposição projetual, com colaboração dos funcionários do Instituto Estadual de 
Florestas (IEF) que atuam no Escritório Regional Alto Médio São Francisco.

Breve histórico sobre a política ambiental, a instituição das Unidades de Conservação e 
dos Parques no Brasil

O processo de gestão ambiental pode apresentar diferentes escalas de atuação – internacional, 
nacional, estadual ou municipal, e pode ser de âmbito público ou privado. A nível internacional, 
um dos documentos mais reconhecidos, que foi elaborado a partir da Conferência das Nações 
Unidas em 1992, é a Agenda 21, que relaciona critérios para estimular o desenvolvimento 
sustentável no âmbito econômico, da justiça social e da preservação ambiental (FLORIANO, 
2007). Já no contexto nacional, a Constituição Federal de 1998, no Capítulo VI, que trata do 
meio ambiente, designa ao Poder Público a responsabilidade em zelar pelas riquezas naturais 
assegurando sua preservação, promover ações de recuperação em ambientes degradados, 
minimizar impactos no meio natural e implantar políticas de educação que contribuam para a 
integridade e constituição de legado ambiental para gerações futuras (BRASIL, 1988).
Sobre a trajetória da política ambiental no Brasil, ela abrange três importantes fases que 
contribuíram para a instituição dos critérios legais, bem como, para maior efetividade no processo 
de gestão dos recursos naturais. A primeira fase, compreendida entre as décadas de 1930 e 
1960, resultou na definição de diretrizes setoriais superficiais em relação à temática ambiental, 
sendo mais direcionadas aos impactos gerados sobre o consumo de recursos naturais, resultante 
do processo de industrialização no âmbito nacional. Apesar das limitações verificadas, foi um 
período de importante avanço no que tange à instituição dos primeiros aparatos legais que visam 
à conservação e manutenção da biodiversidade nessas áreas de interesse ambiental, a saber: o 
Código de Águas - Decreto n° 24.643/1934), o Código Florestal - Decreto n° 23.793/1934 e a 
Lei de Proteção à Fauna - Lei n° 5.197/1967. Ainda nesse período, foi instituída a proteção do 
primeiro parque ambiental reconhecido como Parque Nacional do Itatiaia, situado na divisa dos 
estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais (MOURA, 2016).
Sobre a fase correspondente à meados da década de 1970, Bezerra et al (2018) coloca que, 
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apesar das transformações presenciadas com o regime ditatorial, que resultaram, dentre outros 
aspectos, no caráter centralizador das políticas públicas, a maior visibilidade da problemática 
ambiental no cenário internacional contribuíram, não só para a permanência dos aparatos legais 
instituídos na fase anterior, mas também para a melhoria quanto às especificações das diretrizes 
ambientais no Código Florestal. Ainda, no que concerne às Unidades de Conservação, sua 
proteção à nível nacional permaneceu a cargo do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF), instituído em 1967, enquanto que a Secretaria Especial de Meio Ambiente 
(Sema) ficou incumbida de gerenciar a problemática da poluição no meio industrial e urbano 
(MOURA, 2016).
Ademais, essa preocupação no cenário nacional impulsionou a instituição de outros órgãos 
estaduais de meio ambiente (MOURA, 2016), como é o caso do Instituto Estadual de Florestas 
(IEF), criado em 1962, pela Lei 2.606 e regido pelo Decreto 44.807/2008 (IEF, s/d). O IEF é 
responsável pela administração do Parque Estadual da Mata Seca/MG, Unidade de Conservação 
que é foco de estudo neste artigo. Em sequência, a década de 1980 teve como ápice no contexto 
ambiental, de acordo com Moura (2016), a formulação da Política Nacional do Meio Ambiente 
(Lei no 6.938/81), que instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Ainda nesse 
período, a constituição do Fundo Nacional do Meio Ambiente (Lei no 7.797 de 10 de julho de 
1989) teve papel fundamental no fornecimento de subsídios para implantação de projetos de 
cunho ambiental, a partir da seleção por meio de editais (MOURA, 2016).
A partir da década de 1990, a política ambiental ganhou força com a difusão de instituições e 
documentos legais voltados à proteção e gestão do meio ambiente. Podem-se citar, dentre outras 
ações, a criação da Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República (Semam/PR), em 
1990; em 1991 teve início a atuação do Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA), com 
ênfase para o gerenciamento das Unidades de Conservação no âmbito federal; a promulgação da 
Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605/1998); a implantação do Sistema Nacional de Unidade 
