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Abstract: 
Rio Acima had its origin and development in the occured mineral exploration in centuries XVIII and 
XIX, activity that the growth of the city structuralized, conforming proper spaces, constructions and 
customs.  Beyond the constructed environment, the city have one diversified natural patrimony, 
including sources, waterfalls, landscapes, small parts of Atlantic Bush, among others.  However, Rio 
Acima presents, today, a declining activity of economy caused by the reduction of mining exploration 
and the absence of planned actions.  The natural landscape meets threatened, mainly, for the not 
organized tourist activity.  Sporadical visitors degrades the natural environment. Inside of this 
universe that if thought about one politics of based sustainable development in the tourist activity, 
valuing, the cultural and natural patrimony.  For such, the creation of an Ecological and Tourist Park 
was proposal, as an important instrument of preservation of the local ecosystem, at the same time that 
it propitiates a possibility of economic development for the community. 
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O presente estudo foi desenvolvido para o trabalho final de graduação do curso de Arquitetura e 
Urbanismo, da UFMG e vem sendo aprofundado no mestrado em Arquitetura e Urbanismo, pela 
mesma instituição. 
 
1. O MUNICÍPIO DE RIO ACIMA 

1.1 Localização: 

O Município de Rio Acima está situado na Zona Metalúrgica de Minas Gerais, na porção sul da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte.   
O principal acesso ao município é pela rodovia MG 030, que se encontra asfaltada até a cidade. 

1.2 Histórico: 

A região servia de passagem para os bandeirantes que seguiam pela antiga estrada real, que ligava a 
capital do império (Rio de Janeiro) às regiões auríferas de Minas Gerais.Supõe-se que Rio Acima se 
originou de um acampamento para viajantes, construído na época das bandeiras, nas margens do rio 
das Velhas, na foz de um pequeno córrego, hoje chamado de Santo Antônio, onde, posteriormente, 
floresceu um arraial.  
A região permaneceu como um pacato povoado até a década de 1920, quando foi construída uma 
estrada ligando Belo Horizonte e Rio de Janeiro, passando por Rio Acima. Essa facilidade de acesso, 
juntamente, com matérias-primas minerais abundantes, propiciaram a criação de diversas indústrias 
siderúrgicas. A atividade mineradora sempre esteve presente no cotidiano do município. Iniciada no 
século XVIII, esta atividade proporcionou um desenvolvimento econômico e gerou forças 
impulsionadoras na ocupação do território e na economia local. Mas foi no início do século XX, que 
obteve grande crescimento. Duas grandes indústrias manufatureiras fundamentaram a economia 
municipal: a Cia. De Mineração e Siderurgia do Gandarela, com a extração do minério de ferro, 
manganês, linhita e mármore e produção de ferro gusa; e a S. A Metalúrgica Santo Antônio, com 
produção de ferro gusa e produtos manufaturados de ferro. 
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Outro setor industrial que se desenvolveu a partir de matéria-prima local, foi a indústria cerâmica, 
com fabricação de telhas, tijolos e outros derivados da construção. 
A atividade agropecuária era a de subsistência e sempre precária devido à topografia acidentada e aos 
solos fracos. 
Entretanto, o próspero desenvolvimento vivido nos primeiros decênios do século, teve um curto 
período de existência. A partir da década de 50, as duas principais indústrias siderúrgicas foram 
desativadas. Na década de 60, a principal estrada de rodagem do estado, foi substituída por uma nova, 
a BR 040, passando longe do município. A rede ferroviária da Estrada de Ferro Central do Brasil 
(criada em 1890), foi sucateada e, posteriormente, privatizada, paralisando o transporte de passageiros, 
diminuindo o movimento diário e o fluxo entre as cidades vizinhas. Como conseqüência desses fatos, 
viu-se um declínio significativo da economia e da qualidade de vida da cidade. 
A proximidade com Belo Horizonte também fortaleceu essa decadência, pois ocasionou uma migração 
dos jovens em busca de estudo e trabalho. 
Rio Acima, distrito de Nova Lima, obteve sua emancipação como município em 1948.  
Em 1995, o Estado de Minas Gerais criou um decreto que estabeleceu como área de proteção 
ambiental uma região denominada como APA SUL, compreendendo os municípios, ou parte deles, de 
Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, Itabirito, Ibirité, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Santa 
Bárbara. O município de Rio Acima, encontra-se totalmente inserido na APA SUL. “O decreto 
estabelece que a região está destinada à preservação e tem restrição de uso para fins exploratórios.” 
(COSTA, STAEL). 
 
