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RESUMO 

 

A Serra dos Cristais situa-se no Município de Diamantina, cidade reconhecida pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como 

patrimônio cultural da humanidade desde 1999. Na carta de recomendação da UNESCO ficou 

determinada a proteção do entorno da cidade. A referida serra serve como uma moldura para 

o centro histórico e é tombada desde 16 de maio de 1938. Verifica-se que o tombamento não 

vem sendo respeitado e o patrimônio tem sido tomado por construções irregulares. O processo 

de tombamento é previsto no artigo 216, parágrafo único, da Constituição Republicana de 

1988 como instrumento de proteção do patrimônio cultural, regulado em âmbito nacional pelo 

Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Uma vez inscrito no respectivo Livro do 

Tombo, o bem passa a integrar o patrimônio cultural da unidade federada que realizou o 

tombamento. A presente dissertação tem por objetivo investigar alternativas jurídicas capazes 

de conter essas invasões. Para que fossem obtidas as respostas a essa questão e também o 

desenvolvimento da presente dissertação, foi realizada ampla revisão de literatura em revistas 

jurídicas de circulação nacional, doutrinas, dissertação e teses além disso, foram analisadas as 

Unidades de Conservação instituídas pela Lei 9985/2000, realizadas pesquisas doutrinárias, 

avaliações in loco das invasões, reuniões com a Secretaria de Obras Municipal e com o 

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, para a discussão de possíveis soluções. Ao final 

foi proposta a instituição de um Monumento Natural como meio de proteção mais efetiva e 

abrangente do bem natural e cultural. 

 

Palavras-chave: patrimônio cultural, patrimônio natural, tombamento, espaços territorialmente 

protegidos, sistema nacional de unidades de conservação, Diamantina. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The Mountain Range ―Serra dos Cristais‖ is located in the city of Diamantina, a city 

recognized by UNESCO (UNESCO) as world cultural heritage since 1999. On the UNESCO 

recommendation letter it was determined the protection surrounding the city. The referred 

moutain range serves as a frame for the historic center and it has been designated as world 

cultural heritge from May, 16, 1938. It is noticed that the designation (as world cultural 

heritage) has not been respected and the heritage have been taken over by illegal 

constructions. The designation process is provided for in Article 216, sole paragraph, of the 

Republican Constitution of 1988 as an instrument of protection of cultural heritage, nationally 

regulated by Decree Law No. 25 of November 30, 1937. Once enrolled in the respective Book 

of Designation (Livro do Tombo), the good becomes part of the cultural heritage of the 

Federal Unit that conducted the designation. This thesis proposes to investigate legal 

alternatives capable of containing these invasions. In order that this thesis could be developed  

and the answers to the raised questions could be obtained, an extensive literature review on 

law national magazines, doctrines, dissertation and thesis was conducted. Furthermore, 

Protected Areas established by Law 9985/2000 were analyzed, doctrinal research has been 

done and on-site evaluations of the invasions were made, as well as meetings with the 

Department of Municipal Works and the State Institute of Historical Heritage, so that possible 

solutions were discussed. In conclusion it was proposed the establishment of a Natural 

Monument as a way of guaranteeing more effective and comprehensive protection of natural 

and cultural assets. 

 

 

Keywords: cultural heritage, natural heritage, tipping, territorially protected areas, national 

protected area system, Diamantina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O direito ambiental não diz respeito apenas ao ramo do direito que busca tutelar o 

meio ambiente natural. Ele abarca ainda os patrimônios genético, artificial, cultural e do 

trabalho, os quais preenchem o conceito de sadia qualidade de vida trazido pelo artigo 225 da 

Carta Magna. Num tempo de avanços tecnológicos, o intercâmbio cultural é cada vez mais 

presente na realidade dos indivíduos, o que projeta atenção à necessidade de valorização da 

cultura de uma nação ou comunidade pelo seu próprio povo. O meio ambiente, em cada uma 

de suas classificações, integra a dignidade da pessoa humana e contribui, desde que 

preservado e valorizado, para o desenvolvimento do indivíduo como ser integrante de uma 

realidade cultural-social. 

A percepção do patrimônio, como referência da história, e como unificação de 

costumes e tradições surgiu da proteção de bens, edificações, monumentos e lugares, 

transformando-os em construções simbólicas para dar base cultural a uma sociedade. A noção 

de monumento cultural não se restringe à visão stricto sensu de bens edificados pelo homem, 

mas abrange a paisagem e outros exemplos da interação do homem com a natureza. 

Destacam-se os locais a que a história e o olhar humano conferem valor. São várias as formas 

de proteção do meio ambiente, e em particular do patrimônio cultural e natural. Há uma 

preocupação mundial em preservar esses patrimônios mediante leis de proteção e restaurações 

que possibilitem a manutenção das características originais. Quando se preserva o patrimônio 

cultural, conserva-se a memória do que os integrantes de determinada sociedade foram no 

passado e do que eles atualmente são. Trata-se da identidade de uma nação. 

A Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

é o órgão responsável, no âmbito internacional, pela definição de regras e proteção do 

patrimônio histórico e cultural da humanidade. No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN) atua na gestão, proteção e preservação do patrimônio histórico 

e artístico. 

A Constituição da República (1988) estabelece que o poder público, com a 

cooperação da comunidade, deve promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro. Dispõe 

ainda que esse patrimônio é constituído pelos bens materiais e imateriais que se referem à 

identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 

Tem-se, para isso, que o Tombamento é um atributo legal dado a bens culturais 

identificados como tal, para garantir sua integridade e a perpetuação da memória. É um 
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procedimento administrativo, vez que não se realiza em um só ato, mas em uma sucessão de 

atos preparatórios, essenciais à validade do ato final, que somente se efetiva após o registro do 

bem no Livro do Tombo. 

Muitos autores acreditam que o fundamento da atribuição de tombar é tríplice, pois é 

político, na medida em que compete ao Poder Público exercer o imperium sobre os 

administrados, haja vista que possui exercício sobre todas as coisas, bens e pessoas em seu 

território; é constitucional, por estar o tombamento previsto na Lei Maior e, legal, em razão de 

existir legislação própria a amparar o tombo. 

Com o tombamento, o Poder Público busca preservar os bens culturais que, sob o 

ponto de vista histórico, artístico, científico ou afetivo, possuem excepcional valor individual. 

Em decorrência dessa medida, o bem, ainda que pertencente a um particular, passa a 

ser considerado de interesse público, com restrições às quais devem se sujeitar seus titulares. 

Observados tais contextos, pretende-se demonstrar, no presente trabalho, a 

importância do Tombamento da Serra dos Cristais, também conhecida como Serra do Rio 

Grande, que circunda a cidade mineira de Diamantina, Patrimônio Cultural da Humanidade. O 

citado município, além de ser internacionalmente reconhecido pelo vasto acervo histórico, 

apresenta riquezas ambientais e culturais inestimáveis, também se destaca por sua 

singularidade e diversidade, englobando monumentos, tradições, festas, músicas, danças e 

artesanato, configurando um conjunto de manifestações que, reconhecidamente, constituem 

uma das expressões da cultura brasileira. 

O bem ora tratado integra o complexo rochoso da Cordilheira do Espinhaço. A parte 

inferior das encostas da Serra dos Cristais é caracterizada pelas cores avermelhadas do ferro e 

pelas cores branca-acinzentada dos quartizitos na sua parte superior. Divide-se em dois 

grandes biomas: o da Mata Atlântica e do Cerrado, além de ser rica em nascentes de córregos. 

A importância de Diamantina foi reconhecida internacionalmente em 02 de 

dezembro de 1999. Nessa data, a cidade foi elevada, pela UNESCO, a Patrimônio Cultural da 

Humanidade, através de carta endereçada ao então Prefeito João Antunes de Oliveira. 

A Serra dos Cristais sempre foi motivo de orgulho dos diamantinenses pelas batalhas 

e exemplos de vigor, coragem e anseio de liberdade dos seus primeiros habitantes. Foi o 

cenário das lutas de escravos e brancos contra a opressão da coroa portuguesa, que proibia a 

lavra e o garimpo no Distrito Diamantino. Suas frestas entre as pedras foram, muitas vezes, o 

caminho e os esconderijos do ouro e dos diamantes, produtos do trabalho daqueles que não 

concordavam com as ordens ditatoriais provenientes de Portugal. Ao longo do tempo, a ação 

do homem foi dotando o que poderia ser considerando tão somente patrimônio natural de 
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elementos culturais, como o turístico caminho dos escravos, local por onde eles fugiam dos 

desmandos do governo português, que proibia a lavra e o garimpo no Distrito Diamantino, a 

instalação de mirantes, cruzeiros, igrejas, fábricas, escolas e até moradias. 

O Centro Histórico detém maior excepcionalidade em virtude de estar emoldurado 

pela Serra dos Cristais, que se tornou monumento tombado pelo IPHAN (em 16 de maio de 

1938, processo 64T38, inscrito no Livro de Belas Artes V.1, inscrição 66, fls. 12). 

Especificamente no caso da Serra dos Cristais, referido ato administrativo fundou-se na 

necessidade de se preservar a paisagem histórica e a ambiência da cidade. 

Todavia, o tombamento não vem se apresentando eficaz para a proteção desse 

patrimônio. A serra tem sido tomada por construções, em sua maioria irregulares. Tal 

ocupação, conforme será demonstrado ao longo dessa dissertação, é fruto do progressivo 

esvaziamento das zonas rurais, o que fez com que um movimento de ocupação irregular se 

formasse nas áreas urbanas do município paulatinamente. Ainda que o legislativo municipal 

tenha tentado proteger a serra por meio de diversas leis, não houve grande sucesso. 

Faz-se urgente reverter os impactos nocivos sobre o monumento de forma a 

conseguir a proteção e recuperação da qualidade ambiental, com a salvaguarda da flora e da 

fauna, o controle de ações antrópicas e a consequente recuperação da possibilidade de fruição 

da paisagem da Serra dos Cristais. Nesse sentido, com o intuito de proteger os atributos da 

área, o poder público procedeu ao seu tombamento definitivo em 19 de novembro de 2010 

pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – CONEP, por meio da Deliberação 04/2010, 

publicada em 28 de dezembro de 2010. Neste processo foram delimitadas as áreas de 

tombamento e entorno, sendo definidas as diretrizes para intervenção e ocupação dessas áreas. 

A Serra dos Cristais foi inscrita no Livro de Tombo I – Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico e no Livro III - do Tombo Histórico. 

No entanto, mesmo com a instituição do tombamento e a consequente proibição de 

construções em parte da Serra, a invasão e o descuido com este patrimônio, que além de 

ambiental é cultural, não cessou. Por isso, torna-se clara a necessidade da instituição de outras 

formas de proteção, visando à preservação do bem. 

Existe o dever jurídico de proteção cultural titularizado pelo Poder Público, o qual se 

justifica em face do interesse que motivou a realização de tombamento. Este dever é regulado 

pelo Decreto Lei nº 25, de 1937 e pelas Cartas Internacionais de Preservação Cultural. 

Em um Estado Democrático a efetividade da proteção é fim da aplicação da lei e 

constitui elemento de concretização do direito. Entretanto, o tombamento, como ato isolado, 

não é capaz de garantir a defesa do bem comum. Não se pode permitir que um bem tombado 
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deteriore-se de tal forma que, sob o ponto de vista prático, não atinja mais o interesse público. 

Exatamente por essa razão, a conservação dos bens reconhecidos como de interesse público é 

também de responsabilidade do ente que o tombou e da própria sociedade. 

Tendo em vista a ocupação desordenada da Serra dos Cristais, formula-se, então, o 

seguinte questionamento: Frente a isso, o que pode ser feito pelo poder público para conter 

essa invasão? 

A Lei 9.985 de 2000 criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) e definiu critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação, revelando instrumentos preciosos à defesa dos patrimônios 

ambientais e culturais. A edição da citada norma busca atender ao comando estabelecido no 

art. 23, III da Constituição da República, que acomete o Poder Público do dever de promover 

e proteger o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento, desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. 

A instituição de unidades de conservação para a proteção do patrimônio ambiental e 

cultural revela-se como opção dentre os instrumentos de proteção nas normas ambientais e 

culturais. Orienta a norma invocada, que o patrimônio cultural seja objeto de avaliação nas 

políticas de gestão e manutenção de todas as unidades de conservação, ainda que não tenha 

sido instituída com a finalidade precípua de defender o patrimônio cultural. 

Com respaldo na Lei do SNUC, no decreto de tombamento da Serra dos Cristais, 

bem como o que prevê a Lei Municipal de Diamantina nº 103 de 2011 será demonstrada a 

importância de defender a preservação da Serra dos Cristais, e o fim da expansão das 

edificações lá existentes, atribuindo ao Poder Público, em parceria com a comunidade o dever 

de fiscalização, e a criação de uma unidade de conservação para aprimorar a proteção do 

patrimônio cultural. 

Para elaboração da dissertação, foi realizada ampla revisão de literatura em revistas 

jurídicas de circulação nacional, doutrinas, dissertação e teses, bem como em livros que 

versam sobre o tema. Além disso, foram analisadas as Unidades de Conservação instituídas 

pela Lei 9985/2000, realizadas pesquisas doutrinárias, avaliações in loco das invasões, 

reuniões com a Secretaria de Obras Municipal e com o Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico para discutir possíveis soluções. Com esse trabalho busca-se: (i) demonstrar que no 

presente caso o tombamento não está sendo um instrumento eficaz de proteção cultural e 

ambiental; (ii) reafirmar o dever jurídico do poder público, com o apoio da comunidade, de 

constituir e proteger os patrimônios culturais e ambientais; (iii) apresentar a importância dos 

princípios da solidariedade intergeracional e da participação popular como fundamentos da 
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proteção do patrimônio cultural e ambiental; (iv) destacar os tipos de unidade de conservação, 

em especial o monumento natural como instrumento eficaz para maior proteção da Serra dos 

Cristais. 

Por ser a Serra dos Cristais patrimônio histórico e cultural da Cidade de Diamantina, 

cabe ao Poder Público, com o apoio da sociedade uma atuação mais incisiva e direta visando à 

proteção deste patrimônio pertencente à coletividade. 
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2 A CIDADE DE DIAMANTINA E A IMPORTÂNCIA DA SERRA DOS CRISTAIS 

 

Conforme dados da Prefeitura Municipal, Diamantina está localizada no Estado de 

Minas Gerais, a 300 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Situada na Cordilheira do 

Espinhaço Meridional, a 1200 metros de altitude, tendo ao fundo a Serra dos Cristais, na 

região do Vale do Jequitinhonha, abrangendo dois grandes biomas, o da mata Atlântica e do 

Cerrado e, duas grandes bacias hidrográficas a do São Francisco, a oeste, e as dos rios Doce e 

Jequitinhonha a leste. Por ser cercada de muitas tradições, a cidade é considerada um centro 

de eventos no cenário cultural do Estado de Minas Gerais, sendo que as manifestações mais 

antigas são comumente ligadas à religião. A abertura a novos eventos como feiras e música 

torna o universo das manifestações culturais do município rico e dinâmico. (DIAMANTINA, 

s/d). 

 

Figura 1: Mapa de localização do município de Diamantina – MG. 

 

Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Diamantina – MG. 

 

Diamantina totaliza uma superfície de 4.672 km² e, segundo o IBGE sua população 

soma aproximadamente 45 mil habitantes, sendo 35 mil nas áreas urbanas. Sua formação 

geológica foi determinante, tanto para a beleza da paisagem natural da região, quanto para sua 

economia. A história da ocupação dessa cidade se deu no início do século XVIII, devido às 

notícias do descobrimento de grande quantidade de ouro na região da cidade do Serro. Ao 

confirmarem a presença desse metal precioso em abundância, os mineradores fixaram os 

primeiros colmados. Até 27 de outubro de 1819, Diamantina era distrito do município do 
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Serro, data em que se desvinculou e foi elevada à Vila de Diamantina. A vila foi elevada à 

categoria de cidade em 06 de março de 1838 e à comarca em 1873. (DIAMANTINA, s/d)  

 

Figura 2: Imagem do início do século XIX: conjunto urbano da cidade de 

Diamantina. A Serra dos Cristais esta à direita, ainda sem ocupação. 

 

Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Diamantina – MG. 

