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Resumo 

As Unidades de Conservação (UC) são espaços estratégicos fundamentais para 
assegurar a conservação e manutenção da biodiversidade, e de grande importância 
para a sociedade. No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC), definido na Lei Federal 9.985 de 2000, estabelece critérios e normas para 
criação, implantação e gestão destas áreas.  Anterior a esta lei, em 1989, a 
Constituição do Estado de Minas Gerais declarou como Monumento Natural a Serra 
do Caraça, sendo que, até o ano de 2015, o mesmo não tinha os seus limites 
demarcados, tampouco legislação específica. Conforme estabelecido pelo SNUC, a 
criação de uma nova UC deve ser precedida de estudos técnicos que oriente os 
seus melhores limites. Neste cenário, foi viabilizado pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, estudos técnicos que pudessem orientar a definição dos 
limites para o referido Monumento Natural e sua Zona de Amortecimento. Este 
estudo teve como objetivo indicar as áreas prioritárias de conservação. Para sua 
elaboração contou-se com equipe técnica multidisciplinar. Entre os dados coletados 
e analisados para compor este estudo, e que justifica a importância da criação de 
um Monumento Natural naquele território contou-se com a Cartografia Histórica, que 
pode demostrar a relevância histórica da Serra do Caraça no contexto mineiro e 
brasileiro. Além do destaque histórico da Serra, tem-se ainda, com base nestes 
mapas históricos, a referência ao território da Serra do Caraça feita na Constituição 
de Minas Gerais em 1989.  
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Introdução 

Em julho de 2000, com a publicação da Lei Federal nº 9.985, foi instituído 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC que, 

juntamente ao Decreto Federal nº 4.340 de 22 de agosto de 2002 foram 

estabelecidos critérios e normas para a criação, implantação e gestão das Unidades 

de Conservação - UC, representando uma mudança de paradigma na gestão dessas 

Áreas Protegidas no Brasil. Entretanto, a definição de espaços territoriais declarados 

de grande importância, que merece ser destacado e destinado para fins de 

conservação, já vem sendo estabelecida desde muito tempo na relação entre 

sociedade e natureza.  

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 225 diz que “todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 

1988). O estabelecimento de UCs vem cumprir parte deste artigo contribuindo para 

preservar o patrimônio natural e garantir ambientes ecologicamente equilibrados.  

Sabe-se também que, mesmo com a evolução do aparato legal no ambito  

ambiental no Brasil, o estabelecimento do SNUC como instrumento de gestão e 

implantação de áreas protegidas ainda não conseguiu atingir plenamente sua 

pretensão inicial de criação de um sistema que pudesse integrar e assegurar estas 

áreas. Conforme ressalta Medeiros (2006), ainda falta planejamento de longo prazo 

e o aporte de recursos financeiros são os principais gargalos da consolidação das 

áreas protegidas brasileiras.  

É fato que após quase duas décadas da promulgação desta Lei Federal 

houve um crescimento substancial de Unidades de Conservação de diferentes 

tipologias, e localizadas em regiões distintas do País (LOPES, 2013). Durante o 

processo de criação de uma nova Unidade de Conservação, o Capítulo IV do SNUC 

preconiza que deve ser precedida de estudo técnico que indique os limites, a 

categoria de manejo, os objetivos e suas potencialidades, necessitando ainda ser 

realizada Consulta Pública que legitime o processo (BRASIL, 2000). Entretanto, não 
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há uma instrução normativa que oriente sobre quais itens são utilizados nesses 

estudos, devendo os mesmos apresentarem elementos que validem a importância 

do estabelecimento de uma UC naquele território.  

Diante deste cenário e do aparato legal em Minas Gerais, a Constituição 

do Estado de 1989, em seu Artigo 84, definiu como tombados para o fim de 

conservação e declarados monumentos naturais os picos do Itabirito ou do Itabira, 

do Ibituruna e do Itambé e as serras do Caraça, da Piedade, de Ibitipoca, do Cabral 

e, no planalto de Poços de Caldas, a de São Domingos. Indicando ainda que o 

estado providenciará a demarcação das unidades de conservação de que trata este 

artigo e cujos limites serão definidos em lei. 

Em razão de tal comando legal, no ano de 2015, o Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais, através da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 

Cultural e Turístico, e do Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais, visando 

contribuir com a aplicação do estabelecido na Constituição Estadual viabilizou, com 

recursos oriundos de compensação ambiental, a elaboração do estudo técnico que 

pudesse dar concretude ao referido dispositivo da Carta Magna do Estado.  