1.3. Sítio Natural 

A região apresenta uma diversificada paisagem de espetacular beleza. São vales, rios, montanhas, 
florestas, etc., que constituem um patrimônio ambiental de indiscutível valor.  
Seu território compreende uma área de 228 km . As áreas rurais do município são quase a totalidade 
do sítio e apresentam, na maioria, paisagens com o mínimo de interferências humanas.  
 
1.3.1. Relevo: 
A topografia da região é bastante acidentada, incluindo significativas áreas de altas declividades. Parte 
da Serra do Espinhaço, denominada no local como Serra da Gandarela, é limite leste do município. 
Altas altitudes também são marcantes, com pontos com mais de 1.000 metros de altitude. Essa 
topografia propicia belezas naturais encantadoras, como quedas d-águas em verdadeiros desfiladeiros, 
mas também dificulta o acesso a várias regiões, sendo um fator dominante no uso e ocupação do solo. 
 
1.3.2. Vegetação: 
A cobertura vegetal predominante alterna-se em matas com espécies bastantes diversificadas e campo 
limpo de cerrado. As matas concentram-se ao longo dos rios e córregos. São bastantes relevantes 
também as áreas de reflorestamento, com plantações de eucalipto. 
 
1.3.3. Hidrografia: 
Rio Acima é cortada pelo Rio das Velhas estando inserido na bacia do mesmo rio, área protegida pela 
APA SUL. O território é banhado por inúmeros ribeirões, córregos e nascentes, constituindo um rico 
potencial hídrico. A variedade de leitos d-águas, juntamente com a topografia acidentada, dotaram a 
região de inúmeras cachoeiras, corredeiras e poços naturais de rara beleza. Segundo o depoimento do 
Secretário do Meio Ambiente de Rio Acima, são aproximadamente 80 quedas d-águas no município.  
 
1.3.4. Fauna: 
As inúmeras áreas de características naturais existentes permitem a existência de inúmeros animais 
selvagens tais como: onças, jaguatiricas, pequenos veados, gaviões, répteis, pássaros de várias 
espécies, entre outros. 
 
1.4. Economia: 
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Atualmente, as indústrias cerâmicas mantêm, em grande parte, a economia local. A Cerâmica Morgan 
Ltda é o maior exemplo dessa atividade. Outra indústria importante no município refere-se à extração 
de um pigmento natural usado na fabricação de tintas. 
A paisagem e beleza natural da região propiciaram um outro tipo de investimento: a criação de um 
condomínio residencial, o Condomínio Canto das Águas, de propriedade da Andrade Gutierrez. No 
entanto, essa atividade trouxe poucos retornos aos habitantes da cidade, uma vez que a população é 
itinerante (as residências são para uso em finais de semana) e não utiliza o comércio e dos serviços 
locais. Além disso, os empregos gerados limitam-se a trabalhos domésticos e de vigilância.  
O turismo é pouco explorado adequadamente na região em comparação com seu imenso potencial. Os 
restaurantes e pousadas estão concentradas na área rural, próximas às cachoeiras e possuem, na 
maioria, instalações precárias. 
 
1.5. Infra-estrutura: 
 
A infra-estrutura básica (água, energia elétrica e coleta de lixo) concentra-se na sede do município, 
ficando a área rural desprovida de melhorias. Em algumas áreas, encontra-se energia elétrica. A água é 
retirada dos mananciais mais próximos de maneira desordenada, a critério do proprietário ou através 
de poços artesianos. Com o lixo, procede-se da mesma maneira. Muitas vezes o lixo é queimado, 
podendo causar incêndios. 
O município de Rio Acima ainda não é provido de redes de esgotos e de tratamento de águas eficiente. 

• Sistema viário: 
O município é cortado por várias estradas sem pavimentação, muitas vezes em péssimo  estado 

de  conservação. A falta de manutenção ocasiona em alguns trechos pequenos  processos 
erosivos.  

