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A Serra do Gandarela localiza-se na Cordilheira do Espinhaço, compreendida 

entre os municípios de Barão de Cocais, Caeté, Itabirito, Nova Lima, Ouro Preto, 

Raposos, Rio Acima, e Santa Bárbara, localizados ao sul da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte – MG (Brasil). Encontra-se numa região minerária denominada 

Quadrilátero Ferrífero que se destaca atualmente pela exploração de minério de ferro, 

ouro, topázio e bauxita, atividade geradora de grandes impactos ambientais. Em 2009, 

após apreciação dos documentos recebidos pelo Projeto Manuelzão/UFMG, o ICMBio 

formaliza uma proposta e aprofunda os estudos técnicos para criação de uma unidade de 

conservação federal. Todo o processo foi permeado por disputas territoriais entre 

interesses minerários, conservacionistas e das comunidades locais. 

A Serra do Gandarela apresenta remanescentes importantes de Mata Atlântica 

semi-decidual (bioma protegido pela Constituição Federal Brasileira) em área de 

transição com o Cerrado, representando um mosaico de formações vegetais. Possui 

campos rupestres sobre quartzito e campos sobre canga, sendo este último um indicador 

da existência de minério de ferro, o que atrai a atenção das empresas de mineração. 

Apresenta mais de 70 cavernas, sendo quatro delas consideradas pelo ICMBio 

prioritárias para conservação com grau elevado de urgência. Abriga uma enorme 

quantidade de nascentes de cursos d’água formadores de duas bacias hidrográficas 

importantes para o abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a do Rio 

São Francisco a oeste e Rio Doce a leste. As rochas itabiríticas da formação Cauê são 

responsáveis por um grande acúmulo de água subterrânea no local, sendo considerada 

por alguns autores, a maior reserva subterrânea do Quadrilátero Ferrífero. O relevo 

dissecado do local é responsável pela existência de várias cachoeiras que atraem turistas 

para o local. 

O objetivo desse trabalho é apresentar as diferentes visões conflitantes de 

território dos agentes envolvidos no processo de criação do Parque Nacional, uma vez 

que existe conflitos entre mineradoras, ICMBio, ambientalistas e moradores locais. Tais 

atores, por apresentarem interesses diferentes na região, defendem propostas distintas 

estre si. A empresa Vale S. A., por exemplo, não quis sequer saber do que se tratava a  

proposta da entrevista, não se manifestando sobre o assunto. A metodologia utilizada foi 

levantamento bibliográfico, realização de entrevistas com os agentes acima citados e 

trabalho de campo para entrevistar moradores das comunidades do entorno do futuro 

parque. O projeto dessa pesquisa faz parte do grupo Paisagem e Territorialidade do 

Laboratório de Climatologia e Biogeografia da USP. 
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