A partir de então, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e 

Sustentabilidade – IABS, sob orientação e parceria do Instituto Estadual de Florestas 

– IEF, órgão gestor das UCs Estaduais em Minas Gerais, realizou o referido estudo 

que teve por objetivo propor os limites do Monumento Natural da Serra do Caraça, 

localizado na divisa dos municípios de Santa Bárbara, Ouro Preto, Mariana e Catas 

Altas, servindo de subsídio para efetivar a sua criação de acordo com o estabelecido 

pelo SNUC.  

A criação de unidade de conservação deve estar baseada em critérios 

técnicos e atuais, de forma a preservar as áreas de maior prioridade para a 

conservação e preservação da diversidade biológica, suscetibilidade às ações 

antrópicas e com recursos naturais ainda significativos, englobando características 

bióticas, abióticas, sociais, históricas, culturais e econômicas. No estudo realizado 

contou com a participação de diferentes profissionais para atender a este princípio. 

Dentre estes, como contribuição para legitimar a criação e a definição dos limites do 
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Monumento Natural Estadual (já estabelecido em 1989), bem como, a relevância 

histórica da Serra do Caraça no contexto mineiro e brasileiro, utilizou-se dados da 

Cartografia Histórica produzida nos séculos XVIII, XIX e XX.  

Neste cenário é possível demonstrada à importância da Serra do Caraça 

ao longo dos séculos como destacada ocorrência geográfica e ponto focal de 

referência para bandeirantes e desbravadores dessas terras, tendo muitos deles se 

fixado ao seu redor. Este artigo tem como objetivo apresentar o uso da Cartografia 

Histórica em estudo técnico para criação de UC, demonstrando o destaque 

paisagístico da Serra do Caraça em mapas históricos. 

Materiais e Método 

Para a efetivação do presente trabalho realizou o levantamento 

bibliográfico sobre a Serra do Caraça, bem como a busca dos registros cartográficos 

disponíveis da área de estudo. As principais fontes pesquisadas foram a do acervo 

do Centro de Referência em Cartografia Histórica (CRCH) da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG) e o disponível no site eletrônico da Biblioteca Nacional. 

Posteriormente, parte do material de interesse foi digitalizado, tendo o 

foco os trechos das cartas que evidencia a Serra do Caraça, parte deste material 

segue neste artigo com as devidas referências. 

A Cartografia Histórica no estudo de criação do Monumento Natural Estadual 

da Serra do Caraça 

A região da Serra do Caraça se destaca por sua beleza cênica, pelas 

riquezas da biodiversidade, mineral e pelo patrimônio histórico cultural. Localiza-se 

ao sul de Belo Horizonte, na região do Quadrilátero Ferrífero, onde ocorrem as 

formações ferríferas do Supergrupo Minas (DORR, 1969), representadas pelos 

itabiritos e cangas, dentre outras formações rochosas de destacado interesse 

econômico (CPRM, 2003). 

Diante dessa realidade, e visando demonstrar a importância da Serra do 

Caraça nos registros históricos cartografados foram pesquisados mapas elaborados 

ainda no século XVIII até aqueles antecedentes à data da Constituição do Estado de 
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Minas Gerais de 1989. O levantamento sobre a Cartografia Histórica da região 

mostrou que a Serra do Caraça já era referenciada em mapas dos anos de 1730. O 

registro mais antigo encontrado foi elaborado por um dos chamados padres 

matemáticos, Diogo Soares, e data de 1734 conforme ilustra a Figura 1 , onde é 

possível notar a Serra do Caraça no destaque. Os Padres Matemáticos foram 

enviados ao Brasil em 1730 pelo rei de Portugal D. João V, com o fim de traçar o 

Novo Atlas do Brasil, por meio de latitudes e longitudes observadas. Os estudos dos 

territórios e a elaboração de mapas seria uma forma da Coroa Portuguesa legitimar 

a sua posse e colocar fim aos impasses que enfrentava internamente em sua 

colônia e nos limites desta com a colônia pertencente à Espanha (MENEZES; 

RODRIGUES; COSTA, 2014). 

Ano: 1734 

 

 
 

Figura 1 –  Mapa da região entre o ribeirão do Carmo e os rios das Velhas, Paraopeba e São 
Francisco (20°-21°30’ Lat. S). Diogo Soares.– Escala: n.d. – ca. 1734/1735. – 1 mpa: ms, 
col., des. a nanquim; 19,8 cm x 32,4 cm (AHU – Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa). 
Em destaque (círculo vermelho), a região da Serra do Caraça. Fonte: CRCH/ UFMG. 

Do século XIX foi encontrado três registros, um do início do século 

elaborador por Von Eschwege, que viveu no Brasil neste período a convite do 

príncipe regente D. João VI, no qual o nomeou "Intendente das Minas de Ouro" e 

realizou expedições de exploração científica aos atuais estados de São Paulo e 

Minas Gerais, deixando importantes registros cartográficos, sendo estes uns de seu 
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legado (DOULA; SLAIBI; COSTA, 2005). Os demais são da década de 1870, sendo 

um mapa retratando os arredores da atual cidade de Ouro Preto (Figura 3 ), e o 

outro cartografando projeto de Nova Divisão do Império proposto pelo Deputado 

Cruz Machado em 1973 (Figura 4 ). Neste mapa é possível observar o formato e a 

conformação do relevo da Serra do Caraça com certo rigor, o que já se aproximava 

do formato real da Serra. 

