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RESUMO 

 

A Flona de Ritápolis é uma unidade de conservação gerida pelo Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade, localizada na Região Campos das Vertentes de Minas 

Gerais. Também de grande importância histórico-cultural, por ser o local de nascimento 

do “Tiradentes”. Está situada no município de Ritápolis/MG. Sua zona de amortecimento 

abrange ainda os municípios de Coronel Xavier Chaves, Resende Costa e São João Del 

Rei. O ICMBio não dispõe de recursos suficientes para manter e estruturar as suas mais 

de trezentas unidades distribuídas pelo país. Esta unidade de conservação possui um 

potencial enorme para as atividades de uso público. O trabalho pretende se consolidar no 

sentido de desenvolver um produto turístico no local. Se desenvolvidas atividades de 

visitação atenderemos a grande maioria dos programas de gestão previstos, permitindo 

que a unidade seja efetiva na implementação de seu plano de manejo e na missão 

institucional. Para atingir aos objetivos propostos procuramos parceiros para superar as 

limitações de recursos. Depois de avaliar as possibilidades, estruturamos o uso público 

por meio de atividades de educação ambiental, em parceria com a Universidade Federal 

de São João Del Rei e prefeituras, estas pagando bolsas para universitários desenvolverem 

as atividades propostas. Disponibilizamos uma trilha interpretativa, material informativo, 

sinalização e preparamos um curso de formação de condutores ambientais para capacitar 

jovens moradores do entorno e habilitá-los a esta profissão. Concluídos todos estes 

objetivos, a unidade contribuirá com o desenvolvimento sustentável das comunidades do 

entorno, divulgará seu trabalho, sensibilizará pessoas em favor da conservação e das 

causas ambientais. 

 

Palavras-chave: Parcerias, Uso público, Educação Ambiental, Recursos e Efetividade 

de Gestão. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Flona de Ritápolis is a conservation unit managed by the Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, located in the Campos das Verentes Region of Minas 

Gerais. Also of great historical-cultural importance, for being the birthplace of 

"Tiradentes". It is located in the municipality of Ritápolis / MG. Its buffer zone also 

encompasses the municipalities of Coronel Xavier Chaves, Resende Costa and São João 

Del Rei. As well as the National System of Conservation Units, ICMBio does not have 

sufficient resources to maintain and structure its more than three hundred units distributed 

by country. This conservation unit has great potential for public use activities. The work 

intends to consolidate in order to develop a tourism product in the place. If visitation 

activities are developed, we will attend the great majority of the planned management 

programs, allowing the unit to be effective in the implementation of its management plan 

and in the institutional mission. To reach the proposed objectives, we seek partners to 

overcome resource constraints. After evaluating the possibilities and means, we 

structured the public use through environmental education activities, in partnership with 

the Federal University of São João Del Rei and prefectures, these paying scholarships for 

university students to develop the proposed activities. We provide an interpretive trail, 

informative material, signage and we prepare a training course for visitor drivers to train 

young people from the surrounding area and enable them to practice this profession. 

Initially attend classes of students, from the fundamental level to university students and 

eventually various visitors. From the completion of the course, the visitor experience will 

become better both in number of visitors and in the quality of the service. Once all these 

objectives have been achieved, the unit will contribute to the sustainable development of 

surrounding communities, publicize their work, raise awareness of conservation and 

environmental causes. 

 

 

Keywords: Public Use, Environmental Education and Interpretation, Resources and 

Management Effectiveness. 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar da grande relevância em termos de conservação da biodiversidade frente 

a um cenário de graves problemas ambientais no Brasil, as unidades de conservação 

(UCs) do país vêm sendo progressivamente desprestigiadas frente aos governos, mídias 

e sociedade. Num momento cuja fragilidade orçamentária do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) é preocupante, urge a adoção de medidas que 

possibilitem uma condição mínima de reação a esta grave conjuntura. Se outrora havia 

um pequeno grupo de UCs que ainda era minimamente mantido pelos recursos destinados 

ao sistema, hoje o cenário se encontra ainda mais impiedoso. Os subsequentes cortes de 

orçamento vêm comprometendo todo o sistema (Figuras 1, 2). Assim, uma possível 

alternativa para sair desta situação pode ser o despertar do interesse de parceiros para a 

gestão das UCs e conquista de seus objetivos. 

Segundo Riva & Weiss (2012), há um descompasso entre os recursos necessários 

para a gestão adequada das UCs e o que é executado. No caso do Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o orçamento é tão inferior ao que seria o 

mínimo necessário que 95% da execução orçamentária precisam ser destinados a gastos 

com pessoal, encargos e despesas correntes. 

Já em 2008, período de menor turbulência se comparado com a década atual, o 

orçamento liquidado do governo federal (incluindo MMA, ICMBio, Ibama e SFB) para 

o SNUC, foi apenas 6,83% maior do que a média gasta nos sete anos anteriores, em 

detrimento de um aumento de 78,46% da área das UCs federais (MMA, 2009). Estudos 

efetuados pelo Funbio estimaram que o valor médio para cumprir todos os investimentos 

demandados para a consolidação de uma UC, incluindo os custos de criação, chega a cifra 

de R$ 3,3 milhões (Muanis et al. 2009). Agravante é que hoje o cenário político é de 

revés, apesar de que o governo provisório do Presidente Michel Temer, cortou cerca de 

10 ministérios (Medida Provisória 726, de 12 de maio de 2016), mas manteve o MMA, o 

que talvez possa ser entendido como um fator de priorização. 

Segundo Ramos (2014), vivemos uma imensa disputa pelo que sobrou do 

território nacional e de seus recursos naturais, após sucessivos avanços predatórios da 

fronteira econômica, e os alvos prioritários são as áreas protegidas. Há propostas no 

Congresso para a redução ou flexibilização destas áreas, de fragilização de seu 
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licenciamento ambiental e acirramento de conflitos. Na mesma linha de preocupação, 

destaca-se ainda que a baixa prioridade que tem sido concedida à agenda política para a 

implementação dessas unidades coloca em questão a efetividade do SNUC, 

principalmente em virtude do atual contexto de crise climática. 

Apesar desta conjuntura de crise, o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2006) 

sinaliza que a visitação em unidades de conservação constitui “um instrumento essencial 

para aproximar a sociedade da natureza e despertar a consciência da importância da 

conservação dos ambientes e dos processos naturais, independente da atividade que se 

está praticando na unidade de conservação” (grifo nosso). Nesse sentido, a orientação é 

de que as unidades encaminhem esforços para a implementação do uso público, quando 

sua categoria permitir esta prática. Todavia, a implementação e estruturação do uso 

público exige investimentos. 

Se a visitação às UCs é uma das principais estratégias de sensibilização da 

sociedade para a importância da conservação da natureza, há que se destacar, porém que, 

das 333 unidades de conservação geridas pelo ICMBio, hoje pouco mais de 50 estão 

abertas à visitação (ICMBio, 2017). Apesar dos esforços institucionais para que o 

ICMBio diversifique as atividades de ecoturismo e recreação oferecidas nos Parques 

Nacionais e em outras UCs (ICMBio, 2018), ainda existem muitas unidades que precisam 

receber investimentos e serem devidamente estruturadas para abertura ao público, para 

que então consigam, efetivamente, atender a esta premissa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura1: Orçamento autorizado para o Ministério do Meio Ambiente de 2009 a 2018. 
Fonte: https://g1.globo.com (g1.globo.com/natureza/noticia/em-cinco-anos-orcamento-do-ministerio-do-meio-ambiente-cai-r-13-bilhao-diz-estudo.ghtml) 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/em-cinco-anos-orcamento-do-ministerio-do-meio-ambiente-cai-r-13-bilhao-diz-estudo.ghtml
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Se por um lado, o MMA, sinaliza a importância das unidades de conservação 

como instrumento essencial para uma aproximação da sociedade, ao compararmos as 

figuras 1 e 2, verificarmos no ano de 2013, por exemplo, que o MMA destinou apenas 

210 milhões para o orçamento das unidades de conservação, o que representa cerca de 

4,5% do orçamento disponível. Este fato destaca, mais uma vez, que o ICMBio, 

responsável pela gestão de quase dez por cento do Território Nacional, além das áreas 

marinhas e costeiras, teve pouca atenção do Ministério no período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Orçamento do ICMBio no período compreendido entre 2010 a 2014. 
 

Fonte: www.oeco.org.br (www.oeco.org.br/reportagens/27551-segundo-corte-no-orcamento-pode-levar-icmbio-a-penuria/) 

 

Desta forma, fechadas em suas atividades-meio e/ou no extremo das atividades 

finalísticas, muitas unidades estão perdendo os meios para tentar reverter este panorama 

de falta de recursos. Atento a isto, Menezes (2014), em “Conhecer para Conservar” faz 

um alerta de que é por meio da visitação, do contato com o público, o caminho para formar 

http://www.oeco.org.br/
http://www.oeco.org.br/reportagens/27551-segundo-corte-no-orcamento-pode-levar-icmbio-a-penuria/
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na cidadania uma consciência ambientalista, sem a qual as unidades de conservação 

jamais conseguirão sobreviver (Bensusan & Prates, 2014). 

Voltando o foco para a criação do produto turístico, muitos autores apresentam 

esta atividade como prática muito positiva para a conquista dos objetivos das unidades de 

conservação, como segue na seguinte afirmação: “O turismo na natureza, de baixo 

impacto, contribui com a conservação, diretamente por meio da manutenção de espécies 

e habitats e/ou indiretamente produzindo rendimentos para as comunidades locais para 

que elas se valorizem e portanto protejam suas áreas herdadas da vida selvagem como 

fonte de renda” (Goodwin, 1996, apud Fennel, 2002). 

Por exemplo, Furlan (2003) destaca a importância das modalidades de turismo 

retrocitadas para a economia contemporânea mundial. Esse segmento pode proporcionar 

experiências enriquecedoras e contribui para a conservação dos ecossistemas, ao mesmo 

tempo em que estabelece uma situação de ganhos para todos os interessados: se a base de 

recursos é protegida, os benefícios econômicos associados ao seu uso serão sustentáveis. 

Incorpora os recursos naturais ao mercado turístico, ampliando as oportunidades de gerar 

postos de trabalho, receitas, impostos e inclusão social e, acima de tudo, promover a 

proteção desse imensurável patrimônio natural (Brasil, 2008).  Por outro lado, segundo 

Marujo (2008), temos o turismo como um dos fenômenos mais importantes do ponto de 

vista político, econômico, ambiental e sociocultural. Deixou de ser visto apenas como um 

sinônimo de lazer e passou a assumir um papel de agente social nas sociedades em que 

se desenvolve. 

Para o Brasil, a natureza assume um papel de protagonismo, atraindo turistas de 

todo o mundo. Dados do Ministério do Turismo (Brasil, 2017) apontam que dentre o 

lazer, de modo geral, os principais aspectos motivadores da visita ao Brasil foram as 

belezas naturais e a diversidade brasileira (Tabela 1), representando um aspecto 

determinante da imagem positiva do país. No mercado nacional, pesquisa (Embratur, 

2007) aponta que 3,4% dos entrevistados têm como principal motivação da realização de 

viagens domésticas o Ecoturismo, apresentando ainda, um crescimento proporcional ao 

aumento de renda (Tabela 2). 
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Tabela 1 – Perfil da Demanda Turística Internacional internacional: 2013-2017. 

Fonte: MTur, Estudo da Demanda Turística Internacional – maio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliando as informações acima levantadas e considerando o perfil cultural, 

religioso (inserido em roteiros locais) e das belezas naturais da unidade, que englobam as 

propostas do presente TCC, visualizamos que esta atividade contribuirá de maneira ampla 

nos diversos programas propostos no Plano de Manejo da Floresta Nacional de Ritápolis 

e sinalizados em seu Decreto de Criação, sob a perspectiva de promover o 

desenvolvimento socioambiental, quesito prioritário, em destaque na missão do ICMBio. 

Reforçando esta perspectiva, estudos demonstram que em 2017, as UCs federais 

receberam mais de 10,7 milhões de visitas. E os visitantes gastaram R$ 2 bilhões nos 

municípios de acesso às UCs (Souza, 2018). A contribuição total desses gastos para a 

economia nacional foi de aproximadamente 80 mil empregos, R$ 2,2 bilhões em renda, 

R$ 3,1 bilhão em valor agregado e R$ 8,6 bilhões em vendas. O setor de hospedagem 

registrou a maior contribuição direta, com R$ 613 milhões em vendas diretas, seguido 

pelo setor de alimentação, com R$ 432 milhões (tabela 3). Este mesmo estudo mostra 

que, para cada real investido no ICMBio, são produzidos sete reais em benefícios 

econômicos para o Brasil. O mesmo reforçou que os impactos econômicos do turismo 

afetam diretamente a gestão das UCs e os empreendimentos turísticos, além de afetar, 

indiretamente, outros tipos de negócios e comunidades locais. Nos resultados, ficou 

evidente a importância do turismo nas UCs e nas regiões adjacentes. Assim, os dados 
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obtidos evidenciam que investimentos adicionais em uso público em UC estimularão o 

crescimento da visitação e, consequentemente, a expansão das economias locais, gerando 

benefícios para as comunidades e assegurando o desenvolvimento sustentável dos 

destinos turísticos (Souza, 2017). 