 
 

2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 
 
 
A beleza natural da região é encantadora, e por isso é freqüentemente visitada por amantes da 
natureza, aventureiros ou simplesmente pessoas interessadas em um banho de cachoeira. Durante os 
finais de semana, principalmente durante a primavera e verão, a cidade é visitada por várias pessoas e 
durante os feriados prolongados, ela é literalmente invadida (segundo depoimento local, no carnaval 
do ano de 2000, haviam 6.000 turistas na cidade, número maior que os próprios habitantes.). Sem uma 
infra-estrutura adequada para receber tanta gente, o ambiente e a cidade ficam bastante degradados. 
Áreas de camping são “criadas” – pelo turista – em qualquer espaço plano e aberto. As poucas 
pousadas existentes, normalmente afastadas do centro, apresentam condições precárias. Os 
restaurantes e lanchonetes, instalados improvisadamente na beira de córregos, são de baixa qualidade, 
tanto do ponto de vista da estrutura física (alvenarias mal acabadas, mobiliário velho) quanto da 
higiene e alimentação servida (em vários locais, não há energia elétrica e água tratada).  
“O patrimônio ambiental, riquíssimo, vem sendo explorado de maneira desordenada e predatória 
pelos visitantes dos fins de semana, que não o valorizam e o utilizam inadequadamente como área de 
lazer, acampando em áreas de preservação, sem infra-estrutura. Ao abandonarem o local, deixam 
lixo, dejetos, restos de fogueiras, às vezes não totalmente apagadas em áreas de matas, cachoeiras e 
mananciais com sua vegetação de entorno parcialmente destruída e com muitas espécies vegetais 
coletadas de maneira desordenada. Muitas vezes estes lugares são evitados pela população local por 
serem territórios para venda e uso de drogas para grupos marginais não residentes na cidade, mas 
que pela proximidade de Belo Horizonte, os utilizam como pontos de tráfico e consumo”.(COSTA, 
STAEL). 
Outro tipo de turista que degrada bastante o ambiente são os trilheiros, que abrem trilhas 
indevidamente com motocicletas ou com facão, desmatando a natureza. A topografia do município, 
com altas declividades, apresenta grandes penhascos, dificultando o acesso a determinados locais. 
Ignorando esses fatores, as trilhas são abertas, sem um sequer conhecimento da região, gerando 
trajetos perigosos e difíceis de serem prosseguidos. 
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Não há uma ação ordenadora por parte dos órgãos públicos da cidade. No entanto, a necessidade de 
preservação da natureza se faz presente na própria população de Rio Acima. Como exemplo, tem-se a 
criação de uma associação voluntária, denominada Guardiões da Natureza, que visa evitar o uso 
inadequado das áreas mais visitadas. 
A necessidade de preservar o ambiente natural é evidente. A maneira como seria feita fez surgir à 
necessidade de uma atividade turística baseada na interpretação do patrimônio cultural e natural. 
Interpretar um ambiente significa compreendê-lo, conhecer sua história, e, conseqüentemente, 
valorizá-lo. A valorização “canaliza recursos para a preservação e promoção do patrimônio em bases 
auto-sustentáveis...” (MURTA, STELA). 
O conceito de interpretação é muito bem definido assim: “através da interpretação, a compreensão; 
através da compreensão, a apreciação, e através da apreciação, a proteção”. (TILDEN,F, 
Interpreting Our Heritage). 
Na atividade turística, a interpretação possui duas funções: 

• Valorizar a experiência do visitante, proporcionando uma melhor compreensão do patrimônio. 
• Valorizar o próprio patrimônio, transformando-o no recurso de atração turística. 