  

No século XIX, a decadência da mineração local culminou no fim da Real Extração
1
 

e no o término da presença dos agentes da Corte na cidade de Diamantina. Por um lado, os 

prejuízos causados pela diminuição da extração dos diamantes e os revezes sofridos pela 

economia contribuíram para uma diversidade nos negócios do município, aumentando a 

produção agrícola, o número de comerciantes e a instalação da indústria de tecidos. Mesmo 

assim, apesar do trabalho nas lavras ter diminuído significativamente, a extração não cessou 

completamente, haja vista que até hoje é possível encontrar garimpos em alguns locais do 

município. 

A sede municipal é dotada de um bem paisagístico natural excepcional, que é a 

própria Serra dos Cristais. Essa formação geológica localiza-se a leste do centro e de forma 

complementar cria um ambiente exuberante para os antigos casarios. A importância da serra 

na história da cidade advém dos caminhos iniciais de acesso ao núcleo urbano, e também pelo 

fato dela formar o pano de fundo de beleza marcante para o espaço urbano tombado, 

configurando um dos conjuntos paisagísticos mais importantes do Estado de Minas Gerais. 

Conforme citado anteriormente, o centro histórico da cidade de Diamantina foi 

tombado em 1938, pelo IPHAN, por meio do Processo 64-T-38, inscrição Nº 66 no Livro de 

                                       
1A Real Extração foi o órgão encarregado de administrar e explorar a mineração na Demarcação Diamantina, da 

Comarca do Serro Frio, em Minas Gerais. 
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Belas Artes. O tombamento, além de destacar suas características arquitetônicas e urbanísticas 

típicas das cidades do período colonial, também ressaltou seu excepcional valor por sua 

relação com a Serra dos Cristais, formando um dos conjuntos paisagísticos mais significativos 

do Estado. 

A proteção do entorno é necessária para complementar a proteção do centro histórico 

já tombado. Proteger impõe limitações menos intensas que o tombamento, tendo como 

objetivo a preservação da ambiência do objeto tombado, considerando ainda que a 

conservação de um bem exige a manutenção de um entorno visual apropriado. 

Diamantina recebeu o título de Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO em 

1999, o que a destacou ainda mais em termos culturais e turísticos no Brasil e no exterior. 

Para isso, foi exigida à prefeitura a elaboração prévia de um plano diretor de desenvolvimento 

urbano como condicionante da UNESCO. Um dos requisitos do processo de inscrição da 

cidade na lista do patrimônio mundial da UNESCO foi a solicitação da parceria do Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais (IEPHA/MG) para o 

tombamento da serra dos Cristais. A importância dessa Serra assim foi destacada no processo 

de reconhecimento do importante título: 

 

Os atributos elencados como fundamentais em seu reconhecimento estão bem 
preservados no seu traçado urbano e padrão arquitetônico, amoldado na encosta do 

lado oposto da Serra dos Cristais, formando uma expressiva composição de cultura e 

natureza. Em Minas Gerais, determinou uma configuração original e de rara beleza. 

 

O título de Patrimônio Cultural da Humanidade é concedido pela UNESCO a 

monumentos, edifícios, trechos urbanos e até ambientes naturais de importância paisagística 

que tenham valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. 

Com isso, a UNESCO busca não apenas catalogar, mas ajudar na identificação, na 

proteção e na preservação de bens culturais considerados especialmente valiosos para a 

humanidade. Esse objetivo está incorporado no tratado internacional denominado Convenção 

sobre a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, tendo sido aprovado pela 

UNESCO em 1972. 

Ensina Souza Filho (1997, p. 107) que quando os bens são considerados patrimônio 

da humanidade ―passam a ter uma preservação obrigatória pelo Estado Membro, que se 

compromete a preservá-los perante os demais Estados membros da UNESCO‖ deduzindo-se 

daí que sua preservação ―deixa de ser um problema de economia doméstica, para tornar-se um 

compromisso internacional‖. 
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Entendendo a UNESCO a importância da preservação cultural para memoria e 

identidade de um povo, assim descreve o que é Patrimônio Cultural da Humanidade: 

 

O patrimônio cultural é de fundamental importância para a memória, a identidade e 

a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. 

Patrimônio Cultural Mundial: é composto por monumentos, grupos de edifícios ou 

sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, 

científico, etnológico ou antropológico. 

A UNESCO trabalha impulsionada pela Convenção para a Proteção do Patrimônio 

Mundial Cultural e Natural (1972), que reconhece que alguns lugares na Terra são 
de "valor universal excepcional", e devem fazer parte do patrimônio comum da 

humanidade. (UNESCO, s/d) 

 

Essa importância pode ser ampliada pela apreciação da natureza dos mecanismos de 

proteção ao patrimônio cultural na esfera internacional os quais, segundo critério estabelecido 

por Casanovas e La Rosa apud SILVA, 2002, p.25, dividem-se em: 

De conservação: que ―objetivam manter a integridade física dos bens culturais‖; de 

restituição: que ―disciplinam a devolução dos bens culturais aos seus legítimos titulares 

quando tomados ilicitamente‖; de retorno: que ―dispõem sobre a recuperação de determinados 

bens culturais pelo país de origem, em hipóteses nas quais não tenha havido afronta à 

legislação nacional protetora à época da saída de tais bens‖. 

 

Figura 3: Vista geral da paisagem que motivou o recebimento do título de patrimônio 

mundial: ―Diamantina está tão admiravelmente integrada ao seu sítio, que forma com a Serra 

dos Cristais um conjunto indissociável‖. 

 

Fonte: Acervo do IEPHA/MG. 

 

A serra dos Cristais, também conhecida como Serra do Rio Grande, possui altitude 

entre 1.100 e 1.400 metros e integra o complexo rochoso da Cordilheira do Espinhaço. Fato 

que por si só já é suficiente para proteção. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001333/133369por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001333/133369por.pdf
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Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBIO, o 

complexo montanhoso Serra do Espinhaço é considerado a única cordilheira brasileira, com 

cerca de 1.500 km de extensão entre os estados de Minas Gerais e Bahia. Este conjunto 

geológico abriga um grande número de espécies endêmicas, ou seja, espécies que ocorrem 

apenas em um determinado lugar. (ICMBIO, 2012) 

Além da exuberância e da beleza de suas paisagens naturais, a elevada 

biodiversidade e a presença de uma fitofisionomia frágil, com baixa capacidade de se 

recompor – única no mundo –, denominada Campos Rupestres, deram à região o título de 

Reserva da Biosfera pela UNESCO em 2005. Soma-se à importância biológica o fato de que 

este maciço é de vital importância para diversos rios, entre os quais o São Francisco, o Doce, 

o Jequitinhonha. Conforme ensinamentos do engenheiro florestal Alexandre Silva Serra do 

Espinhaço é um patrimônio natural de extrema importância não só para Minas Gerais, como 

para o Brasil: 

 
A Serra do Espinhaço Meridional é um patrimônio natural cuja importância 

transcende os limites do Estado de Minas Gerais e mesmo do Brasil. Em 2005, foi 

elevada à condição de Reserva da Biosfera Terrestre pela UNESCO, uma área da 

Serra com aproximadamente 3,70 milhões de hectares. Tal área inicia-se ao sul das 

cidades de Congonhas e Rio Branco, passa por Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, 

Santa Bárbara Nova Lima, Itambé do Mato Dentro, Conceição do Mato Dentro, 

Serro, Diamantina, Santo Antônio do Itambé, Rio Vermelho, São Gonçalo do Rio 
Preto, Augusto de Lima, Lassance, Buenópolis e termina, ao norte, nas 

proximidades Jequitaí, Francisco Dumont e Olhos D´água. (SILVA, 2055, p.261) 

 

Tem-se, ainda, que a Reserva da Biosfera Terrestre foi criada devido à diversidade de 

recursos naturais lá existentes. A flora da região é muito rica, especialmente a campestre, que, 

conforme já dito, contém elevado grau de endemismo. Explica Carlos Filho (2005, p. 121) 

que as ―condições especiais do clima e do solo na Cadeia do Espinhaço favorecem o 

desenvolvimento de uma flora típica, não encontrada em nenhuma outra parte do Brasil, 

sendo que a fisionomia é denominada pelos Campos Rupestres‖. Prosseguindo, o mesmo 

autor ensina que campo rupestre é: 

 
Tipo fisionômico exclusivamente herbáceo-arbustivo, com a presença eventual de 

arvoretas pouco desenvolvidas, com até dois metros de altura. Geralmente ocorre em 

altitudes superiores a 900 metros, em áreas onde há ventos constantes, dias quentes e 

noites frias, em solos litólicos ou nas frestas dos afloramentos rochosos. Os solos 

são ácidos e pobres em nutrientes. (CARLOS FILHO, 2005, p. 121) 
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Conclui-se que é uma forma única de vegetação, tanto pela diversidade de espécies 

como pela maneira como estas se distribuem, com as plantas crescendo sobre pedra, em solo 

pedregoso ou arenoso. 

Na Serra dos Cristais encontra-se uma espécie de vegetação de extrema importância 

para economia local, sendo comercializada como ―sempre vivas‖, que são tipos de flores que, 

mesmo após a colheita, não morrem. É considerada uma espécie típica da região, sendo muito 

utilizada pelo artesanato local. 

 

Figura 4: Imagem de uma espécie de ―Sempre Viva‖ encontrada na Serra dos Cristais 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Além de toda essa importância natural, a relevância histórica da Serra dos Cristais na 

formação de Diamantina advém do fato de ela ter sido um dos primeiros pontos de 

organização da cidade, e uma das vias iniciais de acesso ao núcleo urbano. Ao longo do 

tempo, a ação do homem foi dotando esse espaço natural de elementos culturais, como 

mirantes, praças, cruzeiros, uma igreja e um importante trecho histórico calçado com pedras, 

o Caminho dos Escravos. No final do século XIX, a Serra dos Cristais foi uma importante 

área de lazer da comunidade e hoje, a plataforma onde se localiza o cruzeiro luminoso, 

juntamente com a igreja de Nossa Senhora Aparecida e a praça Jardim da Serra, com sua 

antiga via de calçamento de pedra, constitui um importante ponto turístico pela vista 

privilegiada que oferece da cidade, especialmente da área tombada.  
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Segundo a visão dos técnicos do IEPHA/MG, a Serra dos Cristais é tradicionalmente 

identificada como um elemento paisagístico da cidade de Diamantina, formando uma espécie 

de moldura para o espaço urbano. O tombamento provisório da Serra dos Cristais pelo 

IEPHA/MG foi aprovado em 14 de dezembro de 2000 e nele se destaca justamente que ―a 

convivência entre os patrimônios cultural e ambiental havia sido decisiva para a inclusão de 

Diamantina na lista de Patrimônio da Humanidade da UNESCO‖. 

Nota-se, principalmente a importância da paisagem natural em sua relação com o 

conjunto edificado: "a paisagem agreste é testemunho histórico vivo da ocupação do território 

e do surgimento e desenvolvimento da cidade de Diamantina" (CHACHAM, 2009). 

Não haveria como não perceber a importância da Serra dos Cristais na composição 

da paisagem de Diamantina: a serra proporciona à cidade um horizonte mais amplo, mais 

arejado. Já no início de 1990, procurou-se dar à serra uma proteção oficial municipal: a Lei 

2062, de 15 de setembro de 1993, revogada em 1996, proibia o estabelecimento de 

edificações sobre as paisagens naturais notáveis da cidade de Diamantina. Eram consideradas 

paisagens naturais notáveis ―toda a extensão da Serra do Rio Grande, do sopé ao cume que dá 

vista para a cidade, conforme área a ser demarcada por cartografia pelo Poder Público‖ 

(CHACHAM, 2009). 

O tombamento estadual definitivo do Conjunto Paisagístico da Serra dos Cristais, e 

sua inscrição no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do IEPHA/MG, 

ocorreram em 19 de novembro de 2010. O referido ato buscou, sobretudo, definir melhor os 

perímetros e diretrizes de proteção da área tombada e do seu entorno, para a salvaguarda 

desse conjunto paisagístico, continuamente ameaçado pela ocupação irregular e desordenada. 

O perímetro protegido corresponde às duas vertentes da serra – a área não 

urbanizada, que emoldura a cidade, e a outra voltada para a região onde estão as propriedades 

rurais. Nos estudos de tombamento, foram destacadas as questões histórica, física e 

geomorfológica, a relevância como paisagem e a sua relação com o entorno. 

Segundo consta nos estudos apresentados pelo IEPHA à época do tombamento 

definitivo foram analisadas as características geográficas e paisagísticas da Serra dos Cristais, 

que se destacava pela sua amplitude e relevo, além da relação com a cultura e história da 

cidade. 

A ocupação desordenada da Serra dos Cristais começou a se fazer visível no final da 

década de 1970, época em que foram aprovados, pela prefeitura, a criação dos bairros São 

Pedro, em 1979, e Jardim, em 1980, ambos no sopé da serra. Deu-se, então, início a uma 

ocupação fruto do progressivo esvaziamento das zonas rurais brasileiras, decorrentes do 



23 

 

processo de desenvolvimento centralizador promovido pelo regime militar da época. Na 

sequência, ocorreram solicitações para a descaracterização de antigas propriedades rurais, 

passando essas a incorporar o perímetro urbano e recebendo aprovação para loteamento. 

Após a criação do Parque Estadual do Biribiri (Decreto 39.909 de 22 de setembro de 

1998), do tombamento do povoado de Biribiri (homologado em 11 de novembro de 1998) e 

da criação do Parque Nacional das Sempre Vivas (decreto s/nº de 13 de dezembro de 2002) 

aconteceu uma significativa migração de muitos pequenos mineradores e faiscadores e 

coletores de sempre vivas, tendo a cidade recebido a maior parte desse contingente. Diante do 

quadro desenhado ao longo dessas décadas, viu-se consolidarem as rarefeitas periferias 

urbanas além dos limites do perímetro de tombamento do IPHAN. 

Diamantina recebeu o título de Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO em 

1999, o que a destacou ainda mais em termos culturais e turísticos no Brasil e no exterior. 

Para isso, previamente foi exigida a elaboração, pela prefeitura, de um plano diretor de 

desenvolvimento urbano como condicionante da UNESCO. Um dos requisitos do processo de 

inscrição da cidade na lista do patrimônio mundial da UNESCO foi a solicitação da parceria 

do IEPHA/MG para o tombamento da serra dos Cristais que, conforme já expresso, se deu no 

dia 12 de dezembro de 2000, em caráter provisório. A finalização do processo de tombamento 

configurou tarefa árdua e contou com a colaboração do Ministério Público, do IPHAN, da 

Prefeitura Municipal e do Instituto Estadual de Florestas – IEF. O perímetro de tombamento 

delimitado manteve-se inferior à extensão total da Serra dos Cristais, mas buscou conciliar as 

proteções já existentes (tombamento federal, proteção da UNESCO, Parque Estadual do 

Biribiri, Parque Nacional das Sempre Vivas, Áreas de Proteção Permanentes - APPs). 

Conforme demonstrado, a Serra dos Cristais, além de sua beleza, é de extrema 

relevância para cidade, daí a importância de sua preservação, importante ainda para que sejam 

contidas as invasões, a fim de se evitar o aumento do impacto sobre a paisagem da serra, área 

de interesse paisagístico. Por outro lado, faz-se urgente consolidar, na área tombada, que 

ainda não foi invadida, espaços públicos como parques ou unidades de conservação de modo 

a dar maior proteção e destinação coletiva aos espaços passíveis de ocupação irregular. 

 

 

 

 

 

 



24 

 

3 NOÇÕES GERAIS DE MEIO AMBIENTE CULTURAL E MEIO AMBIENTE 

NATURAL 

 

A fim de delimitar o objeto do presente estudo é imprescindível o esclarecimento de 

alguns conceitos. Muito embora deva o meio ambiente ser vislumbrado de forma ampla e 

unitária, podem-se destacar algumas modalidades dentro dessa amplitude. 

Segundo Miranda (2006, p. 12) ―o meio ambiente é a interação do conjunto de 

elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da 

vida em todas as formas‖. 