 

Tabela 2 - Principal motivação para realização de viagens domésticas, por renda (em%, 

motivação com repetição*– escalonamento de prioridades - dados não complementares). 

Fonte: MTur e FIPE. Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil. 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Respostas Múltiplas 

Aliado a isto, segundo Vasconcellos (2006), a visita a áreas naturais protegidas é 

uma ótima oportunidade de se influenciar o processo de aprendizado dos turistas que 

procuram as UCs. Uma vez que essas áreas oferecem experiências únicas para a 
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(re)aproximação das pessoas aos ambientes naturais, aliando conhecimento, reflexões, 

desafios, afetividade, curiosidade, imaginação e noção de pertencimento. Estes fatores 

facilitam o cumprimento dos objetivos da educação ambiental e da conservação da 

natureza. Em síntese, estes dados comprovam todas as benesses que podem ser 

conquistadas a partir de investimentos em uso público de unidades de conservação. 

 

Tabela 3 – Contribuições Econômicas dos Gastos dos Visitantes de UCs - Efeitos Nacionais. 

Fonte: Souza (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao avaliar todas estas questões, cabe destacar que a Floresta Nacional de 

Ritápolis, em Minas Gerais, possui enorme importância local e vocação turística, histórica 

e cultural. Em sua área de influência estão municípios de grande importância histórica 

como São João Del Rei e Tiradentes e outros abrangidos pela sua Zona de 

Amortecimento. Considerando o perfil da economia desses municípios, facilmente 

concluiremos também que, se a unidade estruturar o seu uso público para a recepção de 

visitantes, trará impactos muito positivos no que se refere a geração de empregos e renda 

nestas cidades. Além do viés de propiciar às pessoas uma reaproximação aos ambientes 

naturais, dada a abrangência educacional da presente proposta, irá também proporcionar 

aos municípios um relevante instrumento para promover a história regional, o turismo 

cultural e a educação ambiental em todos os seus níveis. 
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No entanto, Hintze (2009) ressalta que a prática da educação e a interpretação 

ambiental é o grande diferencial do ecoturismo para outras formas de turismo. Sem um 

efetivo trabalho de ambas, o ecoturismo apenas reafirma as práticas do turismo 

convencional, uma vez que os visitantes simplesmente passam pelos lugares e pessoas, 

meramente como lazer, fuga, válvula de escape à vida da cidade. Há que se considerar 

também que, segundo Machado (2005), as Unidades de Conservação são áreas protegidas 

para manter espaços naturais de valor, evitando assim a destruição de seus ecossistemas, 

e que buscam, entre outras coisas, meios que tornem propícia a interação do homem com 

o meio ambiente. Dessa forma, a educação ambiental através do ecoturismo não pode ser 

uma atividade isolada de todas as outras; ela deve ser complemento, constituir um meio 

de conscientização ambiental, deve ser uma possibilidade e um exercício de interpretação 

e valorização dos lugares (Sandeville Júnior & Suguimoto, 2010). 

Ainda com relação à Educação Ambiental, a Conferência de Tbilisi gerou a 

“Declaração de Tbilisi”, contendo 41 recomendações, e pela primeira vez assinala a 

educação ambiental como meio educativo pelo qual se podem compreender de maneira 

articulada as dimensões sociais e ambientais (Loureiro, 2006). Destas recomendações, 

destaca-se a defesa da interdisciplinaridade, uma vez que defende a Educação Ambiental 

como uma dimensão que deveria ser dada ao conteúdo e à prática educacional, buscando 

a resolução dos problemas ambientais via enfoques interdisciplinares e uma ativa e 

responsável participação de cada indivíduo e da coletividade como um todo (Silva & 

Pessoa, 2010). 

No argumento de Philippi Jr. et al (2004), é lícito dizer que visão holística, 

enfoque sistêmico e tratamento interdisciplinar constituem o tripé estável da ciência 

ambiental e, por conseguinte, da nossa percepção e da gestão que se pretende praticar na 

solução da questão ambiental. Neste diapasão, Sorrentino (2005) manifesta que “a 

Educação Ambiental deve ser direcionada para a cidadania ativa considerando seu sentido 

de pertencimento e corresponsabilidade que, por meio da ação coletiva e organizada, 

busca a compreensão e a superação das causas estruturais e conjunturais dos problemas 

ambientais”. 

No objetivo de que alcancemos esta superação, para Barros & Dines (2000) é 

necessário que ocorra uma mudança de atitude, a qual só ocorrerá a partir da criação de 

vínculos entre ser humano e natureza, uma vez que a conscientização do indivíduo em 
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relação ao ambiente é influenciada pela sua formação, pelo ambiente em que se situa e 

pela importância que reserva ao meio natural. Com esta preocupação, Morin (2002) alerta 

que a história do mundo e do pensamento ocidental foi formada por um paradigma de 

disjunção, de separação. Separou-se o espírito da matéria, a filosofia da ciência. 

Separaram as disciplinas, as ciências, as técnicas. Separou-se o sujeito do conhecimento 

do objeto do conhecimento. Prigogine (2001) entende que a humanidade e a ciência 

encontram-se numa era de transição, sendo preciso ultrapassar a fragmentação herdada 

do passado. 

Para tanto, a gestão de uma unidade de conservação precisa estar atenta a estas 

questões e considerar a utilização dos diversos meios e métodos educativos para 

transmitir o conhecimento sobre o ambiente e enfatizar de modo adequado atividades 

práticas e sociais (Guimarães, 1995). Não obstante, a gestão ambiental deve primar pelo 

desenvolvimento de uma visão integrada do meio ambiente, fundamentada numa 

abordagem científica e analítica para diagnosticar, gerar dados e propor soluções que 

minimizem os impactos ambientais causados ao meio natural pelas atividades humanas 

(Dias, 2006). 

Como instrumento norteador desta abordagem, as unidades de conservação 

utilizam instrumentos de planejamento e, dentre estes, o de maior destaque é o Plano de 

Manejo. No caso da Flona de Ritápolis, o seu Plano de Manejo (IBAMA, 2005) prevê 

uma série de atividades que tem como fulcro a educação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável das comunidades do entorno. Neste Plano (concluído em 2005, porém ainda 

muito atinente à realidade atual), foi contemplado todo este arcabouço de atendimento ao 

público e à conservação, em harmonia com aspectos sociais e econômicos. 

Todavia, o histórico de investimentos nesta unidade não condiz com suas 

demandas e tampouco com o estado no qual conseguiu ser mantida durante os últimos 

dez anos. Hoje, como as demais UCs, sofre restrições orçamentárias fortemente agravadas 

pela crise atual, o que prejudica a execução de suas atividades previstas no Plano, 

impedindo o alcance dos objetivos da unidade de conservação. 

Além disto, outro fator preocupante é que a degradação do habitat, atividades 

agrícolas e fatores antrópicos como a expansão urbana, estão relacionados às principais 

ameaças a biodiversidade, principalmente animal (ICMBio, 2016b). No que diz respeito 
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à flora ameaçada, Martinelli & Moraes (2013) destacam que, com a agricultura em larga 

escala e intensificação da criação de gado, deu-se o plantio de espécies exóticas e 

invasoras, excluindo espécies nativas e aumentando inclusive a incidência de fogo. Por 

estar situada próxima a centros urbanos e em área rural cuja atividade de maior expressão 

nas últimas décadas vinha sendo a pecuária extensiva, a Flona de Ritápolis sofre ameaças 

inerentes a estes fatores, sendo a expansão urbana o fator de maior preponderância nos 

dias atuais. 

Ao analisar estas informações, verificamos que existe a necessidade de uma 

estratégia de conservação mais eficaz. Precisamos reaproximar o ser humano da natureza 

e aproveitar deste momento de reencontro para promover a sensibilização em favor da 

conservação. Na busca por um “sujeito ecológico” capaz de trazer para o cotidiano das 

pessoas a chamada “ética ambiental”, é que se tem procurado atividades que promovam 

a desejada educação ambiental, a partir de uma sensibilização, para uma real mudança de 

comportamento visando a preservação e conservação do meio ambiente (Carvalho, 2005). 

Assim, acreditamos na importância do “conhecer para conservar”, institucionalizado nos 

Parques Norte-Americanos desde o início do século passado. Na época, já havia o 

entendimento de que a visitação das áreas protegidas seria um meio para o seu 

fortalecimento. Nesta linha de pensamento, este trabalho apresenta meios para a validação 

deste adágio, há muito relacionado às estratégias de preservação. 

Todavia, se considerarmos que as limitações dos recursos financeiros e humanos 

ainda são o principal entrave para consolidar as Unidades de Conservação do país (WWF-

Brasil & ICMBio, 2012), temos um grande desafio a ser superado, pois as unidades 

precisam de investimentos para estarem aptas a receber visitantes. Contudo, Vallejo 

(2013) chama atenção para o fato de que a visitação representaria uma atividade de grande 

potencial para incrementar os recursos econômicos em unidades de conservação. 

Assim, constituímos um processo de mútuo interesse com as organizações de 

ensino, sociedade e instituições que prezam pelo desenvolvimento local e geração de 

ocupações e renda. Onde se destacam como parceiros potenciais as secretarias municipais 

e estadual de ensino, as universidades, ONGs, associações e Prefeituras. 

A partir deste interesse, com investimentos em divulgação, ampliação de recursos 

técnicos e humanos, manutenção e melhorias das estruturas de apoio à visitação, permitirá 
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à unidade conseguir uma abrangência ampliada de público para respectiva informação e 

maior integração com a sociedade, para que esta, conhecendo o trabalho desenvolvido, 

possa ser sensibilizada e se tornar parceira nos objetivos da conservação e preservação do 

meio ambiente. 

Se por um lado, a estruturação do uso público na Flona de Ritápolis é capaz de 

captar recursos junto às parcerias institucionalizadas para viabilizar os objetivos desta 

unidade de conservação, por outro, esta estruturação trará vantagens diretas para o 

turismo, beneficiando os municípios parceiros, gerando ocupações e renda para as 

comunidades do seu entorno. Há que se mencionar também que, com a presente proposta, 

a unidade de conservação constituirá um grande laboratório de aprendizado e vivências 

educacionais para os alunos de escolas de ensino fundamental e médio, bem como para 

estudantes universitários. 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho é propor a estruturação do uso público da Flona 

de Ritápolis, tendo como base a educação e interpretação ambiental, para viabilizar o 

alcance de resultados e melhorar a efetividade de gestão da UC. 

2.1. Objetivos específicos 

1. Buscar parceiros para a execução do presente projeto e sensibilizá-los quanto à 

importância e benefícios resultantes da atividade visitação na Flona de Ritápolis; 

2. Desenvolver um material informativo (folder); 

3. Propor conteúdo do Curso de Formação de Condutores, estabelecer o público 

alvo e a programação; 

4. Propor o traçado e conteúdo de trilha interpretativa, incluindo os ambientes 

naturais e paisagens históricas. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Área de Estudo 

A Flona de Ritápolis foi criada por meio do Decreto s/nº, de 21 de setembro de 

1999. Encontra-se em uma região ecotonal entre Floresta Estacional Semidecídua 

(Floresta Atlântica) e Cerrado, no Estado de Minas Gerais. Está situada na área da 

“Fazenda do Pombal”, berço do Mártir Alferes Joaquim José da Silva Xavier — o 

Tiradentes. Os arredores das ruínas da fazenda foram tombados pelo patrimônio histórico 

no ano de 1971. Seu Decreto de Criação (Anexo 1) prevê o manejo adequado dos recursos 

naturais, proteção dos recursos hídricos, belezas cênicas, sítios históricos e arqueológicos, 

desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, educação ambiental, atividades 

de recreação, lazer e turismo e a possibilidade de estimular o desenvolvimento sustentável 

em seu entorno. Sua área é de 89,5 ha. Atualmente, a UC apresenta um mosaico de 

pequenos remanescentes de Floresta Atlântica e Cerrado, com diferentes níveis de 

conservação e, em razão de ser uma das poucas áreas onde a vegetação nativa é 

preservada, atrai muitos espécimes da fauna regional, que nela obtêm refúgio. 

Localizada no Município de Ritápolis, distante 14 quilômetros de sua sede, a 

unidade de conservação está na divisa com o Município de São João Del Rei, a cerca de 

9 km da área urbana mais densa. Deste município, o principal acesso é feito pela BR 464, 

percorrendo-se 5 km de via asfaltada até uma estrada de terra de apenas 4 km. Por este 

acesso, com apenas 10 min, o visitante chega à unidade. Do Município de Tiradentes, 

acrescentam-se mais 7 km de vias asfaltadas passando por São João Del Rei. Do 

Município de Cel. Xavier Chaves, são apenas 9 km por estrada de terra, perfazendo um 

tempo aproximado de 20 min. 