de Conservação da Natureza – SNUC (Lei no 9.985/2000) e a criação do  Instituto Chico 
Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que tem como principal atribuição 
gerenciar o SNUC, atuando nas áreas de pesquisa e na instituição de programas com foco 
ambiental (MOURA, 2016).
Sobre o histórico das Unidades de Conservação, no âmbito internacional, a primeira área 
ambiental protegida foi o Parque Nacional de Yellowstone, situado nos Estados Unidos. 
A unidade de conservação foi instituída no ano de 1872 e representou um marco na política 
ambiental já que, a partir desse período, tornou-se de competência do Estado o processo de 
gestão ambiental em consonância com os interesses do poder público (HASSLER, 2005). No 
Brasil, somente no ano de 1937, como parte da política nacional de Getúlio Vargas, é que 
foi instituída a primeira Unidade de Conservação denominada Parque Nacional do Itatiaia 
(HASSLER, 2005). Em sequência, respectivamente em 1939, foram criados o Parque Nacional 
do Iguaçu e o Parque Nacional Serra dos Órgãos (TOZZO; MARCHI, 2014).
A partir desse pioneirismo, outros parques foram criados nas décadas de 1960 e 1970, o que 
revela o caráter centralizador das políticas públicas durante o regime militar. Ademais, essa 
preocupação progressiva com a questão ambiental tem impulsionado a constituição de unidades 
de conservação em todo o território brasileiro. De modo que, de acordo com pesquisas conduzidas 
por Tozzo e Marchi (2014), até o ano de 2014 existiam 1.847 Unidades de Conservação 
estabelecidas nos âmbitos federal, estadual e municipal. Além disso, nesse contexto de criação 
de Unidades de Conservação e Parques é importante destacar a necessidade de se conciliar 
preservação e desenvolvimento para efetivação do processo de gestão econômica dessas áreas e 
para difusão da sua importância ambiental e científica na esfera social. Tendo por base o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), verifica-se a possibilidade de 
conciliar, nas diversas categorias legalmente instituídas, as ações de preservação com atividades 
de lazer, pesquisa científica e educação ambiental, desde que fundamentadas em questões de 
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zoneamento, estabelecidas por meio do Plano de Manejo das áreas, e em peculiaridades locais 
nas esferas social e ambiental (GURGEL et al, 2011).
Do ponto de vista econômico, a abertura das Unidades de Conservação para visitação pública 
podem resultar em receitas positivas para a economia local e para a manutenção dessas áreas. 
Não obstante, torna-se necessário para sua efetivação o cuidado quanto à compatibilidade de 
seus objetivos com as limitações nas categorias definidas pelo SNUC, a definição de critérios de 
planejamento e gestão e a necessidade de realização de investimentos na infraestrutura do parque 
para que esteja apto a receber visitações (MEDEIROS; YOUNG; PAVESE, 2011). Pesquisas 
conduzidas pelo Centro para Monitoramento da Conservação Mundial do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-WCMC, na sigla em inglês) e o Ministério do Meio 
Ambiente confirmam que dos 67 Parques Nacionais reconhecidos pelo CNUC somente 18 são 
de acesso público e, em relação aos parques estaduais, que totalizam 144, carecem de dados 
pela falta de controle de acesso para análise da visitação (MEDEIROS; YOUNG; PAVESE, 
2011).
Ainda sobre a conciliação entre conservação e desenvolvimento, Diegues (2001) ressalta 
que é incipiente, sobretudo do ponto de vista legal, o reconhecimento da importância que as 
comunidades tradicionais exercem na preservação da cobertura vegetal e da biodiversidade 
das Unidades de Conservação, já que suas permanências nessas áreas de proteção resultam na 
prática de atividades de subsistências que, pela sua pequena escala, não produzem impactos 
significativos no ecossistema. Desse modo, é possível inferir que, apesar dos avanços em 
relação às políticas ambientais presenciados nas últimas décadas e da instituição de marcos 
legais para criação das Unidades de Conservação nas esferas nacional, estadual e municipal, 
ainda verifica-se que a conciliação da preservação com o desenvolvimento representa um 
desafio no processo de gestão dessas unidades, sobretudo relacionado com a permanência 
das comunidades tradicionais nas áreas de conservação. Além disso, constata-se um número 
reduzido de parques públicos abertos para a visitação nas esferas federal e estadual, mesmo que 
estudos indiquem a importância da sua efetivação do ponto de vista econômico e como difusor 
do seu valor ambiental para a sociedade. 