Com relação ao meio ambiente, comenta-se a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 

estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente, recepcionada pela Constituição da 

República de 1988. É a norma geral sobre proteção ambiental, que, conforme preâmbulo, 

estabelece princípios objetivos e instrumentos para implementar a preservação dos recursos 

naturais do país, além de instituir o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 

O conceito de meio ambiente é apresentado no inciso I, do artigo 3º da citada norma: 

―conjunto de condições, leis, influências e interpretações de ordem física, química e biológica, 

que permite, abriga e rege a vida em todas as formas‖. Apesar de ser um avanço para a época, 

atualmente tal definição necessita de ser mais abrangente, conforme descreve Thomé: 

 

O conceito apresentado pela Lei 6.939/81 deve ser interpretado de forma mais 

abrangente, em consonância com a Constituição de 1988, no sentido de inserir os 

aspectos sociais, culturais e econômicos, além dos aspectos de ordem física, química 

e biológica, expressamente mencionados. O entendimento de ―meio ambiente‖ deve 

ser amplo, aglutinador, envolvendo e interconectando os aspectos bióticos (flora e 

fauna), abióticos (físicos e químicos), econômicos, sociais, culturais, enfim, os 

aspectos que conjuntamente formam o ―ambiente‖. (THOMÉ, 2014, p. 179) 

 

Nessa esteira, a resolução CONAMA 306, de 2002, conceitua meio ambiente como: 

―conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, 

social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas‖.  

Para Thomé de acordo com a doutrina o meio ambiente pode ser classificado em: 

 

a) Meio ambiente natural: ou também chamado de físico, constituído pelo solo, 

água, ar, flora, fauna. 

b) Meio ambiente cultural (arts. 215 e 216 da CF): integrado pelo patrimônio 

histórico, artístico, arqueológico, paisagístico e turístico. 

c) Meio ambiente artificial (arts. 182 e 183 da CF): consubstanciado no conjunto de 

edificações (espaço urbano) e equipamentos públicos (ruas, praças, áreas verdes etc) 
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d) Meio ambiente do trabalho (arts. 7º, XXII e 200, VIII da CF): integra a proteção 

do homem em seu local de trabalho, com observância às normas de segurança. 

Abrange saúde, prevenção de acidentes, dignidade da pessoa humana, salubridade e 

condições de exercícios saudável do trabalho. (THOMÉ, 2014, p.179)  

 

Adentrando ao tema da presente dissertação, conforme já explicado, será tratado, 

especificamente, o meio ambiente natural e cultural. 

O denominado meio ambiente natural é marcado pela dinâmica do relacionamento 

entre os seres vivos e o meio em que vivem. Ressaltando-se: o ar atmosférico, o solo, as 

águas, energia, fauna e flora. Para Rios e Costa, (2014, p. 61) o meio ambiente natural: ―é 

constituído por elementos da fauna, flora, solo, ar e água‖. 

No mesmo artigo complementam assim meio ambiente cultural: 

 

O meio ambiente cultural pode confundir-se com o meio ambiente artificial, tendo 

em vista que são intrinsecamente ligados por um cordão muito forte no qual, a partir 

da construção do espaço físico artificial, o sentimento de pertencimento vai, 

naturalmente, elegendo espaços que têm um valor especial para todos. (RIOS E 

COSTA, 2014, p.61) 

 

As características históricas e culturais de determinada sociedade traduzem a 

existência do chamado meio ambiente cultural. A noção de patrimônio advém 

etimologicamente da concepção de "herança paterna". Esse termo nas línguas românicas, 

segundo Funari (2005, p. 34), deriva do latim patrimonium e faz alusão à "propriedade 

herdada do pai ou dos antepassados" ou "aos monumentos herdados das gerações anteriores". 

Para o referido historiador e arqueólogo, essas expressões fazem menção a moneo, que em 

latim significa "levar a pensar". Portanto, as noções de patrimônio cultural mantêm-se 

vinculadas às de lembrança e de memória - uma categoria basal na esfera das ações 

patrimonialistas, uma vez que os bens culturais são preservados em função dos sentidos que 

despertam e dos vínculos que mantêm com as identidades culturais. 

A referência ao paterno, remete a pater do latim e patrós do grego com origem no 

sânscrito pa, de proteger (GÓES, 1921, p. 219). Houaiss (2001, p. 2148) assinala nesse 

prefixo uma ideia de pai, que teria um ―valor mais social e religioso do que de simples 

paternidade física‖, esta última sendo expressa em latim ―preferentemente por parens e por 

genitor‖ estando ligada às noções de ―pai; avô ou antepassado; fundador; benfeitor‖. 

Patrimônio, segundo ele, refere-se ao ―conjunto dos bens pertencentes ao pater‖. 

A geógrafa Kelly Cristina de Melo ainda reforça a necessidade de utilizar o conceito 

de paisagem como forma de preservação: 
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O significado do patrimônio está relacionado à herança de bens, ao legado, portanto, 

o patrimônio histórico, cultural e paisagístico de uma dada região apresenta-se 

originalmente como expressão concreta e espacial dos ecossistemas que o 

compunham e se modificaram ao longo do tempo. A Paisagem herdada, apesar de 

incorporar a história da sociedade que a transformou, encontra-se modificada nas 

suas características originais. Esses arranjos permanecem no imaginário dos povos e 

adquirem um valor que é da conjugação dos usos a partir de potencialidades da 

Paisagem. Essa situação reforça a necessidade de utilizar o conceito de Paisagem 

como forma de buscar a preservação e valorização do espaço contínuo, detentor de 

símbolos e significados próprios. A noção de memória e da identidade permite 

incluir tanto o cultural quanto o natural na abordagem do patrimônio, visando a 
preservação dos símbolos, dos significados, dos monumentos e da biodiversidade. 

(MELO, 2014, p. 4664) 

 

O desenvolvimento histórico de um povo, bem como suas raízes étnicas, seus valores 

morais, religiosos e propriamente culturais são retratados de maneira diversa. Por esta razão o 

meio ambiente cultural é formado por tudo aquilo que retrate sua história, arquitetura, 

paisagens turísticas, bem como por sua arqueologia. Consoante tal entendimento, afirma 

Lenza (2008, p. 737) que o meio ambiente cultural ―Aponta a história e a cultura de um povo, 

as suas raízes e identidade, sendo integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, 

paisagístico e turístico‖.  

Para Ferreira, na língua portuguesa a cultura pode ser definida como: 

 

(...) o complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e 

doutros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e característicos 

de uma sociedade; civilização. O desenvolvimento de um grupo social, uma nação, 

etc., que é fruto do esforço coletivo pelo aprimoramento desses valores; civilizações, 

progresso. (FERREIRA, 1995, p.191) 

 

Já Reale assim define cultura: 

 

É o conjunto de tudo aquilo que, nos planos material e espiritual, o homem constrói 

sobre a base da natureza, quer para modifica-la, quer para modifica-se a si mesmo. É 

desse modo, o conjunto dos utensílios e instrumentos, das obras e serviços, assim 

como das atitudes espirituais e formas de comportamento que o homem veio 

formando e aperfeiçoando, através da história, como cabedal ou patrimônio da 

espécie humana. (REALE, 1987, p. 25) 

 

Conclui-se, portanto, que cultura é herança de valores e crenças que uma geração 

deixa para outra, referindo sempre a sua história, memória e identidade. A Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 216 e incisos estabelece o que constitui o patrimônio cultural 

brasileiro: 
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Art.216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico – culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, 

paleológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988) 

 

Segundo Gomes, trata-se de um conceito amplo, diversificado, aberto e em constante 

transformação: 

 

Amplo, porque as normas jurídicas lhes dão o significado e abrangência. 

Diversificado, porque varia conforme o diploma legislativo. Aberto e em 
transformação, por estar sujeito às mutáveis realidades históricas, sendo 

progressivamente desenvolvido e dependente das necessidades concretas de 

proteção e valorização da sociedade. (GOMES, 2013, p; 5) 

 

Para Reisewitz: 

 

Quando afirmamos que a cultura é um meio para garantia de vida humana, isto é 
uma verdade, qualquer que seja a manifestação cultural. Mas quando afirmamos que 

certos bens culturais devem ser preservados, pois são meio de garantia para 

realização de valores reconhecidos pelo direito, estamos nos referindo a uma 

manifestação específica de cultura, qual seja, o patrimônio cultural, ou melhor, as 

coisas materiais e imateriais que reconhecemos como valiosas culturalmente, desde 

que preencham alguns requisitos normativos. (REISEWITZ, 2004, p. 63) 

 

A mesma autora ainda conclui que: 

 

O direito ambiental não está limitado àquilo que diz respeito à natureza. Além da 

fauna, flora, da qualidade do ar e da água, estão compreendidos em sua tutela os 

elementos criados pelo ser humano, ou seja, a ação humana modificadora da 

natureza, da maneira que toda a riqueza que compõe o patrimônio ambiental 

transcende a matéria natural e incorpora também um ambiente cultural, revelado 

pelo patrimônio cultural. (REISEWITZ, 2004, p. 63) 

 

O patrimônio cultural é uma coleção de coisas que seriam bens comuns de todos, ou 

como menciona Gonçalves (1988, p.266): ―Os chamados patrimônios culturais podem ser 
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interpretados como coleções de objetos móveis e imóveis, através dos quais é definida a 

identidade de pessoas e de coletividades como a nação, o grupo étnico etc.‖. 

A ideia de patrimônio cultural abrange um amplo rol de objetos desde os culturais 

propriamente ditos, como obras de arte, artefatos, documentos, manifestações culturais, 

literatura, música, objetos e expressões da cultura popular, até os naturais, como paisagens, 

sítios, aspectos da natureza (KERSTEN, 2000). 

Constituem-se em patrimônio cultural quase todas as coisas que o homem faz ou com 

as quais se relaciona, desde que a elas se atribua valores que lhes confiram essa peculiar 

condição. 

A definição adotada pela UNESCO (IPHAN, 2000 p.179) associa à ideia de 

patrimônio natural noções como as de monumentos naturais, habitat de espécies ameaçadas, 

lugares naturais e zonas naturais, formações geológicas e fisiográficas, valor excepcional do 

ponto de vista estético, científico, da conservação ou da beleza natural.  

Patrimônio cultural natural é uma ideia que se vincula, na maioria das vezes, à 

paisagem, sítio, lugar, ou exemplar. São exemplos: o Parque Nacional do Iguaçu, a Floresta 

Atlântica - Reservas da Costa do Descobrimento e do Sudoeste -, o Pantanal, o arquipélago de 

Fernando de Noronha e o Atol das Rocas, as Áreas Protegidas do Centro da Amazônia, a 

Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas - citando os bens naturais inscritos na 

lista do patrimônio mundial da UNESCO no Brasil.
2
 

Uma visão de grande abrangência do tema pode ser colhida em Souza Filho (1997, p. 

10), que, apoiado na noção de que a ―a cultura não existe isolada do mundo natural‖, se utiliza 

da noção de patrimônio ambiental, a um só tempo cultural e natural, que, para o caso 

brasileiro define como composto ―desta gama de diversidades, aquilo e aquelas sociedades 

que a natureza aqui fez crescer espontaneamente, e aquilo e aquelas sociedades que, pela mão 

de homens e mulheres de outras latitudes, aqui se adaptaram‖.  

Este mesmo autor percebe o patrimônio ambiental como ―elemento fundamental da 

civilização e da cultura dos povos‖ vinculando a possibilidade de seu desaparecimento ao das 

sociedades em que se constituiu afirmando que o ―patrimônio natural é a garantia da 

sobrevivência física da humanidade‖ e o ―patrimônio cultural é garantia de sobrevivência 

social dos povos‖. (SOUZA FILHO, 1997, p.11) 

                                       
2
 1 A lista do patrimônio mundial no Brasil inclui 17 bens, dos quais 7 áreas (41%) estão na categoria de 

patrimônio natural. Estes, seguidos dos respectivos anos de inscrição, abrangem: o Parque Nacional do Iguaçu 

(1986), as Reservas de Florestas Atlântica da Costa do Descobrimento (1999), as Reservas de Floresta Atlântica 

do Sudoeste (1999), o Complexo de Conservação da Amazônia Central (2000, 2003), Área de Conservação do 

Pantanal (2000), Ilhas Atlânticas do Brasil: Reservas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas (2001), Áreas 

Protegidas do Cerrado: Chapada dos Veadeiros e Parque Nacional das Emas (2001), (UNESCO, 2005). 
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Marta Arjona Perez, signatária da Carta de Veneza de 1964, que participou 

ativamente dos esforços que permitiram a evolução deste conceito, afirmou em 2003: 

 

Reconocemos como patrimonio cultural aquellos bienes que son la expresión o el 

testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza, y que tiene 

especial relevancia en relación con la arqueología, la prehistoria, la historia, la 

literatura, la educación, el arte, la ciencia y la cultura en general, como son los 

documentos y los bienes relacionados con la historia, incluidos los de la ciencia y de 

la técnica, así como la vida de los forjadores de la nacionalidad y la independencia; 

las especies y ejemplares raros de la fauna y la flora; las colecciones y objetos de 
interés científico y técnico; el producto de las excavaciones arqueológicas, los 

bienes de interés artístico – tales como los objetos originales de las artes plásticas, 

decorativa y aplicadas y del arte popular -; los documentos y objetos etnológicos o 

folklóricos; los archivos, incluso los fotográficos, fonográficos y cinematográficos; 

mapas y otros materiales cartográficos; las partituras musicales originales e impresas 

y los instrumentos musicales; los centros históricos urbanos, construcciones o sitios 

que merezcan ser conservados por su significación cultural, histórica o social; las 

tradiciones populares urbanas y rurales y las formaciones geológicas o fisiográficas 

del pasado o testimonios sobresalientes del presente, que conforman las evidencias 

por las que se identifica la cultura nacional. (PEREZ, 2003, p. 11) 

 

Assim, a noção de patrimônio, na generalidade designado cultural, vem se 

ampliando, abrigando atualmente um conjunto bastante diversificado, que inclui um rol amplo 

de objetos - paisagens, sítios, monumentos, edificações, assentamentos, obras de saberes, 

festas, comemorações, danças - e categorias - bens culturais, valor, autenticidade.  

Diante do exposto, podemos concluir que a Serra dos Cristais é um bem natural, que 

se divide em dois grandes biomas: o da mata Atlântica e do Cerrado. Trata-se de uma serra 

rica em nascente de córregos, possui várias espécies de plantas e animais, inclusive flores que 

podem entrar em extinção, como as sempre vivas, sendo também um bem cultural, pois ao 

longo do tempo a ação do homem foi dotando esse meio ambiente natural de elementos 

culturais, a exemplo do turístico caminho dos escravos, por onde os negros fugiam da 

opressão da coroa portuguesa, e ainda os cruzeiros, a igreja e os mirantes, locais onde se 

obtém uma vista privilegiada do centro histórico da cidade de Diamantina. 
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4 O TOMBAMENTO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO 

CULTURAL E AMBIENTAL 

 

Antes de abordar o instituto do tombamento, comente-se que no direito brasileiro há 

modalidades de restrição do Estado sobre a propriedade privada, cada qual afetando de modo 

diverso o direito de propriedade. É permitido ao Estado, portanto, impor algumas restrições 

sobre a propriedade privada.  

Sobre esse assunto, assim explica Di Pietro: 

 

As limitações administrativas impõem obrigações de caráter geral a proprietários 

indeterminados, em benefício do interesse geral, afetando o caráter absoluto do 

direito de propriedade, ou seja, o atributo pelo qual o titular tem o poder de usar, 

gozar e dispor da coisa da maneira que melhor lhe prouver. (DI PIETRO, 2001) 

 

São cinco as modalidades de restrição do Estado sobre a propriedade privada, a 

saber: 

A ocupação temporária e a requisição de imóveis impõe ao proprietário a obrigação 

de suportar a utilização temporária do imóvel pelo Poder Público, para realização de obras ou 

serviços de interesse coletivo; afeta a exclusividade do direito de propriedade, ou seja, o 

atributo segundo o qual a mesma coisa não pode pertencer simultaneamente a duas ou mais 

pessoas, e o proprietário tem a faculdade de opor-se à ação de terceiros exercida sobre aquilo 

que lhe pertence. Pelo artigo 1.231 do Código Civil, ―a propriedade presume-se plena e 

exclusiva até prova em contrário‖. (Di Pietro, 2001, p. 118) 

O tombamento implica limitação perpétua ao direito de propriedade em benefício do 

interesse coletivo; afeta o caráter absoluto do direito de propriedade; acarreta ônus maior do 

que as limitações administrativas, porque incide sobre imóvel determinado. (Di Pietro, 2001, 

p. 118) 

A servidão administrativa implica a instituição de direito real de natureza pública, 

impondo ao proprietário a obrigação de suportar ônus parcial sobre o imóvel de sua 

propriedade, em benefício de um serviço público ou de um bem afetado a um serviço público; 

afeta a exclusividade do direito de propriedade, porque transfere a outrem faculdades de uso e 

gozo; excepcionalmente afeta apenas o caráter absoluto, quando implica obrigação de não 

fazer; acarreta gravame maior do que a ocupação temporária, porque tem o caráter perpétuo. 