Ano: 1821 

Figura 2 – Von ESCHWEGE, W. TEHIL DER NEUEN KARTE DER CAPITANIA VOM MINAS 
GERAES. AUFGENOMMEN VON W VON ESCHWEGE – 1821. Este mapa está 
publicado como uma das pranchas em COSTA et al. Cartografia das Minas Gerais – da 
CAPITANIA à Província –, Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002 (Prancha). Apesar do 
conformato do relevo não ser a representação real das serras, o objetivo maior do 
cartógrafo ao retratá-las era servir como marco de referência da paisagem. Em destaque 
(círculo vermelho) é possível notar a Serra do Caraça; contudo, o formato e a direção 
devem ser relativizados. Fonte: CRCH/ UFMG. 
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Ano: 187? 

Figura 3 – Planta dos arredores d'Ouro Preto. [S.l.: s.n.], [187-?]. 1 mapa, 41 x 58. Fonte: Disponível 
no acervo digital da Biblioteca Nacional em: <http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_ 
digital/div_cartografia/cart173933/cart173933.jpg>. Acesso em: 6 out. 2015. 

Ano: 1873 

Figura 4 – Machado, Cruz, segundo o Projeto de Nova Divisão do Império pelo Deputado Cruz 
Machado e mandada litografar pelo ... 1873. In: COSTA et al. Cartografia das Minas 
Gerais, da Capitania à Província. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002. (Prancha). 
Fonte: CRCH/ UFMG. 
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Do século XX utilizou-se dois registros, o primeiro de 1927 que trata-se de 

umas das mais importantes coleções de mapas do inicio deste século para os 

municípios mineiros, da Fundamar - Fundação 18 de Março, e disponível desde 

2012 em formato digital6. Os mapas foram elaborados por município e retratam, 

além de seus limites, bens culturais da sede dos municípios como grupos escolares, 

igrejas e além de acidentes geográficos como cachoeiras e serras. Neste estudo, foi 

utilizado o mapa do município de Santa Barbará, onde é possível perceber a 

referência a Serra do Caraça (círculo em vermelho) bem como a área do antigo 

hospício do Caraça. Posteriormente, a edificação abrigou o Colégio do Caraça que, 

atualmente, faz parte da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Santuário 

do Caraça (Figura 5 ). 

Ano: 1927 

 

Figura  5 – Álbum chorográfico de Santa Bárbara, MG. Disponível em: http://www.albumchorogra 
phico1927.com.br/indice-1927/santa-barbara>. Acesso em: out. 2015. Em destaque 
(círculo vermelho), a Serra do Caraça. 

                                                      
6 Para mais informações consultar o sitio eletrônico <http://www.albumchorographico1927.com.br/>. Acessado 
em: jul. 2016. 
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E por fim, uma compilação de cartas topográficas desenvolvidas pelo 

IBGE nos anos de 1960 e 1970, sendo este um dos últimos mapas oficiais 

produzidos anteriormente à Constituição de Minas Gerais. As cartas do mapeamento 

sistemático produzidas pelo IBGE neste período são consideradas uns dos 

momentos mais marcantes à produção cartográfica do órgão (SANTOS; 

CASTIGLIONE, 2014) e importantes instrumentos que retratou o Brasil, através da 

Cartografia, realizado pelo Estado. 

Anos: 1976 e 1977 

 
 

Figura 6 –  Cartas Topográficas: Acuruí e Catas Altas na escala de 1:50.000. Folhas SF-23-X-A-III-2 e 
SF-23-X-B-I-1. IBGE e Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral/Instituto de 
Geociência Aplicadas de Minas Gerais. Rio de Janeiro: IBGE, 1977 e 1977. 

Considerações Finais 

Entende-se que a Constituição Estadual de Minas Gerais, ao apresentar e 

definir a Serra do Caraça como Monumento Natural, partiu de informações espaciais 

que definissem essa Serra como espaço de importância a ser mantido e conservado 
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para as presentes e futuras gerações, necessitando ali de um ato legal para tal. 

Diante dessa realidade, para segurança da viabilidade legal e técnica da criação do 

Monumento Natural Estadual da Serra do Caraça, a pesquisa da Cartografia 

Histórica foi fundamental para certificar essa serra como ponto de referência 

geográfica e elemento marcante durante a história do Estado, merecendo para tanto 

o título de Monumento Natural.  
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