As Unidades de Conservação no Norte de Minas e o Parque Estadual da Mata Seca/MG

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) foi instituído pela Lei nº 
9.985/2000, sendo ele um documento de extrema importância no que diz respeito à conservação 
da biodiversidade no Brasil. Se trata de um modelo que busca otimizar o processo de gestão, 
contribuir para o manejo e para implantar novas áreas de conservação, estabelecendo critérios 
e normas para as unidades nas esferas Federal, Estadual e Municipal (INSTITUTO CHICO 
MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, s/d). O SNUC é administrado por 
três órgãos: Ministério do Meio Ambiente (MMA), que atua como órgão central; Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que desempenha o papel de órgão consultivo e 
deliberativo; e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), designado como órgão executor (BRASIL, 2006).
O SNUC divide as Unidades de Conservação em duas categorias: Proteção Integral e Uso 
Sustentável. A primeira categoria tem como objetivo principal a preservação da área e admite 
apenas o uso indireto de seus recursos, por meio dela são subdivididas as unidades de interesse 
de preservação, sendo classificadas como: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque 
Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. A segunda categoria tem o intuito 
de compatibilizar a conservação com o uso sustentável dos seus recursos naturais, sendo as 
unidades deste grupo classificadas como: Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante 
Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) (BRASIL, 
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2006). Cada uma das classificações inseridas nas categorias discriminadas possui normas e 
restrições específicas, em consonância com as peculiaridades naturais atribuídas.
Esta legislação também descreve sobre o Plano de Manejo, um importante documento técnico 
para a efetivação das Unidades de Conservação (UC). Por meio dele são fundamentados 
objetivos, estabelecendo critérios de zoneamento, normas de uso, manejo e estruturas físicas 
necessárias para a gestão da unidade (BRASIL, 2006). Desde a criação do SNUC houve um 
aumento territorial significativo das áreas ambientalmente protegidas. Além de contribuir com 
a proteção da biodiversidade, a Lei 9.985/2000 colabora com a organização e efetividade na 
gestão dessas unidades, porém, a carência na elaboração de Planos de Manejo das UCs constitui 
uma limitação para a efetiva implementação destes espaços. Essa situação resulta, dentre outras 
questões, do demorado processo burocrático, da falta de verbas, da equipe, na maioria das vezes, 
reduzida para estruturação desses planos e dos conflitos com populações locais (MENEGASSI, 
2017).
Sobre a instituição e gestão das Unidades de Conservação no âmbito estadual, destaca-se o IEF, 
que tem suas atividades voltadas ao estímulo de pesquisas científicas relacionadas à conservação 
ambiental, incentivo ao reflorestamento, proteção e educação ambiental, além de ser um órgão 
que age em apoio ao Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos (CERH) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (SEMAD). O Instituto atua em Minas Gerais através de uma rede que integra 14 
escritórios regionais, que desempenham a função de atender as demandas dos municípios onde 
exercem influência.
No caso do Norte de Minas, o responsável pela gestão é o Escritório Regional Alto Médio 