(Di Pietro, 2001, p. 118) 
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A desapropriação e a requisição de bens móveis e fungíveis atingindo a faculdade de 

que tem o proprietário de dispor da coisa segundo sua vontade, implica a transferência 

compulsória, mediante indenização, para satisfazer a interesse público; afeta o caráter 

perpétuo e irrevogável do direito de propriedade. (Di Pietro, 2001, p. 118) 

A edificação e o parcelamento compulsórios são impostos ao proprietário que não 

utiliza adequadamente a sua propriedade. Ferem o caráter absoluto e perpétuo do direito de 

propriedade. (Di Pietro, 2001, p. 119) 

Será tratado de forma mais aprofundada o instituto do tombamento. O Decreto Lei 

25, de 30 de novembro de 1937 que, conforme expresso na norma ―organiza a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional‖, tem força vinculante em todo Estado Federal, 

estabelecendo, assim, normas gerais sobre a ―proteção ao patrimônio histórico, cultural, 

artístico, turístico e paisagístico‖, nos termos do artigo 24, inciso VII, da Carta Magna. 

(BRASIL, 1988) 

Tem-se, portanto, que tombar determinado patrimônio significa registrar, colocar sob 

guarda para conservar e proteger bens imóveis e móveis de interesse público. O Tombamento 

é um ato praticado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município, através 

de deliberação coletiva. Em decorrência dessa medida, o bem, ainda que pertencente a um 

particular, passa a ser considerado de interesse público, daí as restrições a que se sujeitam 

seus titulares. 

O tombamento de bens culturais, visando a sua preservação e restauração, é de 

interesse do estado e da sociedade. Nos termos do Estatuto da Cidade o tombamento é 

considerado um dos instrumentos para implementação da política urbana. Nota-se, nesse 

sentido, a explicação de Miranda: 

 

Nos termos do Estatuto da Cidade (Lei n.10.257/2001), o tombamento é considerado 

como um dos instrumentos para implementação da política urbana (art.4º, V), posto 

que uma das diretrizes gerais para tal segmento, que tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, é 

exatamente a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 

construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico 

(art.2º, XII). (MIRANDA, 2014, p. 4) 

 

Em complemento, o tombamento significa o ato de registrar a propriedade de um 

bem, que em função do interesse social, necessita ser protegido contra a destruição, o 

abandono, a modificação e a utilização inadequada, passando tal bem a respeitar certo regime 

jurídico diferenciado. 
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Para Meireles o tombamento é: 

 

Uma declaração do Poder Público de que determinado local ou bem, móvel, imóvel, 

público, privado ou ainda intangível, possui valor histórico, artístico, cultural, 

paisagístico, turístico ou científico, de modo que deva ser preservado e inscrito no 

Livro de Registro próprio. (MEIRELES, 2005, p. 569) 

 

Quando um imóvel é tombado por algum órgão do patrimônio histórico, ele não pode 

ser demolido, nem mesmo reformado. É permitido apenas que ele passe por processo de 

restauração, seguindo normas específicas, para preservar as características originais da época 

em que foi construído. 

Di Pietro ensina que: ―O tombamento é forma de intervenção do Estado na 

propriedade privada, que tem por objetivo a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional.‖. 

Por outro lado, Rodrigues define o tombamento como: 

 

Um ato administrativo pelo qual o Poder Público declara o valor cultural de coisas 

móveis ou imóveis, inscrevendo-as no respectivo Livro do Tombo, sujeitando-as a 

um regime especial que impõe limitação ao exercício de propriedade, com a 

finalidade de preserva-las. Portanto, trata-se de ato ao mesmo tempo declaratório, já 

que declara um valor cultural, e constitutivo, vez que altera o seu regimento jurídico. 

(RODRIGUES, 2001, p. 131) 

 

É, portanto, o tombamento um atributo legal utilizado para a proteção de bens 

culturais identificados como tal, cujo objetivo é garantir sua integridade e a perpetuação da 

memória. Trata-se de um procedimento administrativo, vez que não se realiza em um só ato, 

mas em uma sucessão de atos preparatórios, essenciais à validade do ato final, que somente se 

efetiva após o registro do bem no Livro do Tombo. 

Afirma Gasparini (2003, p. 639) que o fundamento da atribuição de tombar é tríplice, 

pois é político, na medida em que compete ao Poder Público exercer o imperium sobre os 

administrados, vez que possui exercício sobre todas as coisas, bens e pessoas em seu 

território; é constitucional, por estar o tombamento previsto na Lei Maior, e também é legal, 

em razão de existir legislação própria a amparar o tombo. 

Do ato de tombamento decorrem obrigações positivas e negativas, não só para o 

proprietário, como também para a vizinhança do bem tombado, nos termos do artigo 18 do 

Decreto 25/1937, conforme se descreve: 
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Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe 

impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de 

ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se, neste caso, a multa de 

cinquenta por cento do valor do mesmo objeto. (BRASIL, 1937) 

 

Meirelles traça diretrizes pertinentes à compreensão do conteúdo da norma em 

questão, lecionando que: 

 

O conceito de redução de visibilidade, para fins da lei de tombamento, é amplo, 

abrangendo não só a tirada da vista da coisa tombada como a modificação do 

ambiente ou da paisagem adjacente, a diferença de estilo arquitetônico e tudo o mais 

que contraste ou afronte a harmonia do conjunto, tirando o valor histórico ou a 

beleza original da obra ou do sítio protegido. (MEIRELES, 2005, p. 597) 

 

A figura jurídica do tombamento não vigora apenas nos âmbitos federal e dos 

estados, mas, também na esfera municipal, desde que o município disponha da legislação 

competente. A instituição do tombamento pode referir-se ao país, ao estado ou a um 

município, conforme o bem a ser tombado tenha valor referenciado a toda a nação, ou 

somente a determinado estado, ou município. 

Com o tombamento, o Poder Público reconhece o valor cultural de um bem que, sob 

o ponto de vista histórico, artístico, científico ou afetivo, possui excepcional valor, sujeitando-

o a regime jurídico especial de tutela pública, tendo em vista a realização de interesse coletivo 

de preservação do patrimônio. 

Porém, é importante ressaltar que o ato deve ser individual, ou seja, dirigido a um 

bem específico, em razão das características que determinam a necessidade de preservá-lo. 

Deve estar presente e demonstrado o efetivo interesse histórico, artístico ou cultural, sob pena 

de caracterizar-se abuso de poder.  

Além da satisfação do interesse público legalmente definido, constata-se que o 

tombamento pode incrementar outros ramos de atividade. Como mero exemplo, pode-se citar 

o turismo cultural, que ganha evidente relevância se abordado de maneira integrada com os 

bens culturais de natureza material, dando-lhe, desta forma, maior competitividade em relação 

a outros destinos políticos. 

Nesse sentido, afirma Carvalho Filho: 

 

Como toda forma de intervenção na propriedade, o tombamento, de igual maneira, 

tem por fundamento a necessidade de adequar o domínio privado às necessidades de 

interesse público. Mais uma vez se pode encontrar de modo notório o princípio de 

que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse dos particulares. (...) Deste 
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modo, podemos considerar que o tombamento é fundado na necessidade de 

adequação da propriedade à correspondente função social. E a função social, na 

hipótese, é estampada pela necessidade de proteção ao patrimônio cultural histórico 

artístico etc. (CARVALHO FILHO, 2014, p. 869) 

 

Contudo, o resgate e a valorização desse patrimônio material prescindem, não 

somente do Poder Público, mas, da mesma forma, da participação integrada de todos os 

setores sociais, sobretudo das instituições e comunidades locais. Certamente, cabe ao Poder 

Público, nas suas diferentes esferas de governo, o papel de coordenar e articular esse 

processo, na perspectiva de um planejamento sustentável.  

 

4.1 O tombamento como instrumento de proteção cultural e de intervenção na 

propriedade 

 

O Ordenamento Jurídico Brasileiro oferece diversos meios de proteção ao patrimônio 

cultural, tanto na legislação infraconstitucional, como na Carta de 1988. 

Essa atuação de controle pode ocorrer pela forma administrativa ou pela forma 

jurisdicional, podendo ser qualificada inclusive conforme a tutela a ser exercida: se 

preventiva, repressiva, ou ambas ao mesmo tempo. 

Desde a edição do Decreto-Lei 25/37, o tombamento tem sido o instrumento mais 

utilizado na proteção de bens culturais. A atual Constituição Brasileira (1998), no entanto, 

prevê em seu artigo 216, parágrafo 1º, que o Poder Público, atuando em conjunto com a 

comunidade, poderá se utilizar, além do tombamento, dos seguintes instrumentos de proteção 

ao patrimônio: inventário, registro, vigilância, desapropriação e outras formas de 

acautelamento e preservação. (BRASIL, 1988) 

A legislação federal criou quatro tipos de tombamento, são eles: o de bens públicos, 

o voluntário, o compulsório e o provisório. 

O tombamento de bens públicos, disposto no art. 5º do Decreto-Lei n.º 25 de 1937, 

ocorre quando a autoridade competente reconhece o valor cultural de um bem público. Não há 

a possibilidade de exercício do contraditório, de modo que o procedimento é simplificado. 

Este reconhecimento é feito pelo Diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, hoje, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, autarquia diretamente 

vinculada ao Ministério da Justiça. Assim sendo ao ser decretado de ofício o tombamento de 

bem público municipal ou estadual, faz-se necessária a existência de contestação destes entes. 
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O tombamento voluntário é aquele descrito no art. 7º da mesma Lei, em que o 

proprietário do bem móvel ou imóvel, solicita que o mesmo seja registrado no livro do tombo, 

devendo apenas que ele preencha os requisitos necessários para integrar o patrimônio cultural 

nacional. O mesmo artigo menciona que o tombamento voluntário pode se dar por anuência 

do proprietário, que recebendo a notificação do Poder Público sobre o tombamento, concorde 

com ela. 

O tombamento compulsório, por sua vez, se configura como regra geral para o 

procedimento de tombamento de bens privados. Nesses casos, o proprietário do bem, depois 

de notificado da decisão discricionária da Administração, pode impugnar o ato e exercer o 

contraditório, sendo o processo analisado e decidido pelo órgão colegiado do Conselho 

competente.  

O tombamento provisório ocorre quando, já em curso o processo de tombamento, 

tem-se a necessidade de resguardar o bem, que é de propriedade privada, tendo em vista que o 

mesmo poderá sofrer algum tipo de destruição ou modificação. Os efeitos são os mesmos do 

tombamento definitivo, devendo apenas haver a determinação do período de vigor do 

instituto, uma vez que não pode ele ser indeterminado. 

Primeiramente, deve-se destacar que com a utilização do tombamento ocorrem 

mudanças no regime de tutela do bem. Depois de sofrer o tombo, o bem passa a ser abrangido 

por um sistema de proteção sob o qual não poderá sofrer alterações, sem que lhe seja 

permitido, ou ser deteriorado, sem que lhe seja garantida a tutela penal. 

Assim, pelo dever de conservação imposta, fica vedado ao proprietário destruir o 

bem tombado, ao passo que somente poderá repará-lo, restaurá-lo, ou exercer qualquer tipo de 

modificação, se obtiver expressa autorização do Poder Público. 

Situação semelhante a essa ocorre no que diz respeito à vizinhança ou ao entorno do 

bem tombado, quando a Legislação do Tombamento cria uma limitação ao exercício de 

propriedade das edificações localizadas em sua proximidade. Nesses casos, os prédios 

vizinhos não poderão alcançar um patamar de construção que possa vir a diminuir ou impedir 

a visibilidade do bem que sofreu o tombo, devendo essas restrições vir especificadas no livro 

de registro do tombamento. 

Nota-se, ainda, o efeito do direito de preferência dos entes públicos, quando, no caso 

de venda de um bem declarado de valor artístico, histórico, cultural ou paisagístico. A 

proposta de venda deve obedecer a seguinte ordem: à União, ao Estado e ao Município, de 

modo que será declarada nula e passível de multa a venda que não obedecer este direito. 
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Por fim, outros efeitos que devem ser considerados são o da fiscalização do bem 

pelos órgãos competentes, sem que sejam criados, pelo proprietário, obstáculos a sua atuação 

e a proibição de deslocamento do bem sem a devida autorização. 

 

4.2 Procedimentos do tombamento 

 

A consolidação do tombamento ocorre com a inscrição do bem no devido livro do 

Tombo, sendo que em todas as modalidades de tombamento, é imprescindível a manifestação 

do IPHAN, consoante disposição legal, sobre o valor do bem a ser tombado. 

De acordo com a modalidade de tombamento, determinada pelas circunstâncias 

práticas, o procedimento terá maior ou menor complexidade. Nos casos de tombamento de 

ofício, ocorre uma simplificação dos atos antecessores à inscrição no livro do Tombo, pois 

após a manifestação do IPHAN, e posterior notificação do órgão ou entidade responsável pelo 

bem, dá-se a inscrição. 

Partindo a iniciativa do Poder Público, após o parecer do órgão técnico, notifica-se o 

proprietário para que, no prazo de 15 dias, expresse sua anuência ou impugnação. Anuindo o 

proprietário, passa-se a inscrição, caracterizando-se como tombamento voluntário. Na 

Impugnação, o proprietário discordante do tombamento deverá expor suas razões. O processo 

administrativo será então encaminhado ao IPHAN, que decidirá em 60 dias, determinando a 

inscrição no Livro do Tombo ou arquivando o processo. Cabe ainda ao Ministério da Cultura 

analisar o processo segundo os critérios da legalidade, bem como da oportunidade e 

conveniência, podendo anular ou revogar o processo. 

Desde que deferido em todas as etapas, será inscrito o bem no respectivo livro do 

Tombo. O artigo 4º do Decreto-Lei 25/37, estabelece no âmbito federal, quatro livros do 

Tombo, a saber: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro do Tombo 

das Belas Artes; Livro do Tombo das Artes Aplicadas e Livro do Tombo Histórico. Nos 

termos do citado Decreto, ―As coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica‖ serão 

inscritas no Livro do Tombo Histórico. 

A transcrição para o Registro de Imóveis não faz parte do procedimento de 

tombamento de bens imóveis, ao passo que a inscrição no Livro do Tombo assegura a 

produção de todos os efeitos, caracterizando-se a transcrição como exaurimento, que apenas 

resguarda o direito de preferência para aquisição pela União, Estados e Municípios, nessa 

ordem, em caso de alienação dos bens tombados. 
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Do início da vigência do Decreto-Lei 25/37, perfazia-se irrecorrível o tombamento. 

No entanto, o Decreto-Lei 3.866/41 revogou tal previsão, dispondo sobre a possibilidade da 

interposição de recurso por legítimo interessado ao Presidente da República para cancelar 

tombamentos realizados em qualquer âmbito federativo. 

Embora haja crítica sobre essa possibilidade de cancelamento, não se caracteriza 

absurdo no referido dispositivo legal, conforme entendimento de Di Pietro: 

 

Não nos parece procedente a crítica, tendo em vista que o dispositivo só autoriza o 

cancelamento por motivo de interesse público: o que exige motivação contrastável 

perante o Judiciário, por parte do Presidente da República. (DI PIETRO, 2009, p. 

143) 

 

4.3 Implicações do tombamento 

 

Como instrumento de preservação dos componentes culturais, o tombamento traz 

uma série de efeitos e consequências jurídicas que têm o condão de efetivar sua finalidade. 

Tais efeitos materializam-se através de obrigações que incidem sobre diversos sujeitos, de 

forma positiva, negativa e de suportar tal ônus. 