O turismo orientado entra no processo como o meio através do qual se realiza a interpretação do 
turista. Essa orientação se dá através de informações e indicações das áreas de visitação, bem como 
dos equipamentos existentes, além de sinalizações adequadas. 
Além da depredação ambiental o município apresenta, hoje, uma economia recessiva, decorrente, 
principalmente, da redução da atividade mineradora e da ausência de ações planejadas.  
“Desde 1970 o Plambel apontava problemas econômicos nos municípios situados na Região Sul da 
Micro Região Metropolitana de Belo Horizonte (...). Alertava porque os considerava altamente 
dependentes da performance econômica das indústrias extrativistas, cujo desempenho afetava a 
economia do município, alternando picos de desenvolvimento ou decadência econômica. A baixa 
qualidade dos solos e alta declividade dos terrenos impossibilitava seu uso agrícola. A proximidade 
de Belo Horizonte, a cerca de 30 km, indicava sua potencialidade para sítios de recreio e áreas 
residenciais reforçada pela grande qualidade paisagística da região. O relatório destacava também a 
presença de cachoeiras e o acesso de trens, que nos fins de semana proporcionavam fontes de lazer 
para a população de baixa renda que se apropriava das águas e espaços nas áreas em torno de 
maneira depredatória, produzindo lixo, poluindo áreas e não utilizando os poucos serviços existentes 
nos municípios e, desta forma, gerando pouco retorno econômico para a população local.”(COSTA, 
STAEL). 
A atividade turística planejada viria como importante fator de desenvolvimento do município. O 
turismo esporádico de finais de semana ocorrente na região, não propicia retorno econômico para a 
população e degrada o ambiente natural com dejetos deixados às margens dos córregos, resultando em 
poluição e até mesmo em queimadas originadas de fogueiras e tocos de cigarro, além da própria 
destruição da natureza. 
Como já citado anteriormente, não há no municípios infra-estrutura adequada para uma atividade 
turística. 
“O turismo no Brasil é incipiente, apesar de seu imenso potencial. (...) Os números confirmam a 
demanda para o turismo no Brasil, seja para o turista brasileiro, seja para o turista estrangeiro. O 
ecoturismo apresenta-se neste contexto como uma alternativa de desenvolvimento a ser explorado, a 
ser ofertada ao visitante usuário, uma paisagem para a exploração do exótico e de ambientes de 
interesse paisagístico e ecológico. Especialistas apontam reiteradamente como tendência crescente à 
exploração do meio ambiente como fonte de desenvolvimento mais intensa nos próximos anos” 
(BRUHNS, 1997). 
O turismo, desenvolvido através da interpretação da patrimônio ambiental e cultural de Rio Acima, 
propiciará um desenvolvimento sustentável, com a utilização dos recursos próprios da região: 
“A interpretação do patrimônio surgiu como uma junção entre recreação, lazer, administração 
turística, paisagismo e educação ambiental nos anos 80 (GOODEY, 1984). É largamente utilizada no 
planejamento turístico como instrumento para compreensão do lugar e o apresentar ao usuário do 
turismo, seja em forma de guias e roteiros impressos variando até forma de representações que vão 
de guias treinados até peças teatrais e vídeos. Todos estes recursos têm como função levar o 
conhecimento do lugar fazendo com que o usuário/visitante conheça e participe do ambiente 
conhecendo-o e o valorizando, tornando-se co-responsável pela sua manutenção e preservação. (...). 
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No mundo de hoje, onde escasseiam empregos, o turismo surge como uma alternativa de 
desenvolvimento econômico e produção de novos postos de trabalho. Esta é uma alternativa de 
desenvolvimento sustentável que atrai usuários para o desfrute de paisagens e dos produtos turísticos, 
que se transforma em indústria para o desfrute dos lugares, que em troca, necessita de ambiente, 
transportes, alojamentos, áreas para recreação, consumo de bens de produção local e serviços. Para 
oferecer estas facilidades, é necessário também recrutar profissionais qualificados e mão de obra 
auxiliar. É necessário enfim, criar uma infra-estrutura de apoio, em forma de serviços e comércio. 
(...). 
Propor a implantação de alternativas de desenvolvimento sustentável para estes municípios significa 
propor a uma política que promova o desenvolvimento da comunidade local, ou seja, a melhoria da 
qualidade de vida da população residente utilizando os recursos naturais e patrimoniais como meio 
para criação de novas fontes de investimentos e geração de receita, criação de novos postos de 
trabalho e conseqüentemente melhoria de qualidade de vida.  
O conceito de desenvolvimento sustentável aqui utilizado é o definido no Brundtland Report (1987) 
como sendo um processo de mudança no qual a exploração de recursos, o fluxo de investimentos, as 
metas do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais estejam direcionadas para a 
promoção da harmonia e melhoramento das necessidades e aspirações humanas no presente e 
futuro.”(COSTA, STAEL) 
Assim, a atividade turística orientada e planejada, propiciará um desenvolvimento geral do município, 
um aumento da economia local e melhoria de infra-estrutura e qualidade de vida. Algumas vantagens 
podem ser citadas: 

• Geração de empregos para a população local 
• Melhoria das condições das pousadas e restaurantes existentes nas outras áreas rurais, ricas em 

beleza natural, em frente à concorrência com o setor turístico instalado dentro do parque. 
• Criação de pousadas e restaurantes na sede do município, visando a atender a um crescimento 

da demanda do turismo, uma vez que o próprio parque se inicia na área urbana. 
• Valorização da cultura municipal através da interpretação do patrimônio 
• Geração de atividades comerciais, como venda de artesanatos, culinária, aluguel de cavalos. 
• Melhoria da infra-estrutura urbana, necessária para uma atividade turística. 