A unidade dispõe de uma boa sede. Destacam-se os seguintes locais e instalações: 

• Área com gramados e jardins, composta pelas ruínas do engenho e da casa 

da família do Tiradentes; 

• Uma casa ampla com quatro quartos (duas suítes), camas e beliches, 

cozinha montada e banheiros para receber e alojar pesquisadores, 

servidores, parceiros e outros com intuito de desenvolver trabalhos 

técnicos assim como outras atividades de serviço; 
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• Uma segunda casa, seguindo a linguagem arquitetônica da edificação 

anterior, com cozinha, suíte, quartos, banheiros e área externa, que pode 

ser usada pelas associações de produção artesanal dos municípios que 

institucionalizaram parcerias com a Flona de Ritápolis ou para uso 

técnico-científico; 

• Instalação semelhante, porém, mais ampla, que também pode ser utilizada 

pelas associações de produção artesanal dos municípios parceiros; 

• Uma casa de apoio aos visitantes onde há bebedouro disponível e 

banheiros; 

• Um auditório com banheiros e capacidade para cerca de 60 pessoas; 

• Salas ociosas ou subutilizadas em um grande galpão onde pode ser 

montado um centro de visitantes; 

• Viveiro Florestal com escritório e instalações de produção; 

• Duas casas subutilizadas no viveiro que podem ser cedidas para uso de 

instituições parceiras; 

• Trilhas, mirantes, rios históricos e cerca de dois hectares de área 

disponível com solo pobre, cobertura vegetal rala e de difícil recuperação, 

onde poderia ser edificado o Museu Memorial de Tiradentes, previsto no 

Plano de Manejo da unidade; 

Obs.: Toda esta estrutura pode ser melhor aproveitada para receber os 

visitantes e permite desenvolver o programa de uso público da UC com ótimos espaços. 

Apesar da vocação da unidade para receber visitantes, até então a UC não dispõe 

de materiais educativos e atividades que valorizem o seu potencial turístico. Existiam 

apenas atividades esporádicas de visitação que não seguiam um plano geral de 

ordenamento do uso público e a UC recebia visitantes que vinham às cidades históricas 

do entorno e estudantes (IBAMA, 2005). Com a visita as ruínas, viveiro florestal, bem 

como atividades recreativas, trilha e educação ambiental para estudantes, ainda que não 

planejadas, a unidade mantinha um número médio de cerca de 2500 alunos/visitantes/ano 

(IBAMA, 2005). Estes dados são provenientes de registros nos livros de visita e é 

identificada apenas a origem dos visitantes, quantidade, e, quando estudantes, a 

série/faixa etária, e não contém outros dados de perfil. 
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Atualmente, a UC tem recebido um número significativo de visitantes, não só dos 

municípios próximos, mas também de todas as partes do país e até estrangeiros. No ano 

de 2016, quando mantivemos a unidade aberta aos finais de semana apenas entre os meses 

de fevereiro e novembro (precisou ser fechada por falta de recursos humanos para limpeza 

e manutenção), mesmo sem nenhum tipo de divulgação, recebemos mais de 6.000 

visitantes. Este número consta no livro de assinatura de visitantes, todavia não possuímos 

dados qualitativos do perfil desse público. A Flona de Ritápolis hoje é lembrada como 

destaque em importantes mídias como o Programa Descubra Minas do SENAC, Site do 

Instituto Estrada Real, além de se destacar no “Circuito Turístico Trilha dos 

Inconfidentes”, e de integrar o roteiro religioso, em fase de planejamento, conhecido 

como “Caminhos de São Tiago”.  

3.2. Busca e sensibilização de parceiros 

Segundo Furtado (2007), a eficiência de um determinado serviço requer o 

planejamento e a busca permanente de soluções que sejam capazes de atender ao maior 

número de usuários com o menor custo possível para a sociedade. Considerando o grande 

potencial que a Floresta Nacional de Ritápolis possui para o turismo, a escassez de 

recursos frente a necessidade de implementar seu plano de manejo e uma sociedade do 

entorno carente por ocupações e renda, iniciamos todo o processo de busca de parcerias 

para a realização das atividades previstas no Plano de Manejo da UC, com atenção para 

o desenvolvimento sustentável da área sob influência mais imediata da unidade de 

conservação.  

É fato que a Fazenda do Pombal foi o lugar de nascimento e infância de Joaquim 

José da Silva Xavier, constituindo assim o mais agradável referencial vivo em memória 

do herói. Conhecendo a importância histórica, cultural e ambiental da Floresta Nacional 

de Ritápolis para toda a região em que está inserida, precisávamos organizá-la e estruturá-

la em busca de atingir aos objetivos para qual foi criada e estimular a atividade do turismo 

em prol da divulgação do próprio trabalho desenvolvido pela unidade e para o proveito 

das comunidades de seu entorno. A partir da leitura deste cenário estabelecemos os nossos 

objetivos e definimos como seria o desenho de nossa atuação, então concebemos o projeto 

inicial para a estruturação do uso público da Floresta Nacional de Ritápolis. 
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Em reuniões com atores locais e representantes do conselho consultivo da unidade 

para que buscássemos juntos os caminhos para que o projeto conseguisse os meios para 

uma execução eficaz e as condições necessárias para corresponder às expectativas de 

converter todo o potencial que a unidade detém em relevantes serviços a serem prestados 

à sociedade, sinalizamos aos integrantes daquele grupo a posição de que compreendíamos 

que os cursos da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) deveriam ser parceiros 

diretos do projeto por meio de suas coordenações e não apenas pela atuação isolada de 

alunos que comporiam o programa de voluntariado. Deste modo, convidamos as 

coordenações dos cursos para a participação em nossas discussões. Todavia os 

professores, coordenadores de cursos, que passaram a interagir com o debate que estava 

em condução naquele momento, trouxeram a informação de que não possuíam esperanças 

de que um trabalho de tamanha relevância e magnitude fosse satisfatoriamente 

contemplado por estagiários (não bolsistas) ou estudantes voluntários. 

Argumentaram que em sua experiência muitos projetos sofriam com a 

descontinuidade. Ante a perspectiva de realidade traçada, manifestaram que muitos 

alunos iniciam trabalhos voluntários, mas não conseguem prosseguir. Que isto seria em 

razão de épocas de provas ou outras circunstâncias de acúmulo de afazeres, problemas de 

saúde próprios ou na família, falta de recursos para transporte e alimentação, necessidade 

de atuar em atividades remuneradas, entre outros. Alertaram que estes tipos de problemas 

vinham sendo recorrentes e seriamente impeditivos aos projetos conduzidos pela 

universidade. Vinha tendo como consequência o abandono repentino das atividades, 

inviabilizando-as sem que sequer pudessem repassar seus compromissos aos colegas 

sucessores antes de se ausentarem, resultando em prejuízos aos projetos, perda de foco e 

de tempo, causando fragilização das propostas e de seus resultados, muitas vezes impondo 

conclusões adversas ao que estava sendo pretendido. Esta informação foi significativa a 

ponto de reorientar toda a proposta. Se inicialmente prevíamos que as coordenações dos 

cursos trabalhariam por meio de estudantes voluntários, compreendemos que seria 

necessário estabelecer um programa de estágios que disponibilizasse bolsas de estudo aos 

seus componentes. 

Ao concordar com as ponderações dos coordenadores dos cursos, agregamos esta 

consideração ao projeto. Em seguida, nosso próximo passo foi apresentar ao rol de 

Secretários e Prefeitos dos municípios sob a nossa área de influência imediata, a proposta 
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de trabalho acerca do uso público da unidade de conservação com o foco no turismo e no 

desenvolvimento sustentável das comunidades presentes em nossa Zona de 

Amortecimento. Depois das primeiras reuniões, em que convidamos os coordenadores 

dos cursos da UFSJ, autoridades e representantes de secretarias municipais, conselheiros, 

lideranças de associações rurais, Associação Regional de Proteção Ambiental,  Instituto 

da Liberdade, Institutos Históricos e Geográficos de Ritápolis e de São João Del Rei 

(organizações que se empenham no resgate histórico da região e da imagem do herói 

Tiradentes), obtivemos avanços e indicativos favoráveis de que o corpo de parcerias seria 

estruturado conforme havíamos planejado. 

Apesar das dificuldades e desafios até então delineados, as manifestações de 

interesse e apoio ao trabalho foram fundamentais, partindo principalmente dos 

municípios de Coronel Xavier Chaves, Ritápolis, Santa Cruz de Minas e Tiradentes. 

Testemunhamos também o entusiasmo apresentado por alguns representantes do 

Município de São João Del Rei, ainda que as perspectivas políticas predominantes neste 

município, sob razões administrativas e escassez de recursos, sempre mantiveram a 

unidade de conservação distante de suas prioridades, com apoios muito eventuais e 

tímidos, demonstrando poucas possibilidades reais de uma parceria devidamente 

institucionalizada. Mas ainda assim o Prefeito deste município, diferentemente do 

habitual, apresentava uma sinalização favorável a um acordo de cooperação, 

comparecendo em reuniões e eventos realizados na Floresta Nacional de Ritápolis, em 

detrimento de outros fóruns considerados de maior relevância pelo seu staff político. 

Passo a passo então estávamos despertando as parcerias que, finalmente, 

permitiriam viabilizar a execução das propostas do projeto que havia sido concebido. Não 

contrário aos conteúdos essencialmente técnicos que constituíam os alicerces de todo o 

trabalho, as atividades-meio, que poderiam representar os pontos de maior 

vulnerabilidade do processo, estavam se estruturando de forma muito rápida e articulada. 

Assim nos trouxe a segurança de que a unidade estaria garantindo, em tempo hábil, os 

recursos necessários para manter os trabalhos por um período adequado à execução e 

conquista dos objetivos delineados no projeto. 
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3.3. Desenvolvimento do material informativo 

Segundo Freire (1998), materiais educativos devem atuar como uma ferramenta 

fundamental da área de educação, realizando a ponte entre o saber e o fazer, articulando 

teoria e prática. 

A Flona de Ritápolis está sediada em um local diferenciado, onde natureza e 

história se integram em uma harmonia singular, lugar muito propício para desenvolver 

atividades educativas atinentes à conservação ambiental e ao patrimônio histórico, 

devendo, para tanto, criar as condições adequadas para fazer proveito destas 

características. Nossa primeira ação neste sentido foi avaliar qual seria o melhor tipo de 

material informativo para contemplar os visitantes da UC. Iniciando o processo, 

analisamos o universo de informações que iriam ser abrangidas, considerando que muitos 

conteúdos poderiam ser trabalhados com o público. Nesta reflexão, levantamos a hipótese 

da produção de materiais como folders, cartilhas e outras publicações em que se poderia 

trabalhar um universo maior ou menor de conteúdos. Analisando estas possibilidades, 

abordamos algumas questões para a tomada desta decisão: 

✓ O que queremos informar? 

✓ Para que público-alvo? 

✓ Este público já possui algum tipo de informação sobre a unidade de 

conservação? 

✓ Já existem outros materiais impressos abordando as questões básicas, conteúdos 

mínimos que precisam ser trabalhados na visitação da Flona de Ritápolis? 

✓ Um material mais complexo atingirá os objetivos que precisam ser 

contemplados nesta fase inicial do projeto? 

✓ O visitante, alvo de nossa preocupação inicial terá facilidade de internalizar 

conteúdos muito amplos? 

✓ O que é imprescindível comunicar nesta fase do projeto? 

✓ O que seria mais interessante para este público? 

Seguindo esta linha de questionamentos e avaliando que para esta fase do projeto 

o nosso público-alvo é bastante difuso, compreendemos que é preciso apresentar nossos 

conteúdos de uma maneira que seja interessante, objetiva e agradável a todos. Quanto 

mais cuidadosa for a nossa maneira de atuar nesta construção, maior será a irradiação das 
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informações que queremos transmitir na aproximação da UC com a sociedade de seu 

entorno e demais visitantes. Materiais muito elaborados podem constituir um bom método 

de comunicação para um determinado grupo de indivíduos, mas provavelmente não 

seriam efetivos para a maior parte do público, a quem pretendemos contemplar no 

momento. Assim, consideramos que seria importante trabalhar com informações sucintas, 

de linguagem simples e adequada ao nível dos cidadãos a quem estamos direcionando as 

nossas mensagens. 

Para trabalhar os conteúdos do material informativo, selecionamos o SNUC e o 

Plano de Manejo da Flona de Ritápolis (IBAMA, 2005), como principais fontes 

bibliográficas. Além destes, outras pesquisas foram feitas em livros e na Rede Mundial 

de Computadores (Internet), como complemento de informações sobre o patrimônio 

natural e histórico-cultural. A programação visual deste material de comunicação obteve 

o apoio do aluno bolsista do Curso de Arquitetura da UFSJ. 

Refletindo sobre as informações que seriam relevantes para a produção do 

material informativo, concluímos que seria interessante percorrer trilhas que perpassam 

por fitofisionomias de Cerrado, Mata Atlântica e áreas de transição. Passamos pela 

experiência destes percursos e refletimos quanto aos aspectos que seriam mais 

importantes evidenciar no informativo. Utilizamos equipamentos de GPS, demarcando 

os percursos, selecionando e sinalizando os pontos em que daríamos destaque no veículo 

de informação a ser produzido. 