Conforme leciona Alves: 

 

Em consequência do processo de proteção, são necessários os ―processo de 

conservação‖ para a permanência material dos bens culturais. Seus instrumentos são 

o ―monitoramento‖, a ―mera conservação‖; a ―restauração‖; a ―recomposição‖; a 

―intervenção‖; dentre outros – podendo esses variar desde medidas de ação 

preventiva no meio ambiente circundante à propriedade até intervenções de restauro, 
recomposição ou acréscimo no interior do suporte material do bem cultural 

protegido. (ALVES, 2010, p. 177) 

 

No tocante ao proprietário do bem tombado incumbe preservá-lo, mediante 

realização de obras de conservação ou, não tendo condições de realizá-las, comunicar ao 

órgão competente para que o faça; bem como resguardar o direito de preferência em caso de 

alienação à União, Estados e Municípios. Nos casos de bens públicos, em virtude da sua 

inalienabilidade só podem ser transferidas a outro ente federativo. O descumprimento de tais 

normas por parte do proprietário acarreta sanções pecuniárias. A finalidade de manter os bens 

tombados com suas características próprias impede que o proprietário venha destruir, mutilar 

ou demolir, só podendo realizar modificações estruturais com expressa autorização do 

IPHAN, bem como retirar do país bens móveis salvo transitoriamente e com objetivo cultural, 
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também sob pena de sanção pecuniária e criminal. Deve-se sujeitar o proprietário à 

fiscalização pelo órgão técnico, não colocando óbice a tal vigilância. 

Nas hipóteses de tombamento individual, embora os efeitos dirigiam-se a um 

determinado bem, quando se trata de bens imóveis, o tombamento ocasiona reflexos para os 

bens vizinhos. 

O dispositivo legal em comento vem estabelecer para as edificações vizinhas outra 

modalidade de restrição do Estado sobre a propriedade privada, nesse caso, verdadeira 

servidão administrativa. 

 

4.4 Controles legais do tombamento 

 

No que concerne ao procedimento do tombamento, devem ser atendidos todos os 

preceitos legais, pois todos os atos que o compõem podem ser objeto de apreciação pelo 

Poder Judiciário. Desta feita, se forem preteridas formalidades legais durante o procedimento 

que visa o tombamento, dentre as quais a manifestação do IPHAN sobre os requisitos que 

autorizam a inscrição no Livro de Tombo e, principalmente, a notificação do proprietário do 

bem alvo do tombamento, para que lhe seja assegurada a possibilidade de impugná-lo, 

mediante apresentação de fatos e argumentos, pode ocorrer a nulidade do tombamento, 

mediante declaração do Judiciário via de ação. 

Outro aspecto relevante, que pode ser objeto de questionamento, diz respeito à forma 

com que o tombamento incidirá sobre o direito de propriedade, pois o tombamento se 

caracteriza como uma restrição à propriedade privada que se dá de maneira parcial, não 

exigindo, via de regra, qualquer indenização. No entanto, nos casos em que o tombamento 

ocasionar encargos excessivos ao proprietário, impedindo-lhe a fruição do bem, deverá haver 

indenização por parte do Poder Público, especialmente quando referido bem seja afeto a 

alguma atividade econômica que seja prejudicada pelo Tombamento, conforme entendimento 

jurisprudencial acertado. 

Tem-se ainda que, quando o tombamento vier a inviabilizar de maneira igual a 

utilização do bem, estará configurada uma desapropriação indireta, possível de declaração da 

justiça, para que haja indenização total do bem. 
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4.5 Tombamento e proteção ambiental 

 

Conforme se depreende do artigo 1º, §2º, do já citado Decreto Lei 25 de 1937, não 

restam dúvidas que a proteção do tombamento aplica-se também à proteção dos bens naturais, 

assim determinado: 

 

Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 

móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, 

quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a 

tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe 

conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza 

ou agenciados pelo indústria humana. (BRASIL, 1937) 

 

Para Miranda, existem elementos naturais que em razão de sua importância 

paisagística ou morfológica, merecem ser preservados e conservados: 

 

Os monumentos naturais compreendem as obras da natureza (cenários naturais, 

acidentes geográficos ou conjuntos paisagísticos singulares) que, por seu aspecto 

estético especial, merecem ser conservados para observação, estudos, recreação e 

fruição humana. Podem ser inseridos nessa categoria cavidades naturais 

subterrâneas, cânions, promontórios, picos, montanhas, cachoeiras, lagos, encontro 

de rios, entre outros. (MIRANDA, 2014, p. 13) 

 

Os monumentos naturais podem e devem ser protegidos pelo instituto do 

tombamento. Do mesmo modo Machado afirma: 

 

A proteção do patrimônio natural encontra no tombamento um dos meios adequados 

de sua valorização e o conceito de atributos notáveis para o sítio ou monumento a 

ser tombado não deve frear o legislador ou administrador, mas assegurar a 

perenização de um testemunho de cultura para proveito das atuais e futuras gerações. 

(MACHADO, 2014, p. 540) 

 

A paisagem, na maioria das vezes, percebida por critérios estéticos, de beleza ou 

harmonia, pode ser considerada como um valor do bem-estar e da história de vida de um 

povo, por constituir a expressão visual do patrimônio natural ou cultural especialmente 

valorado pela percepção humana. 
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Meirelles (2013, p. 140) leciona corroborando tal entendimento: ―a preservação 

estética deve açambarcar vistas panorâmicas, paisagens naturais e locais de particular beleza e 

assegurar a sua fruição no seu estado original, sem obstáculos à visibilidade e ao acesso‖. 

O Tombamento, figura jurídica concebida originalmente para a proteção de bens 

imóveis (igrejas, esculturas e casarões coloniais etc.), na década de 1980 passou a ser aplicado 

também em áreas naturais consideradas pouco protegidas por órgãos ambientais. Para 

exemplificar tal afirmação, cita-se o tombamento da Serra do Mar no Estado de São Paulo, 

instituído na década de 1980 para fazer frente à urbanização acelerada da faixa litorânea, 

provocada pela expansão do turismo assentado principalmente na constituição da segunda 

residência e também pelas ameaças a grandes projetos viários de interligação entre o planalto 

e as regiões litorâneas. O Tombamento de áreas naturais como figura jurídica de proteção se 

desenvolveu diante das discussões sobre patrimônio, preservação e paisagem. 

Outro exemplo e comprovação de que um bem natural pode ter maior proteção com 

o tombamento, a Constituição do Estado de Minas Gerais (1989) determinou, em seu artigo 

84, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) que alguns picos e serras 

fossem tombados, bem como instituiu declarados monumentos naturais para maior guarda, in 

verbis: 

 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Art. 84 – Ficam tombados para o fim de conservação e declarados monumentos 

naturais os picos do Itabirito ou do Itabira, do Ibituruna e do Itambé e as serras do 

Caraça, da Piedade, de Ibitipoca, do Cabral e, no planalto de Poços de Caldas, a de 

São Domingos. 

§ 1º – O Estado providenciará, no prazo de trezentos e sessenta dias contados da 

promulgação de sua Constituição, a demarcação das unidades de conservação de que 

trata este artigo e cujos limites serão definidos em lei. 

 

O tombamento de um patrimônio natural exige qualificações muito especiais em 

termos de coleta de conhecimentos, organização de estratégias, diretrizes e ações culturais. 

Além disso, os espaços mais indicados para tombamento situam-se próximos de áreas 

altamente humanizadas, sujeitas a uma forte especulação imobiliária, justamente como forma 

de protegê-las. 

Tem-se, ainda, que de nada adianta um bem ser tombado se sua proteção não está 

sendo realizada. No caso da Serra dos Cristais, apresentado na presente dissertação, mesmo 

após o tombamento definitivo, as invasões continuam a ocorrer e o ato administrativo não está 
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sendo cumprido. Assim sendo, mister se torna a cumulação do tombamento com outro tipo de 

proteção. 

Muito embora o tombamento tenha sido proposto para a devida conservação da serra, 

a prática não tem apresentado resultado satisfatório. Faz-se necessário que seja repensada tal 

proteção para que o bem não se deteriore de forma irreversível. A escolha de uma unidade de 

conservação propicia a potencialização do caráter protetor da fauna, flora, bens culturais 

materiais e/ou imateriais encontrados na serra. Não resta dúvida que, cumulados os institutos 

do tombamento e de uma unidade de conservação, a preservação do patrimônio em questão 

será mais efetiva. 
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5 O DEVER JURIDICO DO PODER PÚBLICO DE CONSTITUIR E PROTEGER OS 

PATRIMÔNIOS CULTURAL E AMBIENTAL DE UM POVO 

 

O século XX foi marcado pelo movimento político mundial em defesa dos bens 

culturais e ambientais de tal modo que é certo dizer, atualmente, que a preservação da 

identidade popular é uma das funções do Estado. 

Segundo o Dicionário Aurélio (1975, p. 1134) preservar significa: ―1 livrar de algum 

mal; manter livre de corrução, perigo ou dano; conservar; 2 livrar, defender, resguardar‖. O 

termo preservação vem do latim preservare, observar previamente, e engloba todas as ações 

que visam a salvaguardar bens culturais identificados, classificados ou protegidos. 

Percebendo que o patrimônio cultural e o patrimônio natural estavam cada vez mais 

ameaçados de destruição, não apenas pelas causas tradicionais de degradação, mas também 

pela evolução da vida social e econômica, e também entendendo que a degradação ou o 

desaparecimento de um bem do patrimônio cultural e natural constitui um empobrecimento 

nefasto do patrimônio de todos os povos do mundo, em 16 de novembro de 1972, em Paris, 

durante a realização da 17ª sessão da conferência geral da UNESCO ―Convenção sobre 

proteção de patrimônio cultural e natural‖, que concluiu um amplo processo de negociação, 

aprovou-se a Convenção relativa à proteção do patrimônio mundial, cultural e natural. Esta 

convenção, no caso do Brasil, foi promulgada pelo Decreto nº. 80.978 de 12 de dezembro de 

1977, que definiu, em seus artigos 1º e 2º, respectivamente, patrimônio Cultural e Ambiental 

nos seguintes termos: 

 

ARTIGO 1.º Para fins da presente Convenção serão considerados como património 

cultural: 

Os monumentos. – Obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, 

elementos de estruturas de carácter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de 

elementos com valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou 

da ciência; 

Os conjuntos. – Grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude da sua 

arquitectura, unidade ou integração na paisagem têm valor universal excepcional do 

ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 

Os locais de interesse. – Obras do homem, ou obras conjugadas do homem e da 

natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um valor 

universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou 

antropológico. 

ARTIGO 2.º Para fins da presente Convenção serão considerados como património 

natural: 
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Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por 

grupos de tais formações com valor universal excepcional do ponto de vista estético 

ou científico; 

As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que 

constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal 

excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação; 

Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas, com valor 
universal excepcional do ponto de vista da ciência, conservação ou beleza natural. 

(BRASIL, 1977) 

 

A Carta Magna (1998), nos parágrafos constantes do artigo 216, define sobre o 

patrimônio cultural e determina que o poder público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro: 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

(...) 

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem. 

§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais. 

§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 

históricas dos antigos quilombos. 

§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de 

fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para 

o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses 

recursos no pagamento de: 

I - despesas com pessoal e encargos sociais; 

II - serviço da dívida; 

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou 

ações apoiados. (BRASIL, 1988) 

 



44 

 

Já a preocupação com o meio ambiente pelo legislador constitucional, fez inserir 

dentro do ―Título VIII – Da ordem social‖, o capítulo VI específico sobre o tema, denominado 

―Do Meio Ambiente‖, em seu art. 225: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 

(...) 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

(...) 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade. 

(...) 

 

Cristalina torna-se a conclusão de que o poder público, com o apoio da sociedade, é 

responsável em proteger e preservar o meio ambiente. Silva entende o respeito ao meio 

ambiente como fundamental para a preservação do direito à vida, dispondo sua concepção nos 

seguintes termos: 

 

É direito de todos e bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, 

protegendo-se a qualidade da vida humana, para assegurar a saúde, o bem-estar do 

homem e as condições de seu desenvolvimento. E assegurar o direito fundamental à 

vida. (SILVA, 2000, p. 876) 
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No mesmo sentido declaram Costa e Rios: 

 

É preciso reafirmar que os direitos fundamentais foram idealizados para sanar 

conflitos entre interesses particulares e estatais. Inicialmente, era requerida a 

abstenção do Estado. Atualmente, em outras circunstâncias, é a atuação do Estado 

que concretiza o direito fundamental. Um exemplo disso é o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, que deve ser viabilizado pelo Poder Público. 

(COSTA E RIOS, 2010, p. 68) 

 

O meio ambiente cultural se encontra protegido, também, em virtude do disposto no 

artigo 225 da Constituição (BRASIL, 1988), sendo considerada essencial a fiel observância 

do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Nesses moldes advertem Costa e Rios: 

 

Não há dúvidas quanto à consideração do meio ambiente como direito fundamental 

e, consequentemente também o patrimônio cultural, no direito constitucional 

brasileiro. O art. 225 da Constituição Federal dispõe que ―todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado‖, portanto o patrimônio cultural, que é 

interface desse meio ambiente está também protegido por ações constitucionais para 

a sua defesa. (COSTA E RIOS, 2010, p. 86) 

 

O meio ambiente pode ser visto ainda à luz do patrimônio cultural, diretriz traçada 

pelo artigo 216 da Constituição Federal, conforme já citado acima e de acordo com o 

entendimento de Araújo e Nunes: 

 

Envolvendo a interação do homem com a natureza, as formas institucionais das 

relações sociais, as peculiaridades dos diversos segmentos nacionais (...) Sob essa 
ótica, ... o patrimônio cultural envolve o meio ambiente cultural. È que o meio 

ambiente natural, embora, por evidente, tenha existência autônoma, ganha 

significado no contexto social, na medida das projeções de valores que recebe. Uma 

formação rochosa, por exemplo, uma vez objeto dessa projeção de valores, ganha 

significado no arcabouço das relações sociais: recebe uma classificação quanto à 

origem, tem sua formação localizada em determinada fase histórica e serve de 

referência à identidade do país. (ARAÚJO E NUNES, 2002, p. 456) 

 

Conforme se depreende do já citado artigo 1º, §2º, o Decreto Lei 25/1937 admitiu a 

inserção do patrimônio cultural no patrimônio ambiental ao reconhecer que o ser humano 

integra a natureza e interage com os dados naturais. Reisewitiz assim descreve sobre o 

assunto: 

 

É necessário reconhecer que aquilo que entendemos como patrimônio cultural ou 

natural geralmente se confundem, pois ambos estão muitas vezes integrados, 

tornando-se difícil, e juridicamente desinteressante, fazer definições claras ou puras 
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entre o dado e o criado, diferenciando os monumentos e paisagens 

comprovadamente autóctones daqueles que, de alguma maneira, já foram 

remodelados pelo ser humano. (REISEWITIZ, 2004, p. 93) 

 

Há uma preocupação mundial em preservar os patrimônios históricos e culturais, 

através de leis de proteção e restaurações que possibilitam a manutenção das características 

originais. Nos ensinamentos de Häberle (2009, p. 22) várias constituições europeias, como 

Itália, Portugal, Eslovênia, Estônia, República Checa e Eslováquia há muito se preocupam 

com a proteção ambiental e cultural. O autor assim discorre sobre o assunto: 

 

el párrafo 2° del art. 9º de la Constitución de Italia (1947) dice ―(la República) 

protege el paisaje y la herencia histórica y cultural de la nación‖. 

El párrafo 2° de la Constitución de Portugal (1976) exige, en el contexto de 
protección ambiental, ―garantizar la preservación de la naturaleza y la protección de 

los bienes culturales relativos al interés histórico o artístico‖. 

Después de 1989, en Europa del Este la idea de protección del patrimonio cultural 

desarrolla nuevas formas textuales. Así, el art. 5 de la Constitución de Eslovenia 
(1991)15 indica que el Estado ―cuida la preservación de los recursos naturales y el 

patrimonio cultural‖. 