Desta maneira, foi proposto à criação de um Parque Ecológico de Preservação e Turismo de Rio 
Acima, com a finalidade de atender a duas necessidades do município: preservar o ecossistema local e 
desenvolver a atividade turística, através da interpretação do patrimônio cultural e ambiental e do 
turismo orientado. 
A criação do parque se justifica na necessidade de preservar o ambiente, ao mesmo tempo em que 
continua a permitir a visitação pública. Uma tendência de fechamento das áreas naturais para 
construções de condomínios residenciais, faz-se freqüente: 
“Desde 1970 já se observava um crescimento dos condomínios nas áreas rurais com absorção de mão 
de obra desqualificada para trabalhos mais rotineiros. Este grupo social aceita com entusiasmo a 
existência dos condomínios que hoje é a maior fonte de empregos local, mesmo que por ora isto 
signifique a renúncia de seu lazer nas cachoeiras mais próximas da cidade, que estão controladas por 
portarias, servidas de iluminação noturna e serviço de bar.” (COSTA, STAEL) 
 
 
3. A ESCOLHA DO LUGAR: 
 
 
O terreno escolhido está inserido na propriedade de uma tradicional família de Rio Acima, a família 
Morgan, proprietária da Indústria Cerâmica Morgan Ltda. 
O terreno apresenta uma área de dimensões gigantescas, cerca de 21 Km². Apesar da imensa 
superfície, essa área se justifica na preservação ambiental, uma vez que a região abriga um grande 
número de nascentes e uma significativa área de cobertura florestal.  
O local engloba a sub-bacia hidrográfica do córrego do Viana, desde os primeiros cursos d-águas, 
formados na Serra da Gandarela, até o vale do rio das Velhas, apresentando inúmeras vantagens. 
Grande parte dos ribeirões dessa bacia são visitados por turistas despreparados, o que gera uma 
necessidade de preservação de todo o manancial do Viana.  
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Podemos dividir, inicialmente, o terreno em três setores: Serra da Gandarela, Bacia do Córrego do 
Viana e Vale do Rio das Velhas. 
A Serra da Gandarela, ponto mais alto do parque, permite uma visão panorâmica de incrível beleza. 
Além de visualizar as matas que rodeiam os três principais afluentes que formam o Ribeirão do Prata, 
a visão se estende além dos limites do próprio Município, podendo ser visto o pico de Itabirito. Na 
Serra existe uma antiga estrada desativada que contém arrimos de contenção feitos com pedra, e 
acredita-se que foram construídos por escravos. Essa via poderá ser usada como pista de Cooper, 
cavalgadas e ciclovias.  
A bacia do córrego do Viana compreende o maior potencial de lazer natural do terreno. Durante todo o 
leito do rio,encontra-se vários poços e corredeiras. Em alguns pontos de topografia mais acidentada, 
pode-se deslumbrar belíssimas quedas d’água, ideais para a prática de rapel. Seguindo as diversas 
trilhas existentes, pode-se encontrar nascentes que florescem junto à rocha. A Bacia contém áreas de 
matas e de cerrado e as trilhas percorrem toda a região. Nesse trecho há também as ruínas de uma 
pequena usina para geração de energia, usada para prover de energia elétrica a cidade de Rio Acima. 
Essas ruínas deverão ser reaproveitadas e os elementos mais significativos preservados e destacados. 
O último setor apresenta uma topografia bastante plana, facilitando a instalação de diversas atividades. 
Essa região apresenta também inúmeras outras vantagens. A primeira delas é a proximidade do centro 
urbano, distante num percurso facilmente percorrido a pé. Duas edificações significativas existem 
nesse setor: a sede da fazenda da família Morgan e uma fábrica de pigmentos. A casa da fazenda data 
de 1722 e é um belíssimo exemplar de arquitetura colonial brasileira. A casa encontra-se em precário 
estado de conservação, necessitando de uma restauração. A sede da fazenda, poderá ser utilizada como 
uma pousada, em estilo de hotel-fazenda. A fábrica de pigmentos consiste de diversos galpões em 
alvenaria aparente, datados do início do século XX. Alguns desses galpões estão precariamente 
conservados. Não foi decidido se a fábrica seria desativada e instalada em outro local, ou se ocuparia 
uma área menor que a atual. Os galpões abandonados seriam usados na criação de um museu 
interativo, onde se representaria ao vivo o processo de produção das tintas, desde a extração do 
pigmento ao produto final. Outra vantagem dessa área é a presença de energia elétrica e água tratada. 
As outras áreas encontram-se carentes de infraestrutura, que deverão ser instaladas. 
O acesso ao terreno se dá pelas estradas em leito natural que partem do centro da cidade. A 
proximidade com a área urbana propicia um condicionante ideal para a implantação do parque, uma 
vez que uma interação comunitária ficaria dificultada com distâncias maiores e dificuldades de acesso.  
Uma estrada já existente corta o parque em quase sua totalidade. Essa estrada será fechada e 
constituirá uma via interna. A desapropriação da via não acarretará em problemas, uma vez que, 
devido ao seu péssimo estado de conservação, ela somente é usada como acesso às cachoeiras (que 
pertencerão ao parque). O tráfego já se realiza por uma nova estrada, quase que paralela à antiga, que 
será limite do parque. 
 