São Francisco, que abrange cerca de 31 (trinta e um) municípios (INSTITUTO ESTADUAL 
DE FLORESTAS, s/d). Esse mesmo escritório é responsável pelo Parque Estadual da Mata 
Seca e pelas demais Unidades de Conservação que também nasceram como Condicionante 
Ambiental do Projeto Jaíba, são elas: Parque Estadual Lagoa do Cajueiro, Reserva Biológica 
da Serra Azul, Parque Estadual Verde Grande, Reserva Biológica da Jaíba, Área de Proteção 
Ambiental Lajedão e Área de Proteção Ambiental Serra do Sabonetal. A criação dessas 
unidades de Conservação veio da necessidade de proteger os recursos naturais que estavam 
sendo impactados principalmente pela agricultura e pecuária. Este processo de antropização 
da paisagem trouxe uma diminuição significativa da área verde no norte do estado, além disto, 
havia diversos ecossistemas de extrema importância ambiental que deveriam ser preservados e 
protegidos (ANAYA; BARBOSA; SAMPAIO, 2006). 
Ainda, a delimitação destas áreas protegidas no Norte de Minas e a transformação delas em 
Unidades de Conservação têm como objetivo promover o desenvolvimento sustentável e a 
proteção ambiental. Apesar de terem surgidos como Condicionantes Ambientais, isto é, um 
compromisso que o Projeto Jaíba fez para manter seu empreendimento de forma a garantir a 
sustentabilidade ambiental do mesmo, algumas destas unidades possuem classificação, segundo 
o SNUC, que permite a sua abertura para visitação, por este motivo coloca-se a possibilidade 
de se estabelecer um mosaico de parques, no Norte de Minas, que perpassam pelo Rio São 
Francisco (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2014). 
O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, apesar de não ser condicionante do projeto Jaíba, 
situa-se próximo às outras unidades como o PEMS, ocupando a margem esquerda do Rio São 
Francisco. O Peruaçu foi utilizado como objeto de estudo nesse trabalho por constituir uma 
importante Unidade de Conservação que teve seu plano de manejo estruturado e que foi aberto 
para visitação pública, mediante a realização de reformas e proposição de novas estruturas físicas. 
Desse modo, durante o desenvolvimento da pesquisa em questão foram realizadas também 
visitas de campo nesse parque para análise do seu processo de estruturação e compreensão das 
demandas de espaços relacionados aos seus diferentes usuários.
A respeito das diretrizes exigidas como Condicionantes do Projeto, é importante mencionar que 
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apenas duas das Unidades de Conservação possuem Plano de Manejo, são elas: APA Lajedão 
e APA Serra do Sabonetal, ambas classificadas como Uso Sustentável segundo critérios do 
SNUC. Os Parques Estaduais e as Reservas Biológicas do Projeto estão inseridas na categoria 
de UC de Proteção Integral e ainda não possuem o Plano de Manejo. Não obstante, apenas 
a delimitação da área e a comprovação legal para a criação da UC não constituem diretrizes 
suficientes para a sua manutenção, é necessário promover mecanismos para a efetividade destes 
locais, o que depende, em grande parte, da realização do Plano de Manejo. A elaboração do plano 
contribui para a definição de estratégias e atividades baseadas na particularidade de cada área 
para proteção de sua biodiversidade. Segundo o IEF, apenas 26 de 91 Unidades de Conservação 
de Minas Gerais possuem o Plano (INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, s/d). 