Em atenção à proposta do trabalho que foi desenvolvida, percebemos que seria 

adequado também destacar no material informativo um item para evidenciar as parcerias 

que foram desenvolvidas e as novidades que estão sendo inseridas para melhoria do uso 

público da unidade. Neste item a intenção é de ampliar o diálogo com o nosso público-

alvo, mostrando o que estamos realizando e o quanto a unidade está se esforçando para 

servir à sociedade. Acreditamos que com esta iniciativa a atenção das pessoas venha a se 

converter na percepção de que estamos convidando-as para fazer parte deste processo, e 

assim sejam despertadas para o sentido de pertencimento, razão maior da busca de 

concretizar nossos objetivos, na medida em que o apoio recíproco e o trabalho em 

conjunto com a sociedade constituem o grande diferencial para o sucesso da conservação. 
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3.4. Elaboração do conteúdo do curso de Formação de Condutores Ambientais 

A Portaria 27/2014, do MTUR (BRASIL, 2014), estabeleceu requisitos e critérios 

para o exercício da atividade de Guia de Turismo. Assim, definiu este profissional como 

aquele que exerça as atividades de acompanhamento, orientação e transmissão de 

informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, 

interestaduais, internacionais ou especializadas, tendo como condição para o exercício da 

atividade o cadastro no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos). 

Esta mesma Portaria diferenciou as atribuições dos condutores ambientais em 

unidades de conservação e dos monitores de turismo. Deste modo, reconhece o condutor 

de visitantes em unidades de conservação como: 

O profissional que recebe capacitação específica para atuar em 

determinada unidade, cadastrado no órgão gestor, e com a atribuição de 

conduzir visitantes em espaços naturais e/ou áreas legalmente 

protegidas, apresentando conhecimentos ecológicos vivenciais, 

específicos da localidade em que atua, estando permitido conduzir 

apenas nos limites desta área. 

O primeiro instrumento de formalização do condutor ambiental no ICMBio, que 

ocorreu por meio da Instrução Normativa nº 08, de 18 de setembro de 2008 (ICMBio, 

2008), foi revogado pela Instrução Normativa nº 02, de 03 de maio de 2016 (ICMBio, 

2016). Ambas, além das normas e procedimentos para a prestação de serviços vinculados 

à visitação por condutores de visitantes, manifestam que é desejável que estes condutores 

sejam moradores do interior ou do entorno das unidades, desde que atendam as demandas 

de qualificação estipuladas. 

Sob o respaldo da legislação, podemos então descrever o condutor de visitantes 

como a pessoa não habilitada como guia de turismo no cadastro do Ministério do Turismo, 

geralmente residente na localidade ou próximo do local visitado, que recebeu capacitação 

específica (de acordo com a Norma Brasileira Técnica da ABNT NBR 15285:2005 e 

reconhecida pela UC), e que é responsável pela condução em segurança de grupos de 

visitantes aos locais permitidos, desenvolvendo atividades interpretativas sobre o 

ambiente natural e cultural visitado, além de contribuir para o monitoramento dos 

impactos socioambientais nos sítios de visitação. 
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A opção pela elaboração do Curso de Formação de Condutores Ambientais deu-

se a partir do reconhecimento destes profissionais no que diz respeito ao desenvolvimento 

do uso público da Flona de Ritápolis. A própria IN 02/2016 cita as atividades para as 

quais estes profissionais são recomendados, bem como aquelas em que a condução seria 

obrigatória. Tanto a Portaria do Ministério do Turismo retromencionada, quanto a 

Instrução Normativa do ICMBio em vigor, evidenciam a importância da formação de 

condutores e, por meio do anexo I da mesma instrução normativa, são definidos os 

conteúdos mínimos para a capacitação destes profissionais. Por outro lado, entendemos 

que a formação dos profissionais traz uma dinâmica muito interessante ao processo. A 

partir da formação e cadastro na unidade de conservação, estes são os primeiros a 

estimular a demanda pelos serviços, retribuindo com ganhos qualitativos ao produto. 

No intuito de reunir maiores subsídios e experiências que pudessem contribuir na 

identificação e seleção dos conteúdos mais adequados às especificidades regionais 

(ICMBio, 2016) para a formação de condutores, inicialmente procuramos fazer contato 

com outras instituições locais em busca de exemplos e experiências na formação de 

profissionais deste ramo. Sem um feedback imediato, iniciamos estudos e pesquisas para 

identificar quais seriam os temas mais importantes a serem trabalhados no curso. Durante 

este período, com a institucionalização de parcerias em andamento, começamos a receber 

estudantes bolsistas, para a área de Uso Público, na Flona de Ritápolis. Como eles não 

possuíam ainda nenhum conhecimento sobre o assunto, em reunião com os coordenadores 

de cursos afins da UFSJ, identificamos a necessidade de, ao receber estes bolsistas, 

promover um “Curso de Formação de Agentes de Uso Público em Unidades de 

Conservação”. Resultado de um trabalho articulado para atender ao perfil multidisciplinar 

das ciências ambientais, o curso foi formatado e ministrado com sucesso, na Flona de 

Ritápolis, durante os meses de novembro e dezembro de 2017. Obtivemos um retorno 

muito positivo dos participantes, o que na prática constituiu mais um parâmetro, 

revelando informações, esclarecendo dúvidas e apontando referências importantes para a 

elaboração do Programa de Formação de Condutores Ambientais. 

Na programação elaborada para os bolsistas, também foram previstas e inseridas 

palestras, organizadas a partir da interação com outras instituições e atores com expertise 

nos temas que seriam desenvolvidos. A exemplo disto, foi realizada a palestra “Caminhos 

de Santiago”, ministrada pelo Secretário-Executivo da Associação do Circuito Turístico 
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Trilhas dos Inconfidentes, bem como a palestra “Aventura Segura”, com o Professor 

Ricardo Couto, guia de escaladas e passeios turísticos, consultor responsável pela 

implementação do “Projeto Estrada Real1”. 

Concluída esta programação, tivemos a oportunidade de ser convidados a 

participar de um intercâmbio entre condutores ambientais da Serra do Espinhaço, 

realizado no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em de março de 2018. Assim, outro 

método adotado nesta ocasião foi aproveitar a oportunidade junto aos condutores para 

estabelecer discussões e ouvir os participantes sobre quais os tópicos que julgavam ser 

importante acrescentar para a formação deste tipo de profissional, uma vez que todo o 

grupo possuía admirável experiência na condução de pessoas por áreas naturais. Foi uma 

experiência muito rica que, a partir das vivências do grupo, sinalizou alguns 

direcionamentos e agregou sugestões importantes para a composição dos conteúdos que 

serão trabalhados no curso. 

A partir de então, com as indicações do Anexo I da IN nº 02/2016, somadas as 

contribuições do grupo e ao feedback obtido durante a programação desenvolvida junto 

aos bolsistas, fechamos as questões que seriam interessantes para a formulação dos 

conteúdos que seriam abordados no curso. 

Assim sendo, considerando fechada a programação, e seguindo o item III do § 1º 

do Artigo 11 da IN 2/2016, fomos em busca de parceiros para promover as capacitações 

específicas para a aplicação do curso. Neste objetivo, nos concentramos em explicar a 

importância e aplicabilidade local desta formação e de como ela contribuiria com o 

complexo turístico regional, alertando de que esta já era uma demanda que havíamos 

recebido de pessoas da comunidade do entorno da Flona de Ritápolis. 

 

 

______________________________________________________________________ 

1 O Projeto Turístico Estrada Real foi formulado em 2001 pelo Instituto Estrada Real, sociedade civil, sem 

fins lucrativos, criada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), com a finalidade de valorizar 

o patrimônio histórico-cultural, estimular o turismo, a preservação e revitalização dos entornos das antigas “Estradas 

Reais”. 
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3.5. “Construção” da trilha interpretativa 

Segundo Kinker (2002), a interpretação da natureza é um componente 

fundamental da experiência dos visitantes em áreas protegidas. É a ponte de comunicação 

que liga os visitantes aos recursos e leva às pessoas a um novo e fascinante mundo, 

propiciando novo entendimento, novas ideias, novo entusiasmo e novos interesses. Um 

bom programa de interpretação procura afetar não somente comportamentos imediatos, 

mas principalmente as crenças e atitudes dos visitantes. 

Para Vasconcellos & Ota (2000), trilha é um caminho através do espaço 

geográfico, histórico e cultural. É considerada interpretativa quando seus recursos são 

traduzidos para os visitantes, com base em temas pré-definidos através de guias 

especializados, folhetos ou painéis. Tem o propósito de estimular os grupos a um novo 

campo de percepções, para observar, questionar, experimentar, sentir e descobrir os 

vários sentidos e significados relacionados aos temas que estão sendo trabalhados. 

Cornell (1997) destaca que, se quisermos cultivar uma atitude de reverência para com a 

vida, em primeiro lugar precisamos desenvolver a percepção, que, por sua vez, pode se 

transformar em amor e empatia. Sob esta abordagem, nosso objetivo ao planejar a trilha 

foi procurar uma linguagem que despertasse maior afetividade possível ao visitante, para 

que este possa desenvolver uma visão crítica e responsável no que diz respeito à natureza. 

Em termos práticos, no que tange à sensibilização do visitante, seguindo 

proposições salientadas por Tilden (1957), procuramos desenvolver a trilha de forma a 

“estimular a curiosidade e o interesse do visitante”. Para tanto, elencamos muitos locais 

que poderão prender a atenção do público, tanto por fatores ambientais como em função 

do apelo histórico que instigam a curiosidade por esta sequência paisagística. Dentre eles, 

podemos destacar a vista dos rios, mata exuberante, acesso a espraiamentos, passagens 

por cavas antigas, córregos de águas límpidas, contemplação de uma corredeira no rio 

Santo Antônio e a possibilidade de retorno desfrutando de um belo passeio de “barco” 

por este mesmo rio. 

Estas ações terão como pano de fundo a Educação Ambiental. Por meio dela, 

pretendemos sensibilizar as pessoas e despertar sua corresponsabilidade em relação às 

questões ambientais, no intuito de obter parcerias destes indivíduos em apoio ao SNUC 

(MMA, 2003). Assim sendo, como reforço das atividades de uso público, concomitante 
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a institucionalização de parcerias, faz-se necessário estimular a atenção, o olhar, o 

sentimento, a emoção, as sensações e as percepções do visitante para que ele possa 

experimentar o que, muitas vezes, é ignorado (Beni, 2007). 

Podemos classificar as trilhas quanto à função (educativas, administrativas, 

recreativas, interpretação do ambiente natural e viagens de travessia), quanto à forma 

(circular, oito, linear e atalho) e quanto ao grau de dificuldade (caminhada leve, semi-

pesada e pesada) (Andrade & Rocha, 1990). Levando em consideração estes aspectos, a 

partir da seleção de pontos de interesse, considerando a vegetação, proximidade de corpos 

d’água, o relevo e as áreas históricas, fizemos a opção por um percurso que apresentou 

maior riqueza de atrativos. Em seguida, percorremos a trilha com grupos de estudantes, 

o que foi feito também em outra trilha já disponibilizada há mais tempo pela UC em suas 

atividades de educação ambiental. Atuando como narrador, naquele momento focando 

apenas nos aspectos ambientais, o autor deste TCC conduziu a interpretação de ambas as 

trilhas e em seguida recebeu variadas colocações dos estudantes a respeito dos dois 

percursos. 

Depois de pontuar todas as riquezas do patrimônio natural ocorrentes nesta trilha, 

em atenção à expectativa de nossos visitantes e considerando as questões históricas que 

não se dissociam destas paisagens naturais, estabelecemos uma narrativa concernente aos 

caminhos que historicamente eram percorridos pelas pessoas que residiam na “Fazenda 

do Pombal”, cujo contexto apresentaremos nos resultados deste trabalho. 

As placas que serão confeccionadas para esta trilha interpretativa seguirão as 

orientações do “Manual de Sinalização das Unidades de Conservação Federais do Brasil”, 

produzido pelo ICMBio, publicado no Diário Oficial da União em 20 de junho de 2018  

e do “Manual de Sinalização de Trilhas” aprovado pela Portaria Nº 523, de 24 de maio 

de 2018 e publicada no Diário Oficial da União em 28 de maio de 2018. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Desenvolvimento dos Acordos de Cooperação 

Ao iniciar esta proposta, divulgamos junto a possíveis parceiros o objetivo de 

desenvolver o uso público e a visitação na Flona de Ritápolis. Anunciamos que no projeto 

disponibilizaríamos uma trilha interpretativa, realizaríamos um curso para a formação de 

condutores e teríamos um material impresso para distribuição aos visitantes. Assim, 

conseguimos institucionalizar dois acordos de cooperação com os municípios de 

Ritápolis/MG e Tiradentes/MG, além de iniciar tratativas com o município de Coronel 

Xavier Chaves/MG, para o mesmo objetivo. 

Com o primeiro acordo, a Prefeitura de Ritápolis/MG ficou encarregada de pagar 

bolsas de estágio, viabilizando cinco estagiários bolsistas, todos universitários de cursos 

da UFSJ. A equipe, multidisciplinar, é composta pelos cursos de Arquitetura, Biologia, 

Educação Física, Geografia e História. Esta equipe trabalha com a diversidade dos 

aspectos arquitetônicos, biológicos, geográficos e históricos, aproveitando os espaços de 

lazer com atividades recreativas conduzidas pelo bolsista do curso de Educação Física, 

agregando aos visitantes um grande espectro de informações e atividades lúdicas 

oportunizadas a partir da riqueza histórica e natural da Fazenda do Pombal. 