La dimensión temporal y generacional ya está regulada en el preámbulo de la 

Constitución de Estonia de 1992: ―un Estado que garantice la conservación de la 
nación Estonia y su cultura a través de edades‖. La Constitución de República Checa 

(1992) promete en el preámbulo ser ―fiel a todas las buenas tradiciones de las 

históricas del legado de los estados bajo la Corona bohemia‖. La Constitución de la 

República de Eslovaquia (1992) se refiere al tema en dos puntos particulares: en el 

preámbulo (―teniendo en cuenta el patrimonio político y cultural de nuestro 

ancestros‖) y en el contexto de protección ambiental (art. 44, párrafo 2°: ―todos 

están obligados a proteger y favorecer el medio ambiente y el patrimonio cultural‖). 

(Häberle, 2009, p. 22) 

 

Para Paula: 

 

Em dias atuais, em lugar de ―um discurso patrimonial referido aos grandes 

monumentos artísticos do passado, interpretados como fatos destacados de uma 

civilização‖ (ZANIRATO; RIBEIRO, 2006, p.251), o patrimônio cultural é 

entendido como ―testemunho significativo da cultura humana‖ (GONZALES – 

VARAS, 2003, p: 44). Assim, ante essa nova visão que prioriza a análise da 

interpretação do homem com a natureza, o patrimônio cultural passa a ser percebido 

como um recurso a ser preservado. (PAULA, 2013, p. 164) 

 

Segundo o inciso III, do artigo 23 da Carta Política Brasileira, é competência comum 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, proteger os documentos, as obras e outros 
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bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e 

os sítios arqueológicos. 

Ter competência comum, disposta no artigo 23, significa que todos os entes políticos 

são competentes e responsáveis pela proteção dos bens de interesse cultural. Suas ações 

administrativas e suas políticas de governo deverão passar, necessariamente, pela 

implementação de atos de preservação e valorização culturais. 

Mundialmente o órgão responsável por essa proteção é a UNESCO, que é também a 

entidade responsável pela definição de regras e proteção do patrimônio histórico e cultural da 

humanidade. Em âmbito nacional o IPHAN atua na gestão, proteção e preservação do 

patrimônio histórico e artístico. E, em Minas Gerais o IEPHA tem a finalidade de pesquisar, 

proteger e promover os patrimônios cultural, histórico, natural e científico, de natureza 

material ou imaterial, de interesse de preservação no Estado de Minas Gerais. 

Além disso, o Monumenta, um programa do Ministério da Cultura, destaca-se por 

conceito inovador e procura conjugar recuperação e preservação do patrimônio histórico com 

desenvolvimento econômico e social. Ele atua em cidades históricas protegidas pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sua proposta é agir de forma integrada em cada 

um desses locais, promovendo obras de restauração e recuperação dos bens tombados e 

edificações localizadas nas áreas de projeto. O Monumenta, que conta com financiamento do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e apoio da UNESCO, procura garantir 

condições de sustentabilidade do Patrimônio e facilita a manutenção das características 

originais dos bens, sem que sejam necessários futuros aportes de recursos públicos. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (1998) estabelece que o poder 

público, com a cooperação da comunidade, deve promover e proteger o "patrimônio cultural 

brasileiro". Dispõe ainda que esse patrimônio é constituído pelos bens materiais e imateriais 

que se referem à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira. 

A Carta Magna brasileira traz ainda um amplo sistema de proteção e preservação de 

bens de valor cultural relevante para a nação. No que se refere ao patrimônio edificado, cuja 

importância histórico-cultural resta identificada, o tombamento se apresenta como meio de 

proteção necessário a fim de que se possa evitar o eventual desgaste das construções e se 

consiga na prática realizar a salvaguarda e a manutenção desses imóveis. A citada norma 

determina a proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro, tendo em vista que, conforme já 

anteriormente explicado, o Decreto-Lei n 25, de 30 de novembro de 1937 estabelece as 

normas práticas necessárias a essa proteção. 
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O meio ambiente cultural, como elemento que compõe o ambiente, deve ser 

garantido a todas as gerações. A Constituição Federal de 1988 já declara, em seu artigo 225, 

que é dever do Poder Público e da coletividade sua proteção. Nesse sentido, Costa e Rios 

assim destacam: 

 

A natureza jurídica difusa, do patrimônio cultural também esvazia qualquer 

interpretação que venha entender que este patrimônio seja exclusivamente de 
domínio público. Muito antes pelo contrário, como dispõe o art.225, da Constituição 

Federal, sua proteção e defesa competem tanto ao Poder Público como a 

coletividade. (COSTA E RIOS, 2010, p. 79) 

 

Patrimônio Histórico pode ser qualquer bem material, natural ou imóvel que possua 

significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética para a 

sociedade. Como estes patrimônios foram construídos ou produzidos pelas sociedades 

passadas, eles representam uma importante fonte de pesquisa e preservação cultural. 

Genericamente, para que um bem faça parte de um patrimônio cultural basta que lhe 

seja atribuído um valor relacionado às faculdades de transformação ou criação de um 

indivíduo. Tratando-se de um ordenamento jurídico específico, a conceituação da expressão 

―patrimônio cultural‖ pede tanto a definição do que é o instituto do patrimônio, como a 

definição de um norteador do conceito de cultura, a fim de que se possam estabelecer as 

diretrizes e os critérios de identificação do patrimônio cultural de um Estado.  

O artigo 1º, do Decreto Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937, estabelece o que 

integra o patrimônio histórico e artístico nacional: 

 

Art.1º. Constitui o patrimônio Histórico Artístico Nacional o conjunto de bens 

móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, 

quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu 

excepcional valor arqueológico ou etimológico, bibliográfico ou artístico. (BRASIL, 

1937) 

 

Quando se preserva efetivamente o patrimônio cultural, conserva-se a memória, a 

identidade da nação. A Constituição Federal de 1988 demonstra, pela primeira vez, que o 

importante é a valoração da identidade cultural. Assim também entendem Costa e Rios: 

 

A Constituição pela primeira vez conceitua patrimônio cultural, de forma completa, 

ou seja, ao falar de ―valor histórico‖, que pode ser individual ou em conjunto, desde 

que portadores de referência ou identidade. Demonstra a Constituição do país a real 

valoração do que é mais importante para todos os cidadãos, a identidade cultural. 



49 

 

Aquele valor que nos faz sentir únicos no mundo, o sentimento de pertencimento. 

(COSTA E RIOS, 2010, p. 83) 

 

Diferentemente dessa noção tradicional e civilista, o instituto do patrimônio enobrece 

seu significado no momento em que o termo passa a ser empregado de forma qualificada pelo 

valor cultural, passando a refletir uma nova compreensão que não se limita a exemplificar o 

valor pecuniário do conjunto de bens, mas que revela, ao mesmo tempo, um caráter material e 

outro subjetivo ou imaterial. Nesse ponto, convém destacar que o significado dessa expressão 

tem sido empregado pela legislação brasileira de forma ampla, estabelecendo-se uma relação 

de sinonímia com outra, qual seja, bens culturais. 

Conclui-se claramente que o patrimônio cultural não é dessa ou daquela geração, é 

intergeracional, como bem explicado por Henkes, Gastal e Mielkeno: 

 

Portanto, tratando-se de patrimônio cultural, os interesses e direitos são 

transindividuais e, portanto, indispensável se torna assegurar a equidade 

intergeracional no que diz respeito ao acesso equânime à fruição do patrimônio 

cultural, bem como do contribuir para a sua formação. (HENKES, GASTAL E 

MIELKENO, 2013, p. 239) 

 

É expressamente vedado pelo artigo 17 do já citado Decreto Lei 25/1937 a 

ocorrência de destruição, demolição ou mutilação dos bens tombados. Em razão da 

conservação dos bens tombados ser de interesse público, não se admite a prática de atos que 

venham a comprometer a integridade do objeto material do ato de tombamento. 

Nos últimos anos, o conceito de patrimônio cultural adquiriu um peso significativo 

no mundo. De uma leitura patrimonial referida aos grandes monumentos artísticos do 

passado, interpretados como fatos destacados de uma civilização, avançou-se para uma 

concepção do patrimônio entendido como conjunto de bens culturais, referente às identidades 

coletivas. 

O Brasil vivenciou, no século XX, um intenso processo de urbanização, com o 

aumento da população nas áreas urbanas e a diminuição nas áreas rurais, passando a ser um 

país urbano. Tal migração refletiu diretamente na vida dos cidadãos. Até hoje, a ocupação do 

espaço urbano, na sua maioria desordenada, vem causando prejuízos ao desenvolvimento 

sustentável das cidades e quebra do conjunto arquitetônico, exigindo do Poder Público uma 

intervenção direta, como bem explicam Araújo e Santos, in verbis: 

 

Estamos diante de uma verdadeira crise sociabilidade urbana, cujos efeitos já podem 

ser percebidos pela falta de moradias dignas, proliferação de formas de ilegalidade 
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urbana no que diz respeito aos processos de acesso ao solo e à moradia, degradação 

ambiental e crise na infra-estrutura de serviços públicos. (ARAÚJO E SANTOS, 

2007) 

 

No mesmo sentido, Leal, citado por Araújo e Santos (2007, p. 6), esclarece que a 

administração da cidade só pode ser pensada ―a partir do universo de interações e de 

significados existentes no social, no político e no econômico‖, através de uma nova 

concepção de Estado, de sociedade e de democracia, que valoriza o indivíduo para a 

realização de suas vontades intersubjetivas. 

O artigo 20 do Decreto Lei 25/1937 impõe ao órgão que realizou o tombamento a 

responsabilidade pelo exercício de vigilância permanente sobre os bens tombados. Essa 

vigilância tem o objetivo de prevenir a ocorrência de danos ou surgimento de ameaças ao bem 

cultural protegido. 

 

5.1 O pioneirismo do Estado de Minas Gerais com à publicação da Deliberação 

Normativa 007/2014 

 

Nos termos já citado do artigo 23 da Carta Magna, é competência comum da União, 

dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal proporcionar os meios de acesso a cultura, 

bem como proteger o meio ambiente. Atendendo a esse artigo, o Estado de Minas Gerais foi 

pioneiro quanto à proteção do patrimônio cultural. Em dezembro de 2014 foram publicadas a 

Deliberação Normativa do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP) nº 007/2014, 

que estabelece as diretrizes para a realização de estudos de impacto ao patrimônio cultural, e a 

Portaria do IEPHA 52/2014, que estabelece os procedimentos para elaboração e análise do 

Estudo Prévio de Impacto Cultural e aprovação do respectivo Relatório de Impacto no 

Patrimônio Cultural. A exigência de avaliação de impactos ambientais em empreendimentos 

potencialmente capazes de afetar o meio ambiente exige a avaliação de impactos sobre o 

patrimônio. 

Segundo Quintão e Prates (2014) essa Deliberação contempla os procedimentos 

específicos sobre a análise dos impactos diretos e indiretos causados ao patrimônio cultural, 

em decorrência da implantação de projetos, obras e empreendimentos em áreas consideradas 

de interesse histórico-cultural. 
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Para os mesmos autores a citada norma é de suma importância para a preservação do 

patrimônio cultural mineiro, pois todo licenciamento que possa afetar um bem cultural será 

precedido de estudos detalhado: 

 

A vigência deste novo procedimento coloca o acervo cultural do estado de Minas 

Gerais em situação privilegiada, visto que toda grande intervenção sobre o meio 

físico – empreendimentos e obras - será precedida por um estudo detalhado, cujo 

diagnóstico específico definirá ações mitigadoras, compensatórias e de preservação 

dos bens culturais de natureza material e imaterial ora identificados. (QUINTÃO E 

PRATES, 2014) 

 

Reafirmando a importância da intervenção do poder público na preservação dos bens 

culturais, comente-se que o IEPHA/MG assumiu papel importante na fase inicial do 

licenciamento, avaliando possíveis impactos e suas consequências para a preservação do 

patrimônio cultural provocados pela instalação e operação de empreendimentos. 

Ainda nos termos da mesma Deliberação Normativa (DN), o empreendimento, obra, 

projeto público ou privado que tiver efeito real ou potencial, material ou imaterial, sobre área 

ou bem identificado como de interesse histórico, artístico, arquitetônico ou paisagístico, 

deverá formular o Estudo Prévio de Impacto Cultural (EPIC) e o Relatório de Impacto no 

Patrimônio Cultural (RIPC), instrumentos já previstos na Lei da Política Cultural do Estado 

de Minas Gerais, Lei Estadual nº 11.726/94, mas que, até então, pendiam em regulamentação. 

O EPIC e o RIPC devem conter a caracterização do empreendimento, a definição e 

diagnóstico da Área Diretamente Afetada (ADA), a Área de Influência Direta (AID), a Área 

de Influência Indireta (AII), a demonstração da compatibilidade do empreendimento com a 

legislação que dispõe sobre patrimônio cultural, a identificação dos bens materiais e 

imateriais, a identificação dos impactos ao patrimônio cultural, além de programa de 

salvaguarda do patrimônio cultural afetado e indicação dos responsáveis técnicos pelos 

estudos. Cabe IEPHA/MG a análise do EPIC e aprovação do RIPC. 

De acordo com a norma, o EPIC deve ser elaborado na fase de Licenciamento 

ambiental Prévio (LP), devendo compor o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), 

quando exigível. Já para os empreendimentos em operação, o EPIC será exigido na fase de 

renovação da Licença de Operação (LO). A DN determina ainda que as medidas 

condicionantes e mitigatórias estabelecidas para aprovação do RIPC devem ser revertidas para 

bens que constituem o patrimônio cultural na área de influência do empreendimento, sendo 

que o IEPHA poderá modificar condicionantes e recomendar ao órgão competente a 
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suspensão do licenciamento quando for verificada violação, inadequação ou descumprimento 

de condicionantes e normas pertinentes. 

Tem-se ainda que IEPHA/MG pode solicitar, para análise, cópia do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA), ou Relatório de Controle Ambiental (RCA), e cópia do projeto 

básico, se necessário, devendo ser interdisciplinar a equipe responsável pela elaboração do 

EIPC e respectivo RIPC, de acordo com as características do empreendimento e as categorias 

de bens culturais identificadas na área de influência. 

Para o Instituto essa normatização tem notável valor, pois se consubstancia em um 

dos mais importantes instrumentos de ação preventiva em defesa do patrimônio cultural, qual 

seja: os projetos, obras e empreendimentos (privados ou públicos) que quiserem se instalar no 

território mineiro, deverão abordar o tema em sua fase inicial de estudos, encaminhando 

documentação específica ao IEPHA/MG, que fará as análises, proposições e adequações 

necessárias visando a convergência dos interesses econômicos e sociais com a preservação 

das referencias culturais do Estado. (ESTADO DE MINAS, 2015). 

Nesse contexto Minas Gerais destaca-se como o primeiro Estado a deliberar sobre as 

especificidades da preservação do patrimônio cultural como parte do processo de 

licenciamento.  Assim sendo, o Estado conquistou um dos instrumentos mais importantes para 

a salvaguarda preventiva do patrimônio cultural, agregando e ampliando conceitos de 

sustentabilidade, função social, gestão responsável e respeito às referências culturais pelas 

empresas que pretendem instalar-se ou ampliar as suas atividades em território mineiro. 

 

5.2 A competência do município para promover políticas públicas de preservação dos 

patrimônios ambientais e culturais  

 

No que diz respeito ao patrimônio natural e cultural, especificamente, tem maior 

relevo e importância a participação municipal, tendo em vista a necessidade de assegurar, para 

as futuras gerações, a memória de um determinado tempo, bem como manter intactas as 

manifestações populares, cuja comunidade local tem, por óbvio, interesse direto e imediato. A 

competência expressa do município é voltada para assuntos de interesse local, e assim, de 

forma clara, determina o artigo 30 da Carta Magna (1998), como é possível observar: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
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II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

(...) 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. (BRASIL, 1988) 

 

A competência municipal, em matéria de direito urbanístico, não se restringe à 

organização definida no artigo 30 da Constituição Federal. Sua atuação é ampliada por força 

do seu artigo 182, que determina que cabe ao município a execução da política de 

desenvolvimento urbano, através de diretrizes gerais fixadas em lei, buscando efetivar as 

funções sociais da cidade, garantindo o bem estar dos seus habitantes. (BRASIL, 1988) 

A função social da cidade é, dentre outras, proporcionar aos moradores transporte 

digno, lazer, saúde, acesso adequado à moradia, e também harmonizar o patrimônio histórico 

com o patrimônio da biodiversidade. Saule Júnior (1997) entende como a função social da 

cidade o atendimento dos interesses da população em ter um meio ambiente sadio, além de 

condições dignas de vida. 