Figura 1: Mapa das Unidades de Conservação.
Fonte: Ingrid Moura, 2018.

Entre as Unidades citadas acima, é necessário destacar a importância do Parque Estadual da 
Mata Seca, foco de estudo do artigo, para conservação da biodiversidade local. Localizado no 
Norte de Minas, no Município de Manga/MG, o parque nasceu a partir da necessidade de se 
proteger um ambiente de mata seca, situado na margem esquerda do Rio São Francisco, como 
Condicionante Ambiental do Projeto Jaíba. Ele foi criado através do Decreto nº 41.479/2000 e 
teve seu terreno ampliado em 2009, atualmente, possui uma área de aproximadamente 15.400 
hectares. É importante destacar que grande parte do espaço que constitui o parque pertencia à 
antigas fazendas estabelecidas no local, de modo que, até hoje, o impacto ambiental provocado 
por essas propriedades pode ser constatado no Parque, principalmente nas áreas de antigos 
pivôs, que foram as que mais sofreram em consequência do desmatamento (INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS-ERAMSF, 2017).
O Parque Estadual da Mata Seca fica localizado entre os municípios de Manga, São João 
das Missões e Itacarambi, o caminho entre essas localidades se dá através da BR 135, uma 
importante rodovia que perpassa por quatro estados brasileiros: Maranhão, Piauí, Bahia e 
Minas Gerais (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, s/d). Ademais, existe um trecho da 
BR, aproximadamente 5,5 Km, que passa dentro do terreno dessa Unidade de Conservação, 
é neste mesmo local onde há a maior incidência de atropelamento de animais, ocorrência de 
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queimadas e poluição ambiental. O Parque atualmente lida com a problemática de pesca e 
caça predatória, impasse fundiário, estruturas inadequadas para a efetividade da unidade, dentre 
outros aspectos. As edificações de apoio são formadas por casas reaproveitadas das antigas 
fazendas que se consolidaram no local e que hoje são usadas, por meio de adaptações, como 
sede do parque, almoxarifado e casa do pesquisador. Há também duas torres de observação, 
sendo que apenas uma delas está adequada para o uso, uma pista de pouso desativada e um 
viveiro de mudas (INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-ERAMSF, 2017). Diante desse 
contexto, é importante destacar que o Parque Estadual da Mata Seca se encontra atualmente 
fechado para a visitação, permitindo apenas o acesso restrito de funcionários e pesquisadores 
autorizados pelo IEF.
Sobre a biodiversidade do Parque, presencia-se uma variedade de ecossistemas com alta 
relevância ambiental, além de serem de interesse para estudos científicos e apresentarem 
potencial turístico. A área é composta por flora e fauna diversificada, cavernas, lajedos, lagoas 
marginais, além de estar localizado na margem do Rio São Francisco, importante curso d’água 
que perpassa pelo Norte de Minas. Em relação às características específicas da flora local, 
existem quatro tipos de vegetações encontradas no Parque: Carrasco, Caatinga Arbustiva, Mata 
Ciliar e Floresta Estacional Decidual, também conhecida como Mata Seca, que apresenta maior 
abrangência na UC, configurando diferentes estágios de sucessão ecológica (BELÉM, 2015). 
O fator determinante para a ocorrência da Mata Seca no local está vinculado, principalmente, 
às especificidades do solo e das condições climáticas. Uma característica determinante 
desta fitofisionomia é que ela perde mais da metade de suas folhas na época seca do ano 
(Deciduidade), entretanto, possui um rápido processo de produção de folhas na estação chuvosa 
(Estacionalidade), além disso, as árvores são, em sua maioria, de grande porte. É uma vegetação 
de grande importância ambiental, mas de alta fragilidade e lenta regeneração, o que implica na 
necessidade de adoção de medida protetivas (S.O.S FLORESTAL, 2010).

O papel da arquitetura na instituição de centro de pesquisa, monitoramento e educação 
ambiental no Parque Estadual da Mata Seca

A análise do potencial do Parque da Mata Seca/MG para constituir centro de pesquisa, de 
monitoramento e de educação ambiental, bem como, da possibilidade de abertura para 
visitação pública, resulta do Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Faculdade Santo Agostinho/Montes Claros, desenvolvido pela autora, Ingrid Moura Oliveira 
e Sá, e orientado pela autora, Brenda Melo Bernardes. A proposta foi desenvolvida a partir da 
autorização prévia do IEF, órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação, 
e resultou na elaboração do diagnóstico e prognóstico do parque, tendo como métodos de 
procedimento o uso tecnologias de geoprocessamento, a realização de pesquisas bibliográficas 
e a análise de campo, por meio do contato direto com os funcionários e responsáveis pela UC. 
Esse último procedimento tem relevância principalmente no que diz respeito à necessidade de 
delimitação do Mapa de Zoneamento, que constituí uma das exigências do Plano de Manejo.
Assim como o PEMS, as outras Unidades de Conservação que são Condicionantes do Projeto 
Jaíba apresentam potencial de abertura ao público por serem locais de grande interesse para o 
turismo ambiental, criando, assim, um roteiro de parques que perpassam pelo Rio São Francisco. 
Essa perspectiva de abertura pública das UCs condicionam a necessidade de delimitação do 
plano de manejo e de estruturação dos parques por meio do projeto de edificações de apoio para 
atenderem as demandas específicas do local.
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Figura 2: Mapa de Localização do Parque Estadual da Mata Seca.
Fonte: Ingrid Moura, 2018.