O Curso de Arquitetura, responsável pela produção de informações e pelo 

acompanhamento institucional do bolsista, está apresentando ao visitante, por intermédio 

daquele, conteúdos que retratam os diversos períodos arquitetônicos pelos quais passou a 

propriedade, estabelecendo comparativos com outras fazendas históricas da região e com 

características de subsequentes gerações da sociedade que as habitavam. O aluno do 

Curso de Biologia traduz aos visitantes todo o universo das ciências biológicas e 

oportuniza um conjunto de informações relativas à ecologia, fauna e flora presentes na 

unidade de conservação. O Curso de Educação Física, por meio de seu aluno e sob o 

respaldo do Decreto de Criação da Flona de Ritápolis, está responsável por apresentar 

propostas e executar o planejamento das atividades de recreação, juntamente com as 

atividades de lazer e turismo que são entregues ao visitante pelo mosaico estruturado com 

a interação entre os cursos. A isto, se integram os cursos de História e Geografia. O 

primeiro traz luz aos processos históricos que envolvem o Tiradentes, a Fazenda do 

Pombal e a região histórica em que está inserida e, por meio da atuação de seu bolsista, 
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permite aos visitantes uma grande amplitude de saberes inerentes a toda esta riqueza 

histórica. Por fim, informações sobre os fatores abióticos, em especial sobre as bacias 

hidrográficas, estão sendo disponibilizadas aos visitantes pelo bolsista do curso de 

Geografia. 

Somado a isto, a partir da institucionalização deste acordo entre o município e a 

unidade de conservação, a Prefeitura de Ritápolis também vem contribuindo com mão-

de-obra e materiais para a manutenção de instalações e áreas verdes da unidade de 

conservação, divulgação dos trabalhos da Flona, estruturação de programas de educação 

junto à Secretaria de Ensino, realização de eventos e transporte de estudantes, entre 

outros. 

Na mesma linha de atuação, institucionalizamos um acordo com o Município de 

Tiradentes que, apesar de não integrar a zona de amortecimento da Flona de Ritápolis, 

reconhece a importância do local e acredita nas ações que lhe foram pautadas e que hoje 

estão em execução. A partir deste acordo, introduzimos no grupo interdisciplinar um 

bolsista do curso de Ciência da Computação. Este, além de participar das atividades gerais 

de atendimento ao público, ficou responsável pelo desenvolvimento do site de divulgação 

da unidade que, apesar de estar quase concluído, não foi autorizado pelo ICMBio. Outra 

atribuição deste bolsista é estabelecer o lançamento de informações para a finalidade de 

abastecer redes sociais como o Facebook e Instagram com relatos sobre agendas, normas, 

horários de funcionamento, atividades desenvolvidas, novas propostas e divulgação de 

eventos. 

A Prefeitura de Tiradentes ainda arcou com a despesa e destinou mais duas bolsas 

para universitários atuarem na Flona de Ritápolis, um do curso de História e outro do 

curso de Biologia, que além de apoiar as atividades que já estavam em desenvolvimento, 

acrescentaram outras perspectivas ao trabalho. Dentre elas, destacamos um apoio técnico-

científico e botânico para a organização e produção do viveiro florestal e as pesquisas 

históricas que tratam de resgatar as informações sobre o “Caminho da Infância de 

Tiradentes”, cujo produto final previsto é a travessia ligando a Fazenda do Pombal ao 

Município de Tiradentes. Assim como a Prefeitura de Ritápolis, a partir do Acordo de 

Cooperação, a Prefeitura de Tiradentes sempre se mostra disponível em apoiar iniciativas 

e demandas da unidade. 
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Além desta ação para atendimento aos visitantes em geral, conseguimos um 

trabalho de grande efetividade junto à rede de ensino dos municípios, principalmente de 

São João Del Rei e distritos, Ritápolis e Tiradentes na região de influência da Floresta 

Nacional de Ritápolis, trazendo um número grande de escolas que vêm comparecendo à 

unidade com uma programação preestabelecida. Neste aspecto, o feedback que obtivemos 

das escolas e demais grupos que participaram foi muito positivo, repercutindo em grande 

satisfação e motivação para todo o grupo de trabalho, que envolve o ICMBio, 

Universidade, prefeituras e estudantes. 

Os Acordos de Cooperação consistiram na primeira medida para que 

conseguíssemos criar meios para desenvolver o projeto de uso público da Flona de 

Ritápolis. No final do ano de 2016, ao ICMBio foi imposta uma série de limitações 

orçamentárias, sem precedentes. Não havia disponibilidade de recursos para renovar seus 

contratos e então muitas unidades sofreram com a dispensa de todos os seus funcionários 

terceirizados, inviabilizando a manutenção de serviços básicos e o funcionamento de 

algumas unidades. Isto também afetou diretamente a Flona de Ritápolis. 

Exatamente neste momento, construíamos um acordo de cooperação entre o 

município de Ritápolis e a unidade de conservação. Enquanto outras unidades fechavam 

seus portões, a partir da assinatura do acordo para o incremento do uso público na Flona 

de Ritápolis, quatro funcionários de campo e cinco bolsistas foram pagos pela prefeitura 

de Ritápolis e, posteriormente, institucionalizamos também um acordo de cooperação 

com o Município de Tiradentes, que, entre outras situações, disponibilizou mais três 

bolsistas universitários para o trabalho em parceria com a UFSJ. 

Do total de oito bolsistas, todos estão dedicados de forma direta a este esforço da 

unidade para informar e bem receber o público. A participação destes estudantes bolsistas, 

constituiu o elo entre a UC e a UFSJ. Junto com estes alunos, estamos obtendo o apoio 

das coordenações dos cursos de Arquitetura, Biologia, Ciência da Computação, Geografia 

e História, com as quais discutimos e estamos desenvolvendo projetos com atuação 

multidisciplinar, a fim de promover melhorias constantes no processo de educação 

ambiental e no atendimento ao público. Cabe destacar que todo o trabalho desenvolvido 

vem sendo registrado pelo corpo de bolsistas, a fim de que o conhecimento produzido não 

sofra com descontinuidade e permita a evolução dos processos estabelecidos entre as 
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instituições em prol da finalidade do projeto e em benefício da sociedade estabelecida na 

região sob influência da unidade de conservação, bem como dos visitantes em geral. 

O objetivo desta construção entre a Flona de Ritápolis e os cursos da UFSJ traz, 

antes de tudo, a pretensão de sedimentar o viés da interdisciplinaridade e da 

transversalidade à temática ambiental, agregando e disponibilizando um refinamento 

diferenciado para a sociedade. Segundo Morin (2000), a lógica da complementaridade 

nos faz pensar para além das excludências e distinções. Essa lógica supõe o intercâmbio 

entre diferentes áreas de conhecimentos, ou seja, a conexão dos saberes, sobretudo 

quando se trata do meio ambiente, tema que, por si próprio, demanda vários enfoques e 

disciplinas. 

Nesse sentido, como meio para atingir este resultado e atender ao projeto de 

estruturação do Uso Público, a Flona de Ritápolis, por meio destes bolsistas, já 

disponibiliza uma série de atividades para que as escolas e outros grupos façam a escolha 

de quais terá interesse em usufruir em visitas pré-agendadas. Isto foi organizado a partir 

da estruturação inicial do uso público, com a finalidade de receber as instituições de 

ensino, proporcionando a abordagem prática, com vivências na natureza de temas tratados 

nas salas de aula. 

Por possuir uma característica que transcende a educação formal e transita muito 

pela capacidade de proporcionar vivências sensoriais, esta proposta, em um segundo 

momento, terá uma divulgação mais ampla, a fim de ofertar as atividades educativas para 

outros grupos de visitantes, o que permitirá que as mensagens que queremos socializar 

alcancem um universo maior de pessoas. Para tanto, nosso objetivo é manter os bolsistas 

para realizar as atividades com os grupos de escolas das redes municipais, estaduais e da 

rede federal e outros em que se julgue pertinente. Os demais visitantes passariam a ser 

atendidos pelos condutores formados, cadastrados e autorizados pela Floresta Nacional 

de Ritápolis. 

4.2. Desenvolvimento do material informativo 

Ao responder a todas as perguntas que enunciamos para avaliar qual seria o 

melhor impresso a ser produzido para atender aos visitantes da Flona de Ritápolis, e 

constatar que não existe qualquer material didático sobre esta UC, definimos que um 
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“folder” seria o melhor instrumento de comunicação, pois precisávamos introduzir este 

“diálogo” com o visitante de uma forma mais leve, permitindo uma comunicação mais 

efetiva, devidamente recepcionada e de fácil assimilação pelos diferentes perfis de 

visitantes. 

Avaliando o que seria prioritário, neste momento, para a abrangência do público 

de visitantes e de estudantes, ambos de variadas faixas etárias e níveis de conhecimento, 

definimos que o folder conteria: uma síntese sobre a hierarquia institucional a que a Flona 

de Ritápolis está vinculada; breve diferenciação entre unidades de proteção integral e uso 

sustentável; inovações que estão sendo promovidas a partir do desenvolvimento do 

projeto do Mestrado Profissional; importância da UC; espécies da fauna e flora presentes; 

e indicação de algumas das trilhas da unidade. 

Em pesquisa de campo sobre atividades e serviços que os visitantes do Parque 

Nacional do Itatiaia gostariam de encontrar naquela UC, mas que não estavam disponíveis 

no momento da visita, 57% dos entrevistados apontaram que gostariam de encontrar 

mapas e folhetos informativos. No Parque Nacional Marinho de Abrolhos, para a mesma 

pergunta, mais uma vez, a maioria dos entrevistados (28%) apontou que gostaria de ter 

encontrado mapas e folhetos disponíveis (Rodrigues, 2009).   

Para esta proposta, inicialmente trabalhamos com a hipótese de utilizar as 

medidas e formato A4 para atendimento a esta demanda. Todavia em uma análise 

subsequente, verificamos que se trabalhássemos com um material de dimensões maiores, 

teríamos condições de contribuir com um produto de mais qualidade, que permitiria 

melhor entendimento ao visitante e uma melhor abordagem dos conteúdos e ilustrações 

que iriam compor o informativo. 

Deste modo, optamos por produzir o folder (figuras 07 e 08) em formato de papel 

A3, gramatura 170 g, fonte Arial, tamanho 10, espaçamento linha simples, em posição 

paisagem, apresentando duas dobraduras verticais. Na capa, será inserida a logomarca da 

Flona de Ritápolis e informações básicas sobre a unidade (Figura 3). 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Capa do Folder da Floresta Nacional de Ritápolis, MG. 
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Na segunda face, constarão informações sobre UCs, parceiros e novidades (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4: Segunda face do folder da Floresta Nacional de Ritápolis, MG. 

(Fotos: Parna da Serra dos Órgãos, Parna Fernando de Noronha, Parna Lençóis Maranhenses, Parna Jaú, Estação Ecológica Raso da 

Catarina, Parna Chapada dos Guimarães e abaixo viveiro florestal da Flona de Ritápolis). 
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Na terceira face, falaremos dos ciclos econômicos da região, Fazenda do Pombal e Tiradentes 

(Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Terceira face do folder da Floresta Nacional de Ritápolis, MG. 
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Na quarta face, apresentamos a importância da UC (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Quarta face do folder da Floresta Nacional de Ritápolis, MG. 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Modelo frente (capa, faces 4 e 5 - mapa) do folder da Floresta Nacional de 

Ritápolis, MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Modelo verso (faces 2, 3 e 6) do folder da Floresta Nacional de Ritápolis, MG. 
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4.3. Conteúdo do Curso de Formação de Condutores Ambientais 

Depois das etapas desenvolvidas para identificação dos conteúdos a serem 

abordados no curso, entendemos ser importante desde a questão da educação ambiental, 

ambientes naturais e áreas protegidas, até as atribuições do condutor, cuidados com a 

segurança, equipamentos e bem-estar dos grupos. Sob orientação da IN nº 02/2016, a fim 

de proporcionar um melhor entendimento geral sobre as áreas conservadas, vamos 

abordar o ICMBio e demais instituições que são responsáveis pela conservação no país, 

turismo e sustentabilidade, combate a incêndios, legislação e normas ABNT. Em maior 

ênfase, consideramos a importância de detalhar informações referentes à Flona de 

Ritápolis, às riquezas de seu patrimônio natural, aspectos inerentes às questões históricas, 

cívicas e culturais que motivam o desenvolvimento deste produto turístico para toda a 

região. 

O curso proposto terá uma carga horária de 80 horas/aula e será destinado a jovens 

residentes no entorno da UC, para uma turma de até 20 participantes. Das 20 vagas, quatro 

serão disponibilizadas para o município de Coronel Xavier Chaves, duas para Resende 

Costa, cinco para Ritápolis, duas para Santa Cruz de Minas, três para São João Del Rei e 

cinco para Tiradentes. As prefeituras dos municípios ficarão responsáveis pela 

divulgação, inscrição e seleção dos candidatos. As aulas serão preferencialmente 

ministradas em período de férias, a fim de dar oportunidade também a jovens que estejam 

estudando, não atrapalhando as aulas nas escolas de origem. O detalhamento dos 

conteúdos a serem ministrados e o cronograma do curso são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Organização e conteúdos do Curso de Formação de Condutores Ambientais para 

atuação na Floresta Nacional de Ritápolis, MG. 