Por consequência, o chefe do executivo municipal torna-se o responsável pela 

política de desenvolvimento urbano, sobretudo pela maior proximidade com seus 

comandados, o que faz com que ele verifique com mais facilidade e clareza as necessidades 

sociais. 

A Carta Magna de 1988, juntamente com a Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, 

denominada Estatuto da Cidade, traz possibilidades de regulamentação urbana para os entes 

federados. Entende-se, nesse escopo, que a competência legislativa é concorrente entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal, cabendo à União a edição de normas gerais, as quais os 

Estados e o Distrito Federal deverão observar. Por oportuno, transcrevem-se os artigos 

referidos da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, respectivamente: 

 

Art.24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico; (BRASIL, 

1988) 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 

gerais: 
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(...) 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 

(...) (BRASIL, 1988) 

Esclarece-se que a competência municipal, na defesa do patrimônio cultural, decorre 

da Constituição Federal (1998) e não do Estatuto da Cidade, o qual apenas delineia a 

configuração de alguns instrumentos de política urbana. 

Essa distribuição de competência garante aos municípios a função executiva na 

proteção de seus bens culturais, observadas as normas gerais de âmbito federal e estadual 

sobre o assunto e, quando necessária, a tarefa de suplementar a legislação no que for 

especificamente local. 

No parágrafo 1º do artigo 216, a Constituição Federal (Brasil, 1988) afirma a 

importância do tombamento como instrumento legal de preservação dos bens culturais, 

ampliando a responsabilidade do Poder Público, com o apoio da comunidade, em promover e 

proteger o patrimônio cultural. 

Cabe ao Poder Público dispor sobre o tombamento. Consequentemente, qualquer 

entidade federada está autorizada a declarar, por meio do órgão competente, que determinado 

bem, pertencente à pessoa natural ou à pessoa jurídica de direito privado ou público, seja tido 

como patrimônio histórico-cultural, desde que respeitado o procedimento administrativo. 

No âmbito municipal, o Poder Público local tem competência para editar o Plano 

Diretor, instrumento de legislação municipal ao qual incumbe a tarefa de estabelecer normas 

imperativas aos particulares e agentes públicos, além da definição de metas e diretrizes que 

visem, de fato, efetivar as funções sociais da cidade e da propriedade, ditando normas 

condicionadoras do exercício desse direito e do desenvolvimento local economicamente 

viável e socialmente equilibrado, de forma a solucionar os problemas existentes no âmbito 

territorial de sua competência. 

O plano diretor do município é responsável pela implantação das políticas urbanas, 

tarefa à qual o Poder Público não pode se omitir, mas, deve promover o adequado 

planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, traçar regras para 

garantir a preservação das imagens urbanas e do entorno imediato através de restrições ao 

parcelamento e contenção da expansão da área ocupada de forma desordenada e imprópria. 

Conforme anteriormente comentado, não obstante o tombamento já implementado, a 

Serra dos Cristais vem sendo tomada por construções, em sua maioria irregulares, certamente 
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decorrentes do progressivo esvaziamento das zonas rurais. Após a criação do Parque Estadual 

do Biribiri (Decreto 39.909 de 22 de setembro de1998), do tombamento do povoado de 

Biribiri (homologado em 11 de novembro de 1998) e da criação do Parque Nacional das 

Sempre Vivas (decreto s/nº de 13 de dezembro de 2002) ocorreu uma significativa migração 

de muitos pequenos mineradores, faiscadores e coletores de sempre vivas, tendo Diamantina 

recebido a maior desse contingente. Diante desse quadro, viram-se consolidar as rarefeitas 

periferias urbanas além dos limites do perímetro de tombamento instituído pelo IPHAN, 

enquanto um movimento de ocupação irregular se formou com a chegada paulatina de novas 

populações rurais. A tabela abaixo demonstra o aumento populacional da sede do município. 

 

Tabela 1: Evolução populacional do Município de Diamantina – MG. 

 

Evolução Populacional 

Ano Diamantina 

1991 44.299 

1996 43.042 

2000 44.259 

2007 44.746 

2010 45.880 

2014(1) 47.803 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, Contagem 

Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010; 

(1) Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. 

NOTA 1: Estimativas da população residente com data de referência 1o de julho de 2014 publicada no Diário 
Oficial da União em 28/08/2014. 

 

Conforme já explicado, o legislativo municipal tentou, no ano de 1993, proteger a 

serra por meio da Lei 2062, que foi revogada pela Lei 2345, de 07 de maio de 1996, e 

substituída pela Lei 2762 de 08 de julho de 2002. As razões da revogação e sua substituição 

parecem claras: visavam regularizar situações já consolidadas, pois havia edificações em 

construção ou já concluídas e vários loteamentos e construções aprovados pela Prefeitura. 

Esse impacto, além de comprometer a paisagem da cidade, colocando em risco o seu 

título de Patrimônio Cultural da Humanidade, não cumpre uma das imposições da UNESCO, 

que é a de preservação do entorno. Tal fato pode ser exemplificado através das imagens a 

seguir: 
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Figura 5: Foto aérea - delimitação do tombamento da Serra dos Cristais, 

Diamantina/MG 

 

Fonte: Limites georreferenciados do acervo da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Diamantina. 
Acervo de Imagens do Google Earth. 

 
Figura 6: Foto aérea - situação das invasões na Serra dos Cristais no ano de 2005. 

 

Fonte: Acervo de imagens do Google Earth 
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Figura 7: Foto aérea - situação das invasões na Serra dos Cristais no ano de 2006. 

 

Fonte: Acervo de Imagens do Google Earth. 

 

 

Figura 8: Foto como ilustração das invasões (ano 2007) 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor 
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Figura 9: Foto aérea - Situação das invasões na Serra dos Cristais em 2014. 

 

Fonte: Acervo de Imagens do Google Earth. 

 

Figura 10: Imagem do ano de 2015 - As novas construções na parte tombada. 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Diamantina necessita de uma resposta rápida para contenção dessa expansão. Isso 

porque a solução do problema do planejamento urbano é lenta e somente será efetivada em 

longo prazo, em que pese a urgência a ser exigida do poder público municipal. O 

planejamento deverá ser feito a partir de leitura real do espaço, diagnosticando suas carências, 

propondo diretrizes que minimizem esses impactos. As ações deverão ter como preceito 

básico a garantia da preservação da imagem urbana e do entorno imediato, assegurando a 

proteção, recuperação e conservação do meio ambiente e do patrimônio cultural histórico e 
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ambiental. É necessário ainda promover a desobstrução visual da paisagem, dos elementos de 

interesses históricos e arquitetônicos, permitindo a visualização do panorama e a manutenção 

da paisagem em que estão inseridos. 

O centro histórico de Diamantina e seu entorno, a Serra dos Cristais, representam um 

sítio de valor histórico, artístico e cultural reconhecido pelo IPHAN, pelo IEPHA/MG, pelas 

leis municipais, e por isso merece a proteção do Poder Público municipal, nos termos do 

artigo 23, inciso III da Constituição Federal. 

Mostra-se imperiosa a criação imediata de uma unidade de conservação para 

contenção do avanço das construções, sendo necessária ser cumulada com o tombamento para 

o efetivo cumprimento da proteção. 

Relembra-se que a criação de unidades de conservação foi regulada pela Lei 

9.985/2000 e o Decreto 4.340/2002 e que nos termos do artigo 22 da citada lei esses espaços 

protegidos serão criados por ato do poder público, podendo isso ser por lei ou decreto do 

chefe do poder executivo federal, estadual ou municipal. Caso o município seja o criador da 

unidade de conservação, o órgão responsável pela administração é geralmente a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente ou outro órgão municipal executor do SISNAMA. 

Tem-se, ao final dessa etapa do trabalho, que o ente federado criador será 

responsável pela fiscalização e zelo, como descreve Thomé: 

 

O Poder Público, ao criar uma unidade de conservação, torna-se corresponsável pela 

fiscalização de seus atributos naturais e pela manutenção de suas corretas condições 

de funcionamento, respondendo solidariamente com o particular que eventualmente 

causar dano a essa unidade. (THOMÉ, 2014, p. 388)  

 

Conforme se depreende do artigo 3º da lei em comento, a área protegida, uma vez 

instituída, passa a integrar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, sistema esse 

constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais. 

 

 

 



60 

 

6 A RELEVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE 

INTERGERACIONAL, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA 

PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO FUNDAMENTOS DA PROTEÇÃO DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL 

 

Este capítulo se inicia com uma breve abordagem sobre princípios, haja vista que são 

estes o alicerce, a base, a força matriz de uma ciência, o que os tornam aceitos por toda a 

sociedade. Como bem demonstrado por Silva, (2012, p. 67) ―A autonomia do Direito 

Ambiental se justifica devido à existência de princípios, regras, institutos jurídicos, teorias e 

metodologias específicas relacionadas à sua própria estrutura e mobilidade‖. 

Pode-se, inclusive, dizer que os princípios são mutáveis, pois, adequam-se aos 

valores de dada sociedade. Luís Paulo Sirvinskas, um dos autores mais didáticos a escrever 

sobre o tema, descreve: 

 

Os princípios servem para facilitar o estudo e a análise de certos fundamentos 

estanques do direito. Prestam-se para balizar o procedimento do legislador, do 

magistrado e do operador do direito. O princípio pode ser utilizado em várias 

ciências, como na matemática, na geometria, na biologia etc., e traz consigo a noção 
de início de alguma coisa. É um ponto indiscutível e aceito pela sociedade. Trata-se 

de uma verdade incontestável para o momento histórico. O princípio, além disso, 

pode ser modificado com o envolver dos tempos. Nada é absoluto. A verdade 

também não é absoluta. Ela deve ser analisada do ponto de vista do momento 

histórico. 

(...) Princípio é a base, o alicerce, o início de alguma coisa. É a regra fundamental de 

uma ciência. 

(...) Assim, na omissão da lei, o juiz decidirá na base dos princípios gerais do direito. 

Resta saber quais são esses princípios gerais do direito. Identificá-los na esfera 

privada (direito privado) é mais fácil do que na esfera pública (direito público). Há 

inúmeros princípios constitucionais expressos e implícitos. Muitos deles têm força 

normativa e muitos outros são meros enunciados sem força normativa. Na esfera 

ambiental, contudo, eles devem ser aplicados em favor do meio ambiente. 

(SIRVINSKASÉ, 2013, p. 135-136) 

 

Por outro lado, Celso Antônio Bandeira de Mello muito bem dispõe sobre a 

gravidade da transgressão a um princípio: 

 

Princípio – já averbamos alhures – é, por definição, mandamento nuclear de um 

sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição que irradia sobre diferentes normas, 

compondo lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e 

inteligência exatamente por definir  a lógica  e a racionalidade do sistema normativo, 

no que lhe confere a tônica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 

confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que 
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preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por 

nome sistema jurídico positivo.  

(...) Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A 
desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento 

obrigatório mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de 

inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa 

insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, 

contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. 

(MELLO, 1955, p. 537-538) 

 

Sob esse enfoque, têm-se três princípios que norteiam e são de profunda importância 

para a preservação dos bens culturais e ambientais: o princípio da solidariedade 

intergeracional, do desenvolvimento sustentável e o princípio da participação popular. 

Segundo definição do dicionário Aurélio, a solidariedade representa o 

comprometimento existente entre pessoas de modo que uma é responsável pela outra: 

 

(...) 2 Laço ou vínculo recíproco de pessoas ou coisas independentes. (...) 4. Sentido 

moral que vincula o indivíduo à vida, aos interesses e as responsabilidades dum 

grupo social, duma nação, ou da própria humanidade. 5. Relação de 

responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns, de maneira que cada 

elemento do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar o (s) outros (s): (...) 

(AURÉLIO, 1975, p.1871) 

 

Como princípio, a solidariedade surgiu durante a Revolução Francesa, com sentido 

de fraternidade, a partir de uma visão universalista e comunitária, tendo assumido maior força 

na segunda metade do Século XX, no Pós-Guerra, com a promulgação de Constituições que 

possuíam, como ponto central, a dignidade da pessoa humana. O aumento populacional e, 

consequentemente, o aumento no uso dos recursos naturais ocasionou a conscientização da 

escassez desses recursos. Conforme ensina o autor francês KISS (2004, p. 2) ―houve uma 

crescente conscientização de que as mudanças globais podem ter como efeito a redução da 

parte da riqueza global a que cada habitante do mundo tem acesso‖. 

O princípio da solidariedade intergeracional veio a concretizar a ideia de que não há 

prioridade da geração presente em relação às futuras, sendo que ambas possuem direito a um 

meio ambiente equilibrado e sadio. Desse raciocínio surgiu um questionamento: quando se 

inicia uma nova geração? 

A conceituação da palavra geração demonstra-se extremamente difícil, sobretudo 

quando há a necessidade de se distinguir quando uma termina e inicia-se a outra. Para o já 

citado autor francês: 
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Com relação aos direitos das gerações futuras não existe, certamente, nenhuma 

implicação de que, quando uma nova geração surgir, a existente deva desaparecer. 

De qualquer modo, além dos problemas de terminologia, o conceito de geração é 

obscuro.  

(...) 

De forma conceitual, o principal problema é que não há nenhuma geração distinta. 

Em cada duas centenas de seres humanos que nascem e morrem, mais de cinco 
bilhões de pessoas de todas as idades coexistem. Seria mais exato falar não de 

gerações, mas de fluxo constante; a humanidade pode ser comparada a um enorme 

rio que flui constantemente, torna-se cada vez maior e nele nenhuma distinção pode 

ser feita entre as gotas de água que o formam. (KISS, 2004, p. 4) 

 

Percebendo a dificuldade com tal conceituação entende Thomé (2014) que não é 

possível distinguir tecnicamente gerações específicas e desvinculadas umas das outras. 

Prossegue o autor que, ao se considerar o meio ambiente equilibrado como direito da 

humanidade a geração atual, bem como as futuras, todas são portadores de direitos e deveres. 

Para Édis Milaré o princípio da solidariedade intergeracional é: 

 

busca assegurar a solidariedade da presente geração em relação às futuras, para que 

também estas possam usufruir, de forma sustentável, dos recursos naturais. E assim 

sucessivamente, enquanto a família humana e o planeta Terra puderem coexistir 

pacificamente. (MILARÉ, 2009, p. 819) 

 

Por seu turno, Romeu Thomé afirma que a atual geração tem o dever de, no mínimo, 

manter a qualidade ambiental recebida das gerações anteriores, pois a manutenção do 

equilíbrio ambiental é indispensável para que haja condições dignas de vida: 

 

A proteção do meio ambiente equilibrado para as futuras gerações também está 
positivada na Constituição de 1988. A Constituição, no caput do artigo 225, 

estabelece ao Poder Público e à coletividade o dever de preservação dos recursos 

naturais em benefício não apenas das gerações presentes, inclusive, das gerações 

futuras. A manutenção do equilíbrio ambiental é indispensável para que haja 

condições dignas de vida para as atuais gerações, mas também por uma questão de 

justiça entre gerações humanas. Nesse sentido, as gerações presentes têm a 

responsabilidade de, no mínimo, manter a qualidade ambiental recebida das 

gerações anteriores, além de, progressivamente, buscar sua melhoria. (THOMÉ. 

2014, p. 144) 

 

KISS ainda descreve: 

 

A preservação do meio ambiente está obrigatoriamente focalizada no futuro. Uma 

decisão consciente para evitar o esgotamento dos recursos naturais globais, em vez 

de nos beneficiarmos ao máximo das possibilidades que nos são dadas hoje, envolve 
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necessariamente pensar no futuro. Entretanto, o futuro pode ter uma dimensão de 

médio ou longo prazo, enquanto a preocupação relacionada ao interesse das 

gerações futuras é, necessariamente, de longo prazo e, sem dúvida, um compromisso 

vago. (KISS, 2004, p.03) 

 

No Estado Socioambiental de Direito, a solidariedade assume papel essencial na 

busca pela efetiva qualidade de vida de toda a humanidade o que, segundo Fensterseifer 

(2011, p.149), os Estados Social e Liberal embasados, respectivamente, no princípio da 

igualdade e da liberdade, não conseguiram atender. 