Em relação ao diagnóstico desenvolvido sobre o Parque Estadual da Mata Seca foi possível 
constatar diversos espaços de interesse para pesquisas científicas, áreas fragilizadas que 
necessitam de proteção ambiental e de interesse de reflorestamento, ambientes potenciais 
para o desenvolvimento de atividades de estímulo à educação ambiental e para a prática do 
ecoturismo. Além disso, é importante destacar que as estruturas existentes atualmente na UC 
são adaptadas de antigas fazendas e, as torres de observação já implantadas no parque, apesar de 
atenderem a demanda necessária de monitoramento, não apresentam possibilidade de utilização 
como mirante, o que poderia ser um estímulo para o roteiro de ecoturismo. Ainda por meio da 
pesquisa foi possível constatar o perfil dos usuários existentes e de possíveis visitantes da área. 
Destacam-se entre eles, os funcionários e brigadistas, que trabalham com o monitoramento, 
proteção e gestão da unidade e os pesquisadores, que têm entrada permitida mediante 
aprovação do IEF para realização de pesquisas sobre a biodiversidade local, assegurando sua 
conservação. Sobre a fauna local, os animais presentes no parque contribuem para os processos 
de conservação e regeneração ambiental. Verifica-se também a importância da Comunidade 
Vazanteira, que residem nas margens do Rio São Francisco, para perpetuação da cultura, do 
patrimônio vernacular e para manutenção da biodiversidade da área.
Ademais, para o desenvolvimento projetual foi necessário definir uma proposta de zoneamento 
para o parque, que constituí uma das diretrizes integrantes do plano de manejo, considerada 
fundamental para alocar estruturas de apoio (zona de uso intensivo) e para induzir a abertura 
de trilhas (zona de uso extensivo). Sobre o projeto desenvolvido, foram estabelecidos quatro 
roteiros turísticos para visitação, são eles: Mirante da Lagoa, Trilha das Barrigudas, Lajedo e 
Paredão da Lagoa. A trilha foi mapeada e locais adequados para parada e descanso dos usuários 
foram delimitados, mobiliário urbano como banco, passarela para a área de lajedo e deck para 
a trilha do Mirante da Lagoa também foi desenvolvido. 
É importante destacar que os locais para onde são propostas as edificações de apoio não estão 
alocados nas proximidades das faixas de proteção dos corpos d›água, e, em sua maioria, 
abrangem áreas de vegetação de mata seca, com baixo índice de regeneração. Ainda, nos locais 
propostos para implantação das estruturas a vegetação é, em sua maioria, de pastagem, além 
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disso, existe a intenção de ocuparem os mesmos locais das antigas estruturas existentes no 
parque, por apresentaram boa localização e como forma de se evitar o desmatamento, com isso 
as novas estruturas do parque estão sobrepondo as estruturas já existentes. 
O conceito utilizado na proposta projetual foi de buscar, por meio da arquitetura, a expressividade 
das Matas Secas. Ele está vinculado ao interesse de se mostrar, a partir das estruturas propostas, 
características marcantes dessa fitofisionomia, ao qual o parque leva o nome. Desse modo, 
destaca-se como estratégias do partido arquitetônico: a utilização de tons terrosos, que 
caracteriza a transição da vegetação em época de seca; as angulações das volumetrias propostas, 
que remetem aos galhos tortuosos característicos da flora; a definição de paisagismo utilizando 
espécies de vegetação nativa, como método de se induzir o reflorestamento das áreas. Além 
disso, é sugerida a melhoria das condições de conforto local, por meio da proposta de piscinas 
biológicas que poderão ser utilizadas como espelho d’água e que também fazem alusão às 
lagoas marginais encontradas no parque. Assim, destacam-se como edificações propostas a 
Sede do Parque, Viveiro de Mudas, Guaritas, Torres de Monitoramento, Alojamentos, Centro 
de Pesquisa e o Centro de Convivência com a comunidade. 