 

CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR AMBIENTAL 

Público Alvo: Jovens Residentes no Entorno da UC 

Carga horária: 80 horas 

Período: Integral ou conforme negociação com os participantes, considerando suas limitações de 
horários. 
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Instrutores: Servidores do ICMBio, professores universitários, condutores com longa experiência em 

atuação em campo e instrução, oficiais com experiência nas áreas de segurança, 
salvamento e resgate das Forças Armadas ou forças auxiliares, profissionais da área de 

turismo e instrutores do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). 

Dias da Semana Atividades – Primeira Semana 

Segunda-feira 

Início 

08:00 h: 

 

ABERTURA DO CURSO E PROGRAMAÇÃO 

Manhã 

09:00 h / 12:00 h: 

Apresentação dos alunos, levantamento de perfil, experiências e expectativas. 

Diferença entre guias e condutores ambientais. 

Educação Ambiental, conceitos, definições e objetivos. 

Tarde 

14:00 h / 18:00 h: 

Fauna, flora, aspectos abióticos e importância da Flona de Ritápolis 

Princípios de Interpretação Ambiental 

Ambientes naturais: 

Características dos ambientes naturais; 

Situações de risco e de emergência. 

Terça-feira 

Manhã 

08:00 h / 12:00 h: 

Trabalho do condutor ambiental 

Atividades a serem desenvolvidas pelo condutor ambiental; 

I. Técnicas de condução; 

II. Monitoramento de impactos ambientais nos sítios de visitação; 

III. Ética, apresentação pessoal e relações interpessoais. 

Tarde 

14:00 h / 18:00 h 

Atividade de campo: percorrer uma trilha interpretativa 

Visualização e prática das aulas anteriores. 

Quarta-feira 

Manhã 

08:00 h / 12:00 h 

• Segurança e equipamentos: 

I. Qualificação específica – Normas ABNT; 

II. Rádios para a comunicação; 
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III. Primeiros socorros (para contemplar este item será exigido certificado de curso de 

primeiros socorros); 

Tarde 

14:00 h / 18:00 h 

IV. Prevenção e combate a incêndios. 

Atividade de campo com ferramentas e equipamentos de combate a incêndios. 

Quinta-feira 

Manhã 

08:00 h / 12:00 h 

V. Plano de segurança e socorro e sua logística; 

• Situações de risco e apresentação da logística de segurança e socorro, busca e 
salvamento; 

• Itens a serem observados para a segurança e conforto dos visitantes: 

o Preenchimento de fichas com informações e conhecimento de 
atividade de risco; 

o Breafing: 

▪ Segurança e socorro; 

▪ Vestimentas – proteção do sol e segurança (animais 
peçonhentos, espinhos etc.); 

▪ Ocorrência de alérgicos (e outras fragilidades de saúde) no 
grupo e medidas de precaução e disciplina na atividade; 

▪ Hidratação; 

▪ Atenção e respeito à sinalização. 

Tarde 

14:00 h / 18:00 h 

 

Atividade prática de Campo 

Sexta-feira 

Manhã 

08:00 h / 12:00 h 

 

Situação das Unidades de Conservação e demandas da sociedade: 

Modelos referenciais: 

Modelos de UC’s abertas ao público no Brasil (esferas federal, estadual e 

municipal). 

Características da Flona de Ritápolis: 

Noções gerais do Plano de Manejo, atividades e restrições previstas. 

Critérios e normas, em discussão, previstos para estabelecer a portaria que irá reger o 

exercício da atividade de condução de visitantes na Flona de Ritápolis. 
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Tarde 

14:00 h / 18:00 h 

 

Atividades de reconhecimento em campo. 

SÁBADO LIVRE  

DOMINGO LIVRE  

Segunda-feira 

Manhã 

08:00 h / 12:00 h: 

O Uso Público na Floresta Nacional de Ritápolis: 

Apresentação do programa como consta no Plano de Manejo. 

Áreas utilizadas para uso público (apresentação das áreas e percentual). 

Atividade de reconhecimento em campo. 

Tarde 

14:00 h / 18:00 h: 

O Uso Público na Floresta Nacional de Ritápolis: 

Atividades desenvolvidas até o momento; 

Atividades propostas/perspectivas/projetos; 

Espaço para discussões; 

Cronograma de atividades previstas no ano. 

Terça-feira 

Manhã 

08:00 h / 12:00 h: 

Aspectos Relativos ao Turismo Regional: 

Conhecimentos Básicos da História da Região, Conjuração Mineira, Ciclos Econômicos 
da Região. 

Tarde 

14:00 h / 18:00 h 

Geografia: informações sobre solos, relevo e bacias hidrográficas. 

Atividades de reconhecimento em campo. 

Quarta-feira 

Manhã 

08:00 h / 12:00 h 

História da região, Fazenda do Pombal e Tiradentes. 

Integração com as comunidades do entorno, redes de ensino, municípios da região e 
respectivas agências de turismo receptivo. 

Tarde 

14:00 h / 18:00 h 

Cidades históricas da região, suas economias e atrativos; 

Integração com o Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes; 

Integração com o Projeto Caminhos de São Tiago e respectivas travessias. 
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Para nossa satisfação e contentamento, ao buscar parceria com organizações que 

teriam interesses em apoiar a realização do curso, contribuindo com os meios para sua 

realização, depois de contatar a EMATER/MG, SEBRAE e Sindicato Rural, logo 

obtivemos uma sinalização favorável do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural/SENAR, que se interessou pela discussão e começou tratativas para ofertar o curso, 

inicialmente, para o segundo semestre de 2018. Todavia, em função das limitações 

impostas pelo período eleitoral, entendeu que melhor seria retomar esta agenda no 

próximo ano, cuja previsão inicial ficou a ser definida para o período entre o final do mês 

de janeiro e o mês de março de 2019. 

Conforme o artigo 13 da IN 2 de 03 de maio de 2016, todas as unidades de 

conservação onde ocorra a atividade de condução de visitantes deverão dispor de portarias 

específicas de ordenamento da atividade. Assim, concluído o curso, a unidade deverá 

apresentar a sua “Portaria de Autorização” que contemplará os critérios e normas para o 

exercício da atividade de condução de visitantes na Flona de Ritápolis. Aqueles que forem 

aprovados com bom rendimento e que estejam aptos para o exercício da função de 

condutor de visitantes serão cadastrados e autorizados a exercer esta atividade desde que 

apresentem também um certificado válido de curso de primeiros socorros. 

Quinta-feira 

Manhã 

08:00 h / 12:00 h 

Trabalho de Avaliação para a Conclusão do Curso: 

Avaliação: atividade prática de condução de grupo de visitantes (grupos de 
cinco alunos). 

Tarde 

14:00 h / 18:00 h 

Trabalho de Avaliação para a Conclusão do Curso: 

Avaliação: atividade prática de condução de grupo de visitantes (grupos de 
cinco alunos). 

Sexta-feira 

Manhã 

08:00 h / 12:00 h 

 

Avaliação da satisfação dos grupos de visitantes conduzidos. 
 

Tarde 

14:00 h / 18:00 h 

Resultado final das avaliações; 

 

ENCERRAMENTO  
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Obs.: Os certificados dos cursos de primeiros socorros terão validade reconhecida por um 

período de dois anos. Vencido este prazo, os condutores cadastrados deverão apresentar 

novos certificados, comprovando estarem atualizados e aptos ao exercício da função. 

4.4. “Construção” da trilha interpretativa 

O resultado da experiência de avaliação comparativa das trilhas, que acabou 

funcionando como um pré-teste com os grupos de estudantes envolvidos, trouxe a 

possibilidade de promover adequações e melhorar a proposta inicial da trilha. Apesar de 

um grupo de alunos ter apresentado maior interesse pela “Trilha das Macaúbas”, que 

permite uma maior observação da transição das fitofisionomias que caracterizam os 

Biomas Cerrado e Mata Atlântica, a maior parte destacou a beleza das paisagens e a 

questão histórica como sendo um diferencial vantajoso para que priorizássemos o 

trabalho com a “Trilha do Caminho Antigo”, validando substancialmente a proposta que 

havia sido elaborada. 

Aproveitando as características do local, a trilha escolhida apresenta um percurso 

plano de cerca de três horas, com caminhada tranquila, de baixo grau de dificuldade e 

fácil deslocamento, o que deve permitir ao visitante apreciar a natureza e fazer uma 

apropriação tranquila de tudo o que ocorrerá a sua volta. Isto provavelmente favorecerá a 

internalização dos conteúdos que serão evidenciados nesta proposta de interpretação. A 

trilha tem início nas Ruínas do Engenho da Família de Tiradentes e passa pelo encontro 

do rio Santo Antônio e do lendário rio das Mortes. O percurso segue, com cerca de 1,8 

km, até o local da pequena cachoeira do rio Santo Antônio. É uma trilha interessante e 

histórica onde percorremos cavas antigas, pinguela e pontos de erosão com pequenos 

desmoronamentos. 

Sob esta perspectiva, desenvolvemos uma narrativa que estimula ainda mais a 

interpretação. Ao longo dos caminhos que historicamente eram percorridos pelas pessoas 

que residiam na Fazenda do Pombal, destacamos alguns conteúdos e questionamentos 

que julgamos importantes para que os condutores despertem os visitantes. Primeiramente, 

quanto à questão das distâncias e obstáculos que eram vencidos pelas pessoas da época e 

como as pessoas se orientavam e definiam seus percursos pelas ricas paisagens naturais, 

como isto evoluiu e como foi possível preservar aquele local. Outra questão que desperta 

interesse é chamar à reflexão no sentido da interação que as pessoas tinham com a 

natureza. Se analisarmos em especial as crianças que viviam naquele ambiente e dele 
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tiravam todas as suas diversões, entenderemos que o entretenimento infantil vinha das 

florestas, campos, pássaros e outros animais silvestres. Neste caso, depreendemos que o 

“menino Joaquim José” estabelecia com a natureza uma relação de muita proximidade, 

pois na época sequer haviam as referências com as quais hoje dispomos em nossa 

sociedade de consumo. Por fim, a narrativa poderá mostrar como era o paradigma da terra, 

do trabalho na produção agropecuária, da perspectiva de encontrar o ouro de aluvião tão 

comum naquelas cercanias. 

Além disto, podemos trabalhar também alguns conteúdos mais específicos como: 

Ruínas da Fazenda do Pombal: Estas edificações em pedra, que testemunharam 

centenas de anos desde o início do ciclo do ouro, aguardam os visitantes logo na entrada 

da unidade de conservação. O que sobrou do antigo engenho de cana-de-açúcar ainda 

realça aos olhos como uma edificação imponente, trazendo a curiosidade de como se 

erguiam construções com pedras imensas sem o auxílio de máquinas. Por mais que a mão-

de-obra fosse abundante, técnicas de muita precisão deveriam ser empregadas. Logo em 

seguida o visitante se depara com um monumento erguido na virada do século XIX para 

o século XX, em que muitas placas de homenagens foram alocadas em um pequeno muro 

que permaneceu das paredes da casa do Tiradentes. Neste local, o condutor poderá fazer 

a narrativa no intuito de deslumbrar o visitante com as informações históricas da fazenda 

do pombal ou depois conduzi-lo para a sala de banners que contam esta história com mais 

detalhes. 

Encontro dos rios: Este local tem um acesso interessante. Muito próximo à Zona 

Histórico Cultural, onde o visitante teve seu contato com as marcas da história que ali 

permanecem, segue por uma mata de galeria e logo alcança o ponto de observação no 

exato local de encontro dos dois rios. Além da beleza natural do lugar, o atrativo remete 

o visitante à reflexão sobre composição de uma bacia hidrográfica, onde o condutor 

poderá aprofundar e discorrer sobre os conhecimentos inerentes ao tema.  

Viveiro Florestal: Este viveiro foi criado a mais de 30 anos e, pela variedade e 

quantidade de espécies de mudas nativas, sempre ocupou posição de maior destaque 

regionalmente. Com a demanda dos municípios em ornamentar praças e ruas, foi também 

estruturado para a produção de espécies ornamentais, o que sempre lhe garantiu uma 

visitação bastante elevada. Recentemente, ao ser reconhecido como um grande atrativo 

para a unidade de conservação, foi organizado de forma que o visitante possa usufruir 

ainda mais desta experiência de visitação. Passou a ser parte do percurso da trilha do 

caminho antigo e seus canteiros receberam sinalização indicativa das espécies ali 

presentes. Os condutores poderão incrementar o passeio do viveiro com informações 

sobre as espécies mais interessantes ou deixar que a própria curiosidade dos visitantes os 

leve a interpretar este cenário já bem sinalizado, apresentando apenas as dúvidas e 

curiosidades sobre as espécies de plantas que lhes despertarem maior interesse. 

Praia do Rio Santo Antônio: Trata-se de um local muito aprazível, um ponto em que o 

visitante deixa a trilha para apreciar sua beleza por alguns minutos. Uma paisagem 

interessante onde o condutor poderá contribuir com a descrição daquele ponto no 
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entendimento do espaço geográfico da unidade e evidenciar a questão das bacias de 

drenagem. Deverá sensibilizar o visitante ante a possibilidade de avistamento de fauna, 

com destaque para as aves. 