 
4. ZONEAMENTO 
 
 
Foi realizado um levantamento das condicionantes, das potencialidades e das deficiências do local em 
estudo, de maneira a promover o zoneamento do parque. Assim, cada zona busca atender às 
necessidades e características da área que abrange, ao mesmo tempo em que determina um uso 
apropriado ao seu objetivo. O parque foi dividido nas seguintes zonas: 

• Zona intangível – destinada às áreas com necessidade de preservação do meio ambiente. 
• Zona primitiva – destinada às atividades de pesquisa e recuperação da fauna e flora. 
• Zona de recuperação – destinada à recuperação de áreas degradadas pela exploração mineral. 
• Zona administrativa - destinada a administrar e orientar as atividades e os serviços de 

manutenção e fiscalização do parque. 
• Zona de uso público extensivo – destinada às atividades de recreação, lazer e repouso, com 

limitações de números de visitantes. 
• Zona de uso público – destinada às atividades de recreação, lazer e repouso e criação da infra-

estrutura necessária. Esta zona é aberta a toda a comunidade. 
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• Zona de entorno – determinada pelo Decreto Federal de 06/06/1990 e Resolução CONAMA 

de 06/12/1990, visa à preservação do parque, agindo em seu entorno. 
As atividades de lazer foram prioritárias nesta etapa de estudo para a definição do programa do 
parque.  A própria natureza já propicia uma série de atividades de recreação, a serem valorizadas, tais 
como: banhos de cachoeira, pesca, admiração panorâmica, rapel. Outras, como, caminhadas/Cooper 
em vias apropriadas, caminhadas em trilhas, passeios de bicicleta e a cavalo, piqueniques, futebol, 
arqueria, atividades culturais e de aprendizado, serão orientadas e planejadas no desenho do parque.  
A escolha das atividades, inicialmente propostas, foram determinadas em função das condicionantes 
do sítio e visam atender a todas as faixas etárias. Houve uma preocupação com o uso constante do 
parque durante todo o ano. Assim, em épocas de inverno, o parque proporcionaria uma série de 
eventos independentes do rico potencial hídrico. Dentre essas atividades estão as esportivas e 
culturais, entre outras. 
Outra preocupação foi com a interação do parque com a comunidade local. Para permitir essa 
integração, planeja-se em permitir um segundo acesso, independente ao parque de alguns 
equipamentos localizados na zona de uso público intensivo. Assim, as atividades culturais e outras 
quaisquer, da cidade ganhariam um espaço apropriado para tal. Além da interação, algumas atividades 
turísticas poderiam ser atendidas independentes do horário de funcionamento do parque, permitindo 
um uso noturno ao local. 
Para uma correta utilização da área, será criado um programa de educação ambiental. 
Visando aproveitar ao máximo os recursos próprios da região, as edificações e equipamentos deverão 
ser implantados de maneira harmoniosa com o meio ambiente, com a cuidado de permitir o mínimo de 
agressão ambiental e visual. Será utilizado o eucalipto, abundante no município, como elemento 
estrutural dos edifícios. Para a coloração, quando necessária, será usado o pigmento extraído no local. 
Em cada zona, uma série de equipamentos serão necessários para garantir a adequada utilização do 
parque. Foi então, determinado um programa básico de edificações e equipamentos a serem 
implantadas em cada setor: 

• Zona intangível: guarita e postos de vigilância, residência de vigilante e um via limítrofe, 
servindo também como acero.  