Figura 3: Mapa Chave com localização das trilhas e estruturas propostas.
Fonte: Ingrid Moura, 2018.

A Sede do Parque foi proposta para servir de apoio aos visitantes na realização de cadastros, 
na obtenção de informações sobre o parque e para acesso aos serviços principais e atendimento 
aos usuários. Um dos destaques previstos nesta edificação é a galeria, que funciona como um 
acervo aberto e que foi incorporado também no projeto de outras duas edificações (Centro de 
Convivência e Centro de Pesquisa), com diferenças entres as temáticas abordadas, pois elas 
terão a ver com a função e objetivos de cada uma dessas edificações. O Viveiro de Mudas tem 
como objetivo recuperar e restaurar áreas degradadas do Parque, já que poderia abrigar mudas 
de plantas nativas necessárias para a recomposição vegetal. Há também a doação destas plantas 
para a cidade que colabora com o paisagismo dos locais públicos. 
A torre de vigia tem como objetivo auxiliar os funcionários no monitoramento do Parque, como 
forma de prevenção de incêndio, e também recebe a função de mirante, se tornando um atrativo 
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turístico. Por ser uma estrutura toda vazada, permite a vista do entorno durante a subida pela caixa 
de escada. Em relação aos alojamentos, foram propostos para o Parque três tipos, adequados 
conforme o perfil dos usuários - pesquisador, funcionários e brigadistas. Por eles trabalharem 
de formas e em horários diferentes dentro do parque foi possível observar a necessidade da 
separação destes alojamentos por tipo de usuário, apesar do modulo da edificação ser o mesmo. 
Existem duas entradas no parque e foi estabelecido duas guaritas, a entrada pela cidade é para 
os funcionários e pesquisadores, enquanto a entrada pela BR para os visitantes. Na guarita foi 
utilizado um pórtico na entrada remetendo as características principais encontradas em todas as 
edificações: tons terrosos e angulações diferentes que fazem analogias aos galhos da mata seca. 

Figura 4: Edificações propostas (Centro de Pesquisa; Alojamento; Torre de Observação)
Fonte: Ingrid Moura, 2018.

O Centro de Pesquisas surge com a necessidade de atender aos pesquisadores que frequentam 
o parque abrangendo depósito de amostras coletadas e ambientes que contribuem para a 
continuidade das pesquisas no local. Foi pensada também para essa edificação a implantação 
de uma galeria, que tem como temática a diversidade da vegetação nativa, ainda, a volumetria 
propicia a integração entre as áreas internas e externas, trazendo para dentro da edificação, 
através de um recorte em planta, a própria vegetação do parque que é um dos objetos de estudos 
deste local e por estes usuários. 
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Figura 5: Edificações propostas (Guarita; Sede do Parque; Viveiro de Mudas; Centro de Convivência)
Fonte: Ingrid Moura, 2018.

O Centro de Convivência com a comunidade é um espaço dedicado às interações entre 
funcionários do Parque e a Comunidade dos Vazanteiros. Pela categoria que integra o PEMS, 
segundo o SNUC, muitas práticas dos Vazanteiros se tornam ilegais neste terreno, por se 
tratar de uma área de proteção integral. Mas apesar disto é preciso reconhecer a importância 
dessa comunidade tradicional e sua existência nas regiões próximas ao parque. O objetivo 
desta edificação é integrar a participação desta comunidade tradicional trazendo a troca de 
conhecimentos e experiências entre eles e os usuários do parque. O local apresenta, além 
dos ambientes básicos de serviços; loja para que a comunidade possa vender suas produções 
artesanais, locais de apresentação, pois eles têm o costume de comemorar festividades, danças, 
lutas e jogos; e locais de cursos para que haja a troca de conhecimento entre a comunidade e 
os funcionários do parque, contribuindo para uma gestão mediadora de conflitos. Há também 
a galeria do Centro de Convivência para contar a história da comunidade dos Vazanteiros, 
sua importância é ressaltada também por meio da técnica construtiva de vedação em Taipa de 
Mão, utilizada especificamente nessa edificação, pois é o mesmo material que eles utilizam em 
grande parte de suas construções, criando assim uma sensação de pertencimento e acolhimento 
da própria arquitetura com o seu usuário principal, os Vazanteiros. 
O mapeamento, zoneamento e estudo do terreno do parque; os estudos sobre a importância do 
manejo sustentável; a promoção do ecoturismo pela sua abertura aos possíveis novos usuários; 
a delimitação de trilhas que tem potencial de abertura e as estruturas necessárias para seu 
funcionamento; e por fim, as edificações propostas ao local que tem como objetivo atender os 
usuários a partir de suas necessidades e promover, através do projeto, a promoção de uma área 
que contribui para a fomentação do monitoramento, interpretação e educação ambiental para o 
Parque Estadual da Mata Seca. 