Paisagens: Ao longo do percurso, que em sua maior parte margeia o Rio Santo Antônio, 

temos vários locais em que podemos parar e observar as belezas naturais com vistas para 

o rio e bela vegetação ciliar, proporcionando uma experiência muito peculiar ao visitante.  

Entre os raios de sol oriundos das clareiras desenhadas pelo leito do rio e a penumbra de 

onde a vegetação se adensa, caberá ao condutor despertar os sentidos da visão e audição 

do visitante para a apreciação do belo e dos ruídos das águas, do som do vento nas árvores 

e do canto das aves, muitas vezes interrompidos pelo barulho produzidos pelo 

deslocamento dos animais na mata. 

Mata Atlântica: Contrastando com a região muito tomada por áreas antropizadas como 

centros urbanos e unidades de produção agropecuária, esta trilha permite ao condutor 

destacar a riqueza da Mata Atlântica, proporcionando informações sobre as espécies e 

características deste bioma. Na incursão sob a floresta, alguns trechos são mais abertos 

quando a trilha mais se aproxima do rio; em trechos de maior luminosidade, é possível 

uma visão mais ampla dos ecossistemas ali presentes. Em passagens mais fechadas, com 

as copas das árvores se encontrando ao alto, o visitante terá a agradável sensação de 

atravessar por “túneis de vegetação” momento em que os condutores poderão sensibilizar 

os visitantes quanto à importância da preservação deste bioma e convidá-los a apreciar o 

“silêncio da natureza” e o ar puro, experiência que lhes é tão cara sob o stress das cidades. 

Corredeira: A exuberância das águas é sempre um atrativo magnífico. Na parte final da 

trilha um ruído contínuo acompanha o visitante; o som das águas perpassando pelas 

pedras vai se intensificando e provoca uma emoção crescente que poderá ser explorada 

pelo condutor até o final da trilha. No local o visitante irá se deparar com uma abundante 

corredeira, que nas estações secas contrai seu fluxo e impressiona sob a forma de uma 

pequena cachoeira. Neste momento, caberá ao condutor levar o visitante, com segurança, 

à margem do rio para apreciar este cenário natural sobre diversos ângulos, permitindo 

uma expedição segura, com experiência visual e tátil, aproveitando também para tratar de 

questões climáticas, estações do ano, bacia hidrográfica, oxigenação da água e 

importância para a fauna aquática e terrestre. 

Neste agradável percurso, a trilha segue sempre próxima ou tangenciando o Rio 

Santo Antônio, onde em alguns trechos percebemos locais de deposição de sedimentos, 

trazendo ocasionalmente formações insulares, o que constitui uma ótima sequência 

paisagística em que podem ser trabalhadas muitas reflexões de conteúdos ambientais. 

Depois de ser cortada por um córrego de pedras de águas límpidas, pouco à frente o 

percurso se encerra, chegando até uma corredeira deste rio. Apesar do baixo grau de 

dificuldade, o percurso tem algumas passagens complexas, não sendo favorável a 

cadeirantes e pessoas com outros tipos de necessidades especiais. 
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Inicialmente, trabalharemos por meio de condutores e assim que conseguirmos 

estabelecer toda a sinalização de segurança, nosso intuito é de disponibilizar a trilha para 

que o visitante possa apreciá-la sem depender de condutores, ficando estes disponíveis 

para quem desejar um percurso orientado com mais detalhe de informações sobre a 

história local e regional, bem como sobre todos os aspectos que envolvem a conservação, 

características e riqueza da Flona de Ritápolis. 

Para que a trilha seja também autoguiada, será implantada ao longo da mesma 

sinalização por meio de seis placas informativas. Estas abordarão temas como a Flona de 

Ritápolis, informações gerais sobre a trilha, encontro dos rios, riqueza de espécies da flora 

e fauna e sobre a história da região (Figuras 9 a 14) e serão localizadas em pontos 

considerados estratégicos. As figuras apresentadas são apenas ilustrativas para 

apresentação da proposta de conteúdos, pois as placas serão confeccionadas seguindo as 

orientações do “Manual de Sinalização das Unidades de Conservação Federais do Brasil” 

(ICMBio, 2018b) e do “Manual de Sinalização de Trilhas” do ICMBio (2018c), sendo 

fixadas ao chão por meio de hastes de madeira ou ferro galvanizado. 

As placas terão dimensões de 2,0 m comprimento x 1,0 m de largura e 3 mm de 

espessura. Serão utilizadas chapas ou plásticos reciclados, predominando em sua 

composição polietileno de baixa densidade pós-consumo, além de polímeros com alta 

resistência mecânica e aos raios UVA e UVB, com dupla camada em alumínio reciclado 

com 0,21 mm de espessura aplicado com pintura em poliéster com camada de 10 micras 

e aplicação de promotor de aderência para tratamento superficial. As chapas recicladas 

serão fixadas em molduras de madeira ou madeira plástica maciça, tipo WPC – Wood 

Plastic Composite, ou composto de madeira plástica, com 2,5 cm de espessura e 7,5 cm 

de largura. As imagens e textos deverão ser impressos diretamente na chapa por sistema 

de impressão UV com tintas a base de pigmentos orgânicos (isentas de solvente), e cura 

da tinta pelo processo Ultra-violeta, posteriormente aplicado verniz poliuretano 

monocomponente fosco de tripla proteção: duplo filtro solar e ação fungicida (anti-mofo), 

para proteção e fosqueamento da superfície. 

Assim, constituímos esta trilha com a convicção de que teremos um produto final 

de grande eficácia para sensibilizar os visitantes, levando-os a reflexão em favor da 

conservação e das questões ambientais. Isto contemplará diretamente as ações previstas 
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em nosso Plano de Manejo, proporcionando um relevante diferencial no que diz respeito 

a alcançarmos uma maior efetividade da gestão da Flona de Ritápolis. 

 

 

A FLORESTA NACIONAL DE RITÁPOLIS 
 

      A Floresta (Flona) de Ritápolis foi criada no ano de 1999 para promover o manejo 

adequado dos recursos naturais, garantir a proteção dos recursos hídricos, das belezas, 

dos sítios históricos e arqueológicos, fomentar o desenvolvimento de pesquisas, da 

educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo. 
 

Área: 89,5 hectares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sua Zona de Amortecimento, área no entorno da Flona onde as atividades humanas 

estão sujeitas a normas e restrições específicas, é de 4.081 hectares e abrange parte 

dos municípios de Cel. Xavier Chaves, Resende Costa, Ritápolis e São João Del Rei. 

 

 

Figura 9: Placa com o mapa da Flona e sua posição na Zona de Amortecimento a ser 

colocada no início da Trilha, em frente às Ruínas do Engenho no lado oposto da estrada 

de acesso, Floresta Nacional de Ritápolis, MG. 
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Figura 10: Placa da Trilha do Caminho Antigo, que será fixada ao lado da primeira 

placa, no início desta trilha, Floresta Nacional de Ritápolis, MG. 
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Figura 11: Placa do Encontro dos Rios, que será fixada na entrada da mata, no acesso ao local do 

encontro dos rios, Floresta Nacional de Ritápolis, MG. 
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Figura 12: Placa Riqueza de Espécies da Flora, que será fixada depois do viveiro 

florestal junto ao portal de entrada da mata, Floresta Nacional de Ritápolis, MG. 
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Figura 13: Placa Riqueza da Fauna, que será fixada em frente à Praia do Rio Santo 

Antônio, Floresta Nacional de Ritápolis, MG. 
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Figura 14: Placa do Ciclo do Ouro e chegada da família de Tiradentes à Fazenda do 

Pombal. A imagem da casa de Tiradentes é baseada em narrativas históricas e 

desenvolvida pelos alunos do curso de Arquitetura da UFSJ. A placa será fixada na 

bifurcação próxima às mangueiras, Floresta Nacional de Ritápolis, MG. 
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4.5. O uso público da Floresta Nacional de Ritápolis 

Procuramos mostrar neste trabalho, ou melhor, reafirmar, a importância do uso 

público para o fortalecimento do SNUC e como um caminho para que as UC busquem 

recursos e meios que auxiliarão na conquista de resultados, uma vez que, em uma situação 

de crise e falta de orçamento que ainda enfrentamos, poucos recursos são destinados a 

este sistema. Em seu site, o MMA apresenta o documento “SNUC – Sustentabilidade 

Financeira” onde argumenta que: 

“As unidades de conservação (UC) geram benefícios diretos para toda a 

sociedade, ..., oferecendo oportunidades de lazer com apreciação de paisagens 

únicas, mantendo riquezas culturais e trazendo alternativas econômicas 

sustentáveis de desenvolvimento. Logo, investir nessas áreas significa retorno 

imediato na forma de benefícios sociais e econômicos para todos os brasileiros. 

O reconhecimento por parte da sociedade dos benefícios gerados pelas UC é 

essencial para legitimar a busca e a consolidação de diferentes mecanismos para 

o seu financiamento. Neste sentido, a conexão entre as UC e as atividades 

econômicas locais, regionais e nacionais deve ser claramente percebida e 

internalizada pela sociedade, o que contribuirá com a diminuição da pressão sobre 

a biodiversidade e, concomitantemente, com o incremento de recursos físicos, 

humanos e financeiros para o manejo das UC. A gestão eficaz e eficiente das UC 

depende primordialmente da existência, em volume adequado e regular, de 

recursos financeiros e humanos. A disponibilidade desses recursos, atual e 

potencial, e sua forma de gestão vão determinar as possibilidades de consolidação, 

manutenção e expansão do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) e a capacidade do País em cumprir as metas nacionais e 

internacionais assumidas.” 

(www.mma.gov.br/areas-protegidas/sistema-nacional-de-ucs-snuc/sustentabilidade-financeira) 

Com a institucionalização das parcerias e os três produtos propostos, nossa 

expectativa é desenvolver o uso público da unidade e induzir uma maior dinamicidade ao 

turismo regional, o qual hoje possui muitas lacunas em aberto. A partir destas 

proposições, nos deparamos com um ambiente muito favorável, em que ocorreu a quebra 

da apatia da unidade de conservação ante a fazer valer seu grande potencial como atrativo 

turístico. Por outro lado o Plano de Manejo da Flona de Ritápolis, em seu programa de 

uso público, prevê o contato direto do público com os recursos naturais da UC, 

demonstrando sua importância e as funções ecológica, social, cultural e histórica de uma 
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área protegida e estimular a participação da comunidade na conservação e na preservação 

da diversidade biológica, bem como oferecer oportunidades para estudantes e professores 

desenvolverem estudos sobre biologia, ecologia, geografia, história e atividades 

recreativas. 

Este programa de uso público prevê ainda: estudo e definição de áreas específicas 

para uso recreativo, treinamento e definição de procedimentos de supervisão de 

monitores/guias internos e externos; elaboração de planos de educação e interpretação da 

natureza e dos fenômenos históricos e culturais da área, confecção de folders e estratégias 

de divulgação da Floresta Nacional de Ritápolis (IBAMA, 2005). Como requisito do 

programa, destacamos a utilização de pessoal capacitado e celebração de convênios com 

órgãos públicos para fomento ao turismo. Observados todos estes itens, concluímos que 

o presente trabalho atende plenamente ao que está previsto no Programa de Uso Público 

do Plano de Plano de Manejo. 

Com esta iniciativa, além de atender ao Plano de Manejo, sinalizamos aos 

parceiros uma mudança na maneira da unidade se relacionar com as populações e 

organizações de seu do entorno. Assim, logo percebemos um feedback positivo por parte 

da sociedade. As organizações públicas e privadas, atentas ao potencial das unidades de 

conservação em promover o desenvolvimento sustentável, começaram a se abrir a este 

diálogo. Especial atenção foi verificada devido ao grande impulso que as UCs podem 

conferir às atividades do turismo e à estrutura desta cadeia produtiva, gerando milhares 

de ocupações e renda para as regiões onde estão presentes. Deste modo, frente a outros 

esforços e tentativas de alcançar a efetividade da gestão, mesmo em uma conjuntura 

adversa, em que os investimentos são dezenas de vezes inferiores ao mínimo necessário 

(conforme abordamos na introdução deste trabalho), a estruturação do uso público sai na 

frente de diversas outras iniciativas e tende até mesmo a viabilizar a execução do plano 

de manejo das unidades, na medida em que conseguir obter recursos e investimentos de 

parceiros. 

No caso da Flona de Ritápolis, este avanço na gestão tem sido muito evidente, 

ainda mais se considerarmos o cenário imposto à unidade no ano de 2016, quando chegou 

a ter que fechar seus portões em virtude de ter perdido seus funcionários responsáveis 

pela manutenção e limpeza. A partir do momento em que anunciamos a estruturação do 

uso público com o presente trabalho, conseguimos o apoio e recursos de parceiros, 
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permitindo segurança nas atividades básicas da UC e a conquista de resultados em outros 

programas mais complexos do Plano de Manejo, como o programa de integração com o 

entorno, o programa de manejo dos recursos naturais e o programa de operacionalização. 