• Zona primitiva: um mirante, um posto de vigilância, uma guarita, um centro de pesquisas e 
recuperação, um alojamento para pesquisadores e um viveiro. 

• Zona administrativa: um centro administrativo, um centro de manutenção, um centro policial, 
7 residências – padrão para funcionários, uma residência para o tenente da policia florestal, 
uma residência para o administrador, uma residência para hóspedes ilustres, um aterro 
sanitário, um reservatório de água, estruturas para armazenamento de lixo reciclável e 
reaproveitamento de lixo orgânico, para tratamento de esgoto e aproveitamento da drenagem 
pluvial para irrigação. 

• Zona de uso público extensivo: recantos de descanso e pic-nic, mirante, guarita, postos de 
vigilância, lanchonete, trilhas e um camping. 

• Zona de uso público: quadras esportivas, vestiários, lanchonetes, um centro de visitantes 
(incluindo museu interativo e centro de educação ambiental), uma pousada, um camping para 
450 barracas, estacionamentos, quiosques de churrasqueiras e setores de convívio, parque 
infantil, lago. 

 
 
5. PLANO DE MANEJO DE IMPLANTAÇÃO: 
 
 
Para a implantação do parque foi desenvolvido um plano de manejo de implantação divididos em três 
programas principais: 
 
5.1. Programa de Manejo do Meio Ambiente. 
 
Esse programa visa a criar diretrizes e estabelecer intervenções para a preservação, recuperação e 
manutenção do equilíbrio natural, como também incentivar as atividades de pesquisa. É dividido em 
dois sub-programas: 



 8 
• sub-programa de investigação: visa ao conhecimento das características naturais dos diversos 

ecossistemas inseridos no parque, tais como: identificação das espécies vegetais e animais, 
mapeamento de pontos de interesse ecológico e turístico, distância das trilhas, etc. 

• sub-programa de manejo de recursos: estabelece diretrizes de recuperação das áreas 
degradadas pela atividade mineral e de reflorestamento da mata remanescente, bem como o 
manejo de reciclagem de águas e usos de energias alternativas. 

 
5.2 Programa de Uso Público. 
 
Estabelece diretrizes e normas de utilização das áreas de uso público, visando à valorização da 
experiência do turista, ao mesmo tempo em que garante a não destruição do meio ambiente. 

• Sub-programa de recreação: proporcionar oportunidades para que os visitantes possam realizar 
atividades recreativas, compatíveis com os recursos e objetivos do parque. 

• Sub-programa de interpretação: promover um conhecimento do visitante de maneira a 
valorizar sua visitação e preservar o meio ambiente. 

• Sub-programa de turismo: Integrar o parque aos planos dos órgãos turísticos. 
• Sub-programa de relações públicas: divulgar ao público o parque. 

 
5.3 Programa de Operações. 
 
Determina medidas relacionadas ao funcionamento e administração do parque. 
Sub-programa de proteção: visa à proteção das áreas naturais e também garantir a segurança dos 
funcionários e visitantes. 

• Sub-programa de manutenção: manter o patrimônio do parque. 
• Sub-programa de administração: dotar o parque de pessoas, equipamentos e instalações para 

cumprir o plano de manejo. 
 
 
6. FIGURAS E FOTOS 
 

 
 

Foto 01 – vista dos três afluentes do Rio do Prata, a partir da Serra da Gandarela. 
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Foto 02 – Vegetação típica da Serra da Gandarela. 
 
 

 
 

Foto 03 – Cachoeira do Viana 
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Foto 04 – Vista do conjunto da bacia do Viana. 
 

 
 

Foto 05 – Cachoeira do Viana. 
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Foto 06 – Poço de banho – córrego do Viana. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 07 – Fazenda antiga. 
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Figura 01 – Mapa das bacias hidrográficas do município de Rio Acima. 

 
Figura 02 – Mapa de localização da área do parque no município de Rio Acima. 
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Figura 03 – Mapa de declividades do parque. 
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Figura 04 – Mapa de Zoneamento. 
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Figura 05 – Mapa da Zona de uso público.
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