Considerações Finais

A instituição de mecanismos legais para a preservação de Unidades de Conservação, bem como, 
a articulação das políticas ambientais nas diversas instâncias de atuação (federal, estadual e 
municipal), constituem mecanismos fundamentais para o reconhecimento da importância dessas 
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áreas de interesse ambiental pela sociedade, para manutenção da biodiversidade, para sua gestão 
econômica, para a difusão de pesquisas científicas e para o incentivo ao processo de educação 
ambiental no contexto social. Contudo, a partir da análise do histórico de consolidação das 
Unidades de Conservação e dos parques nacionais e estaduais no Brasil, é possível constatar 
limitações quanto ao processo de articulação de diretrizes de preservação com estratégias de 
desenvolvimento, ainda que comprovada a viabilidade econômica, social e cultural desse tipo 
de associação.
Especificamente no Norte de Minas Gerais as Unidades de Conservação, além de possuírem 
valor excepcional no que tange a biodiversidade local, possui também potencial para o 
ecoturismo, possibilitando a abertura dos outros parques, condicionantes do Projeto Jaíba, para 
a visitação pública e estabelecendo um circuito integrado de parques pelo Rio São Francisco. 
Na margem esquerda do Rio há o Parque Estadual da Mata Seca, que apresenta alto potencial 
turístico e de proteção ambiental. Ele apresenta características peculiares quanto ao estado de 
regeneração da sua vegetação, na passagem da estação seca para a chuvosa, e concentra grande 
riqueza quanto à sua forma de relevo, espécies da flora e fauna, o que define o seu potencial 
como centro de pesquisa e de educação ambiental. Não obstante, a área atualmente encontra-se 
fechada para o público geral, admitindo somente o acesso controlado de pesquisadores, devido 
às demandas físicas existentes para que esteja apto para visitação. Ainda, a área tem passado 
por diversos problemas relativos às ações atrópicas que justificam a necessidade de melhoria 
no seu monitoramento.
Sendo assim, a partir do diagnóstico realizado sobre a área e da proposição arquitetônica é 
possível inferir que, apesar de incipientes os estudos conduzidos sobre arquitetura em Unidades 
de Conservação, eles apresentam fundamental importância no processo de efetivação dessas 
áreas, levando em conta peculiaridades como topografia, condições de conforto, demandas dos 
usuários, acessibilidade. Vale destacar ainda que o planejamento da abertura para visitação 
pública de uma Unidade de Conservação constitui um processo interdisciplinar, diante da 
complexidade de fatores sociais, ambientais e econômicos que precisam ser analisados para 
manutenção da sua integridade. Nesse sentido, o SNUC exerce um papel relevante, já que 
define categorias de uso conforme especificidades das Unidades de Conservação, bem como, 
diretrizes quanto à elaboração do Plano de Manejo.
O Parque Estadual da Mata Seca, segundo a sua classificação, permite a abertura para visitação 
de áreas compatíveis com o uso público. Assim, o paisagismo (reflorestamento) e as edificações 
propostas devem contribuir, entre outras questões: para o manejo sustentável; para troca de 
conhecimento entre pesquisadores, comunidades tradicionais e visitantes; para regeneração da 
cobertura vegetal; para valorização da vida nativa e para o monitoramento, interpretação e 
educação ambiental da área.
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