Para ilustrar os avanços obtidos no período, na figura abaixo podemos observar 

os resultados relativos a efetividade de gestão da Flona de Ritápolis durante o ano de 

2018, conforme “Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão/SAMGe” (ICMBio, 

2019), que permite um diagnóstico tático, cujos dados consolidados permitem a 

construção de indicadores de efetividade de gestão das UC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura15: Mapa de Efetividade da Gestão da Flona de Ritápolis no ano de 2018. 
Fonte: https://samge.icmbio.gov.br (samge.icmbio.gov.br/UC/454/2019) 

Não obstante, como destacado anteriormente, a partir do uso público, obtivemos 

ganhos diretos em atividades finalísticas, especialmente no que se refere ao “Programa 

de Integração com o Entorno”, que engloba precisamente as ações de educação ambiental, 

comunicação social e de desenvolvimento sustentável. Além disso, e talvez mais 

importantes, temos os resultados que estas ações podem trazer na transformação das 

pessoas a partir do momento em que a elas é possibilitado o contato com a unidade de 

conservação, quando são sensibilizadas para a sua importância e para as questões 

ambientais como um todo. 
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Em termos comparativos, se considerarmos outras unidades de conservação ou 

mesmo compararmos com outros momentos de gestão da própria Flona de Ritápolis (em 

que o uso público não era aproveitado como uma ferramenta eficaz para a obtenção de 

resultados), verificamos, na maioria das vezes, a total dependência por recursos que sejam 

disponibilizados pela sede da instituição. Isto posto, neste momento de crise, muitas 

unidades tendem a ficar estagnadas sem conseguir dar andamento às suas atividades, pois 

poucas estão entre as prioritárias para investimentos e enfrentam sérias carências por 

recursos, pelas quais muitas de suas atividades acabam por ser inviabilizadas, atingindo 

significativamente a sua capacidade de produzir resultados. 

Em contraposição a este cenário, somente no quesito recursos humanos, hoje a 

unidade conta com 12 pessoas externas à instituição e desenvolvendo trabalhos para a 

UC. Não obstante, considerando todos os demais resultados obtidos, e os avanços que 

temos alcançado na estruturação do uso público, nossa expectativa é constituir a unidade 

como um atrativo turístico de grande relevância para a região em que está inserida. Feito 

isto, sabemos que a principal consequência desta conquista será um maior número de 

parceiros interessados em apoiar a unidade, institucionalização de novas parcerias e maior 

captação de investimentos para as diversas áreas e programas da UC. 

O ICMBio possui unidades de conservação cujos programas de uso público vem 

alcançando grande sucesso. A exemplo, podemos citar os Parques Nacionais da Tijuca, 

Iguaçu e Serra dos Órgãos. Estas unidades desenvolveram seu uso público por meio de 

programas de concessão. É objetivo do ICMBio ampliar sua efetividade em programas 

de uso público, o que podemos verificar na publicação “Cartilha de Concessões do 

ICMBio – Prioridades de Execução 2016 – 2018” (ICMBio, 2016c). A Flona de Ritápolis 

não foi priorizada para este programa de concessões e possui um perfil diferente destas 

unidades. Todavia, por meio deste TCC, dá um grande passo em direção à estruturação 

de sua visitação alcançando os objetivos institucionais de forma proporcional às 

perspectivas da unidade. Enquanto outras unidades apresentam uma viabilidade 

econômica imediata para os programas de concessão, a Flona de Ritápolis se organiza por 

meio de parcerias e estrutura um produto que futuramente poderá alçá-la a uma projeção 

em que suas atividades de uso público alcancem o mesmo patamar que a instituição 

almeja com as concessões ou mesmo que a organização de seus atrativos permita 
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vislumbrar a viabilidade econômica para programas de concessão. De qualquer forma, 

hoje esta estruturação está sendo desenvolvida sem a demanda por recursos do ICMBio.  

Quando comparamos esta proposta com outras desenvolvidas em outras unidades 

de conservação tais como Parque Nacional de Aparados da Serra, Parque Nacional da 

Serra do Cipó, Parque Nacional do Itatiaia, Parque Nacional Marinho de Abrolhos e 

Parque Nacional da Serra Geral, que desenvolvem atividades de uso público, podemos 

considerar alguns pontos para reflexão. Os Parques Nacionais atuam sob uma dinâmica 

diferente, são áreas maiores e os visitantes dificilmente tem contato próximo aos 

servidores, obtendo maior proximidade de condutores ambientais, devido a 

desempenharem atividades e serviços de apoio à visitação. Ocorre pouca influência dos 

servidores dos Parques no processo de recepção, experiência da visitação e condução de 

grupos, exceto quando por ocasião de visitas de previamente agendadas, normalmente 

por instituições de ensino. Deste modo, a consolidação da imagem institucional do 

ICMBio exige maiores esforços para ser trabalhada junto ao público de visitantes que 

normalmente não sabe identificar os funcionários dos Parques a não ser por meio dos 

uniformes dos funcionários terceirizados (Rodrigues, 2009). Assim, como é o caso da 

consolidação da imagem institucional, entendemos também que ações educativas, de 

interpretação ambiental e sensibilização dos visitantes exigem um esforço maior para 

serem direcionadas pela instituição, o que reduz as oportunidades e limita as 

possibilidades de trabalhar conteúdos mais específicos com os visitantes. Com a presente 

proposta, resguardadas as devidas proporções, a Flona de Ritápolis tem a oportunidade 

de interferir diretamente na experiência de visitação, aproximando-se dos visitantes e 

transmitindo os conteúdos em que compreenda ser importantes para a sensibilização dos 

mesmos e atingindo resultados equivalentes aos de unidades maiores, no que se refere a 

estes quesitos. 

A partir da formação do corpo de estudantes bolsistas, dado o perfil técnico e 

orientado das atividades, temos condições de que as atividades sejam pré-definidas pela 

unidade de conservação, inserindo a mensagem com a qual a unidade pretende estabelecer 

sua comunicação com o público. Outra situação positiva é que em virtude de não 

demandar a ação de servidores e sim de bolsistas devidamente preparados para a execução 

rotineira do projeto, o mesmo independe da disponibilidade dos agentes da casa, não 

concorre com outras atividades meio ou finalísticas na UC, e assim não enfrentamos o 
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problema de conflitos com outras agendas que muitas vezes limitam a nossa ação e a 

conquista dos resultados almejados. 

Em muitas unidades a atividade de visitação tende a ser autoguiada, conduzida 

por servidores públicos, de forma gratuita, por condutores que cobram pelos seus serviços 

ou por empresas concessionárias que por meio de processos licitatórios assumem os 

serviços de apoio à visitação. Exceto quando da disponibilidade de servidores para a 

implementação das atividades planejadas para o uso público, normalmente os serviços 

prestados são cobrados aos visitantes. No presente trabalho a Flona de Ritápolis traça uma 

linha entre o privado e o público para que o atendimento não seja rompido em nenhuma 

situação. Cria uma trilha que poderá ser autoguiada para quem não desejar ser conduzido. 

Forma um corpo de condutores para aqueles que desejarem pagar por uma experiência 

mais rica e mantém o serviço com a mesma qualidade com a atuação de seu corpo de 

bolsistas no atendimento às escolas públicas e outros grupos de perfil similar. Isto pode 

ser mantido até mesmo para o visitante independente, pelo menos até que sejam 

concluídas as etapas de formação, cadastramento e autorização dos condutores de 

visitantes. 

A diversidade de áreas abrangidas pelos cursos na parceria entre UFSJ e Flona de 

Ritápolis permite trabalhar a educação ambiental por meio da interdisciplinaridade e 

transversalidade dos temas ambientais. Com esta interlocução com a universidade 

conseguimos manter trocas constantes, uma grande riqueza de informações, expertise em 

cada tema específico e em suas interações, apresentando conteúdos sempre atuais e 

inovações para as instituições de ensino e público em geral. 

Em pesquisa realizada no Parque Nacional Marinho de Abrolhos (Rodrigues, 

2009), constatou-se que um número considerável de visitantes, 18% dos entrevistados, 

gostaria de ter encontrado atividades de educação ambiental durante a sua visita, enquanto 

no Parque Nacional do Itatiaia, esta opção foi manifestada por 8% dos entrevistados. A 

proposta de estruturação do uso público da Floresta Nacional de Ritápolis se baseia em 

atividades de educação ambiental, sendo primeiramente orientada para atender às 

instituições de ensino e outros grupos, mas cujo formato, a partir do desenvolvimento do 

projeto, em etapa posterior, prevê o atendimento dos demais visitantes, o que hoje vem 

sendo abordado de maneira experimental em finais de semana. 
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Na atual proposta de estruturação do uso público da Flona de Ritápolis, todo o 

material e conhecimento produzido é registrado, passando a ser referência para guias e 

condutores interessados em estudar, replicar os conteúdos produzidos e melhorar os 

processos. A unidade dispõe de um corpo de bolsistas plenamente capacitado e com 

necessidade de cumprir sua carga horária semanal. Dispõe de recursos humanos além de 

seu quadro de servidores e pode concentrar seus esforços de forma mais pontual, 

atendendo às demandas e se mantendo aberta durante todos os dias da semana sem 

sobrecarga de servidores, tampouco sem gerar um passivo de horas que prejudiquem o 

desenrolar das demais atividades da UC. 

A ação dos condutores nos parques nacionais fomenta uma visitação constante a 

estas unidades, uma vez que os condutores atuam estimulando o mercado em busca de 

prestar serviços e receber pelos trabalhos realizados, trazendo uma clientela 

progressivamente maior, agregando ao processo um viés comercial que, além de induzir 

este aumento ao número de visitantes, tende a manter um padrão mínimo de qualidade 

que permita a própria sustentabilidade do sistema. Todas estas benesses tendem a 

contemplar a Flona de Ritápolis a partir da consolidação de sua proposta de estruturação 

do uso público, seguido da realização do curso de formação, cadastramento e autorização 

de condutores que, muito provavelmente, ao se estabelecerem no mercado, irão induzir 

uma demanda de visitação muito superior ao que hoje ocorre na Floresta Nacional de 

Ritápolis. 

Considerações Finais 

O uso público abre as portas da UC à população de forma ampla e assim permite 

que esta conheça o seu trabalho, sua importância e os resultados que são conquistados 

mediante seus esforços. O que cabe aqui destacar que é por meio do reconhecimento da 

sociedade a maneira que mudamos e até moldamos as estruturas. Com a população bem 

informada, ciente de nossos trabalhos e objetivos, o que irá se traduzir na opinião pública 

a nosso favor, com certeza, em breve, colheremos os frutos de toda esta dinâmica de 

trocas entre a unidade de conservação, parceiros e sociedade. 

Neste caso específico, se mantivermos o foco e continuarmos na busca de 

desenvolver a Flona de Ritápolis como um atrativo de relevância para a região, teremos 

sempre ampliado o número de parceiros interessados em contribuir com a UC. Por 
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consequência, com os desdobramentos destas iniciativas, certamente ganharão o público, 

a sociedade do entorno, os entes e parceiros envolvidos no processo, e a unidade de 

conservação. Assim, teremos mais recursos e condições de promover a educação 

ambiental, a conservação, o desenvolvimento sustentável e estimular ainda mais o 

empoderamento e uso da UC por parte das comunidades do entorno, cumprindo nosso 

papel, enquanto instituição pública, na produção de valor para a sociedade. 

Apesar do fechamento da unidade para a visitação ocorrido ao final de 2016, em 

2017, a partir desta proposta, foi possível promover uma retomada aos trabalhos com a 

reabertura ao público. Em 2018, mesmo sem ampliar a divulgação do projeto, já 

verificamos um acréscimo de 39 % no número de visitantes relativo ao ano anterior, o 

que supera os números da visitação anteriores ao ano de 2016. 

Os próximos passos a serem dados dizem respeito a internalização de todas as 

novas propostas para incrementar o uso público da Flona de Ritápolis. Com as propostas 

internalizadas, a consequência imediata será a consolidação de um destino cultural e 

recreativo de expressão. Em uma região onde o turismo está plenamente estabelecido, 

isto significa multiplicar não apenas os números da visitação, mas com eles um 

considerável acréscimo às economias locais, principalmente em benefício dos municípios 

e das comunidades da área de influência da unidade de conservação, gerando empregos e 

renda, por meio de atividades sustentáveis, pensadas e desenvolvidas em prol da 

conservação. 

Crescendo em sua organização e importância regional a unidade poderá 

amadurecer seu processo de visitação e atingir o patamar almejado pela instituição, 

tendendo a receber investimentos externos de forma progressiva, tornando-se 

autossustentável ou se projetando como economicamente viável para programas de 

concessão. Neste cenário, com um grande aporte de investimentos, poderão ser 

contempladas edificações em memória do maior herói da nação, bem como em benefício 

de trilhas, mirantes e outros equipamentos e estruturas de apoio à visitação. Deste modo, 

a Flona de Ritápolis, muito provavelmente, atingirá um patamar de absoluta relevância 

para o turismo regional, levando a mensagem da conservação para milhares de pessoas e 

cumprindo a missão de “proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento 

socioambiental”. 
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Anexo - Decreto de Criação da Flona de Ritápolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