Desde a Declaração de Estocolmo em 1972 a preocupação com as futuras gerações já 

era evidente. Ficou estabelecido em seu Princípio 2 que ―os recursos naturais deveriam ser 

preservados em benefício das gerações atuais e futuras, mediante cuidadoso planejamento‖. 

(ONU, 1972) 

Da mesma forma, a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1992) ressaltou no Princípio 3 que o direito ao desenvolvimento ―deve ser 

exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades (...) das 

gerações atuais e futuras‖. (ONU, 1992) 

Ensina Häberle que todos necessitam da natureza, bem como da preservação da 

cultura: 

 

La protección generacional implica simultáneamente protección de la naturaleza y 

de la cultura. Condiciona la supervivencia de la raza humana. Y las muchas veces 

citadas condiciones naturales de vida se refieren inmanentemente a las condiciones 

culturales, ya que el ser viviente depende tanto de la naturaleza como de la cultura. 

(HÄBERLE, 2009, p. 24) 

 

Para Ayala: 

 

As futuras gerações, assim como o meio ambiente, são beneficiárias de obrigações e 

deveres de proteção, originários do específico sentido de responsabilidade traçado 

pelo art. 225, caput, de nosso texto constitucional, que define o conteúdo de uma 

responsabilidade solidária e participativa. (AYALA, 2010, p. 336) 

 

Conforme já explanado, a Constituição Federal definiu que cabe ao Estado proteger e 

promover os bens de natureza material e imaterial portadores de referência à identidade, à 

ação, à memoria de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. A proteção do 
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patrimônio cultural brasileiro constitui obrigação do Estado, apoiado pela sociedade, devendo 

ser garantido às futuras gerações seus direitos culturais. 

Em consequência ao tratamento dado pela Constituição Federal, indiscutivelmente, o 

meio ambiente foi levado à condição de direito de todos: presentes e futuras gerações. É 

considerado algo pertencente a toda coletividade, destacando-se a necessidade de sua 

preservação, conservação e não poluição. O artigo 225, devido ao cunho de direito difuso que 

possui, extrapola os limites territoriais do Estado Brasileiro, não ficando centrado, apenas, na 

extensão nacional, compreendendo toda a humanidade. Neste sentido, o Ministro Celso de 

Mello, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 1.856/RJ, destacou que: 

 

A preocupação com o meio ambiente - que hoje transcende o plano das presentes 

gerações, para também atuar em favor das gerações futuras [...] tem constituído, por 

isso mesmo, objeto de regulações normativas e de proclamações jurídicas, que, 

ultrapassando a província meramente doméstica do direito nacional de cada Estado 
soberano, projetam-se no plano das declarações internacionais, que refletem, em sua 

expressão concreta, o compromisso das Nações com o indeclinável respeito a esse 

direito fundamental que assiste a toda a Humanidade. (BRASIL, 2011) 

 

O caput do art. 225 da Constituição Federal deve ser lido como um processo de fusão 

entre o meio ambiente herdado do passado e a assunção de responsabilidades do poder 

público e do cidadão de proteger sua integridade para as gerações futuras. 

Assim, Thomé ensina que: 

 

A Constituição, no caput do artigo 225, estabelece ao Poder Público e à coletividade 

o dever de preservação dos recursos naturais em benefício não apenas das gerações 

presentes, mas, inclusive das gerações futuras. A manutenção do equilíbrio 

ambiental é indispensável para que haja condições dignas de vida para as atuais 

gerações, mas também por uma questão de justiça entre as gerações humanas. Nesse 

sentido, as gerações presentes têm a responsabilidade de, no mínimo, manter a 
qualidade ambiental recebida das gerações anteriores, além de, progressivamente, 

buscar a sua melhoria. (THOMÉ, 2014, p. 144) 

 

O meio ambiente torna-se patrimônio público a ser assegurado e protegido pelas 

instituições estatais e pela sociedade, qualificando verdadeiro encargo irrenunciável que se 

impõe, objetivando sempre o benefício das presentes e das futuras gerações, incumbindo tanto 

o Poder Público quanto a coletividade. Assim sendo, é necessário que o poder público tome 

medidas urgentes, limitando o uso de tais recursos. Para Thomé é: 
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inadmissível qualquer espécie de redução das garantias de proteção socioambiental 

já consolidadas no ordenamento jurídico, o que justifica a definição imediata de 

limites à atuação dos poderes estatais por meio da aplicação da cláusula de vedação 

de retrocesso socioambiental. É preciso impor limites à utilização dos bens naturais 

pelas gerações presentes, pois a liberdade de ação de cada geração deve ser 

condicionada pelas necessidades das gerações futuras, consoante prevê a Carta da 

Terra, em seu artigo 4. (THOMÉ, 2014, p. 144) 

 

Aragão (2011, p.26) explica que para o desenvolvimento do Estado Socioambiental 

de Direito é necessária a ―responsabilidade de longa duração‖ que, para eles, representa a 

obrigatoriedade que os Estados possuem de adotarem medidas de proteção cabíveis e mais 

avançadas tecnologicamente, para o fim de garantir a sobrevivência da espécie humana e das 

gerações futuras. 

Contudo, depreende-se que a responsabilidade pelo bem-estar ambiental das 

gerações futuras não é apenas do Estado, mas também de todos os cidadãos, já que as atitudes 

humanas são interligadas, ou seja, todos devem contribuir para práticas que garantam o uso 

racional e equilibrado dos recursos naturais, de modo a não esgotá-los, sob pena de uma ação 

inconsequente, aparentemente isolada, causar riscos a toda a humanidade. 

A partir da concepção de solidariedade como base do Estado socioambiental surgem 

considerações importantes para que o próprio princípio em tela não seja considerado inútil, 

uma vez que versar sobre solidariedade sem que restem protegidas as futuras gerações 

careceria de sentido material. 

Sob esse aspecto, pode ser entendida como uma possível solução à crise ecológica, 

de modo que o ―direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado compõe um sistema que 

visa à cooperação entre as gerações ao longo do tempo histórico, daí a obrigação de 

economizar os recursos ambientais.‖ (TEIXEIRA, 2006, p. 93). 

O direito ao meio ambiente sadio, como bem de natureza difusa, ultrapassa a órbita 

individual e isolada do indivíduo para agregar a todos, indistintamente, devendo ser um ponto 

de ligação, inclusive cultural, entre todos os seres. A solidariedade, vista sob o vértice 

cultural, funciona como ―instrumento de ligação intra e intergerações, o desenvolvimento 

requer a constante construção e manutenção das bases materiais e imateriais culturais, as 

quais serão transmitidas às gerações futuras‖. (SOARES, 2009, p. 35). 

Além da imprescindível proteção ao meio ambiente natural, verifica-se ainda que a 

reciprocidade entre direitos culturais e futuras gerações é tão intensa que ―est imam que a 

cultura é a chave de abertura do mundo de amanhã, o meio de ultrapassar as dificuldades de 
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nosso tempo, a significação profunda da crise de nosso tempo.‖ (PONTIER et al apud 

SILVA, 2001, p. 46). 

Conforme Soares (2009, p. 35), a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos 

de 1981, de forma a complementar à Declaração Universal de 1948, menciona a identidade 

cultural e o gozo do patrimônio comum da humanidade como formas de se concretizar o 

princípio da solidariedade no seu aspecto cultural. 

Desse modo, o incentivo à proteção aos bens culturais, bem como às tradições 

mostra-se primordial para a manutenção da memória de um povo. O meio ambiente 

ecologicamente equilibrado tem a cultura como parte integrante. A existência digna das 

gerações futuras corresponde também a conhecer e vivenciar as suas origens, e para que isso 

se torne real a presente geração tem o dever de preservar. 

Analisando o já citado conceito de patrimônio cultural, fornecido pelo artigo 216 da 

Constituição da República de 1988, entende-se que ele é essencial a preservação, pois 

assegura a identidade e diversidade de um povo, que deve ser respeitada e mantida para as 

futuras gerações. 

É importante que a sociedade admita a ideia de que o patrimônio não é apenas 

histórico com valor estético, mas que passa a ser o patrimônio cultural quando agrega valores 

e características que reforçam a origem, as raízes e tudo aquilo que o promova à identidade 

das gerações futuras. Tem-se, ainda, que o envolvimento da população é de suma importância, 

ou seja, na realidade não existe patrimônio se a sociedade não tiver consciência disso. Nota-se 

que dificilmente se consegue "impor" um tombamento ou qualquer outra proteção a um bem 

cultural ou ambiental a uma sociedade que não tem consciência desses valores. 

Reforçando tal entendimento assim ensina o arquiteto Carsalade: 

 

É importante o desenvolvimento e o estímulo às formas de gestão coletiva e à 

criação de possibilidades de articulação entre os diversos agentes para cumprir a 

tarefa de preservar. A título de exemplo, pode-se citar: 

criação de conselhos públicos para o patrimônio cultural, envolvendo toda a 

sociedade; 

conscientização do poder legislativo, muitas vezes alheio ao problema e pouco 

criativo na elaboração de leis necessárias à sustentabilidade de patrimônio; 

mobilização do poder judiciário, especialmente do ministério público que pode 

garantir ações emergenciais e de caráter coletivo; 

adoção de medidas compensatórias e políticas de incentivo, tais como isenção de 

impostos para imóveis de interesse de preservação ou a transferência do potencial 

construtivo; 
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estímulo às instituições de preservação; 

maior permeabilidade dos órgãos de patrimônio junto às comunidades, criando 

programas conjuntos; 

criação de programas que possam atender às diferentes demandas das comunidades, 

pela articulação dos diversos organismos e mecanismos públicos ou privados, de 

forma a facilitar seu atendimento específico; 

articulação de parcerias através de ação objetiva de governo, considerando a visão 

abrangente que tem o Estado e seu poder de atuação e de influência; 

facilitação da ação privada na recuperação de seus imóveis através da criação de 

linhas de crédito com juros baixos, como programas sociais; 

criação de programas especiais de recuperação e requalificação de áreas urbanas 

históricas degradadas; 

desenvolvimento de programas e políticas específicas como o incentivo a "clusters" 

e a programas turísticos e específicos de proteção; 

inserção da cultura no desenvolvimento econômico e social. (CARSALADE, 2001) 

 

Dentre as vinte e uma recomendações da Carta de Brasília, redigida em 2006
3
, 

destacam-se: 

 

 (...) 

3 - A todo bem cultural há de ser dado um uso, que deve se harmonizar com a 

preservação de suas características essenciais. 

4 - Dentre os vários valores identificadores de bens culturais merecedores de 

proteção, ressaltam-se: o arquitetônico, o histórico, o evocativo, o ambiental, de 

recorrência regional, de raridade funcional e de antiguidade, podendo determinado 

bem ostentar simultaneamente mais de um desses valores. (...). 

6 - São direitos da população local em relação ao seu patrimônio cultural: direito de 

conhecer sua própria história e a de seu povo; direito a conservar suas manifestações 

culturais em contato com a continuidade das tradições; direito a ser informada e 

participar da tomada de decisões que afetem os bens culturais; direito de beneficiar-

se, com prioridade, do desenvolvimento socioeconômico que a utilização do bem 

possa gerar; direito a que se considere, prioritariamente, a qualidade de vida do 

morador local e que esta não reste prejudicada pela atenção ao turismo ou a 
terceiros, garantindo à população a identificação de seus próprios valores sociais. 

(...). 

 

                                       
3
A Carta de Brasília é um documento que foi elaborado durante o 3º Encontro Nacional do Ministério Público na 

defesa do Patrimônio Cultural, realizado nos dias 23 e 24 de novembro 2006, na Procuradoria Geral da 

República, em Brasília. 
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É necessário o envolvimento dos poderes constituídos e a participação popular no 

sentido de estabelecer prioridades sobre a manutenção da cultura, como forma de alavancar o 

desenvolvimento da sociedade, garantindo o direito às próximas gerações de identificar seus 

próprios valores na ligação entre passado, presente e futuro, bem como reconhecer que o 

patrimônio cultural é dinâmico e exerce papel fundamental no desenvolvimento econômico e 

social do lugar onde está inserido. 

Tendo em vista o dever do poder público e da coletividade de preservar o meio 

ambiente, a participação popular deve ser fomentada a fim de que os cidadãos participem da 

tutela ambiental. Entende-se mobilizar e sensibilizar as pessoas pode significar um trabalho 

árduo, difícil, mas, é de extrema importância, sendo um caminho importante para a 

manutenção dos bens culturais e ambientais. 

É direito das futuras gerações usufruírem dos bens naturais e culturais dos seus 

antepassados, para que possam entender sua história, e é dever da atual geração preservar tais 

bens para perpetuar a história do seu povo, o que leva à conclusão de que, para que uma 

sociedade se eternize é necessária a conservação de sua memória. 

A ideia de desenvolvimento socioeconômico em harmonia com a preservação 

ambiental surgiu também na Conferência de Estocolmo. O conceito de desenvolvimento 

sustentável permanece em contínua modificação, tanto que, nos dizeres de Sampaio, verifica-

se que 

 

Há um prima principium ambiental: o do desenvolvimento sustentável, que consiste 

no uso racional e equilibrado dos recursos naturais, de forma a atender às 

necessidades das gerações presentes, sem prejudicar o seu emprego pelas gerações 

futuras. Significa, por outra, desenvolvimento econômico com melhoria social das 

condições de todos os homens e em harmonia com a natureza. (SAMPAIO, 2003, p. 

47) 

 

Também ensina Thomé (2014, p. 147) que o ―desenvolvimento somente pode ser 

considerado sustentável quando as três vertentes (crescimento econômico, preservação 

ambiental e equidade social) sejam efetivamente respeitadas de forma simultânea‖.  

Percebe-se que não é fácil a tarefa do legislador, assim como dos doutrinadores, para 

que seja definido o desenvolvimento sustentável de forma pautável e concreta, já que se 

encontram envolvidos inúmeros valores constitucionalmente protegidos, mormente a livre 

iniciativa, o desenvolvimento econômico e a proteção ao meio ambiente. 

Nos termos da já citada Declaração da Conferência do Rio de Janeiro o princípio 

quatro diz que: ―para se alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente 
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deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada 

isoladamente em razão a ele‖. (ONU, 1992) 

Thomé discorre, ainda, sobre as questões conflitantes que abrangem o 

desenvolvimento sustentável: 

 

(...) segundo a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(World Comissionon Environment and Development) significa ―um 
desenvolvimento que faz face às necessidades das gerações presentes sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras na satisfação de suas próprias 

necessidades.‖ As gerações presentes devem buscar o seu bem – estar através do 

crescimento econômico e social, mas sem comprometer os recursos naturais 

fundamentais para a qualidade de vida das gerações subsequentes. (THOMÉ, 2014, 

p.59) 

 

Outrossim, Canotilho esclarece: 

 

Em suma, o desenvolvimento sustentável exige que seja dado prioridade a 

prevenção, preconizando um uso limitado das compensações, e exige um protecção 

pró – activa do ambiente, mais que uma mera abstenção de acções danosas. 

Mas o que é certo, é que o ambiente não é um valor absoluto, ao qual todas as 

restantes dimensões da vida humana (social, econômica, cultural...) devem subjugar-

se. Não somos meros componentes de um Planeta intocável, uma máquina perfeita, 

que o Homem não pode perturbar. Para o bem e para o mal, o Homem é parte 

integrante do Planeta, embora seja, inegavelmente um elemento muito especial. E o 

seu lugar de destaque não resulta de algum privilégio humano no acesso dos 
recursos naturais, mas de uma predominância fáctica sobre o conjunto dos elementos 

ambientais do Planeta. Quantitativamente, não só o Homem é uma espécie hiper 

abundante, como qualitativamente, a sua capacidade cientifica e tecnológica de 

interferência com todos os sistemas naturais – do mais ínfimo ADN, ao mais 

complexo sistema metereológico planetário – fazem emergir um dever de cuidado e 

uma responsabilidade pela não utilização imprudente dos poderes de controle, 

exploração e transformação que tem vindo a desenvolver. (CANOTILHO, 2012, p. 

82) 

 

A partir da percepção da esgotabilidade dos recursos naturais e problemas 

enfrentados pela destruição da natureza e dos bens culturais, o desenvolvimento sustentável 

passou a ser visto e discorrido por inúmeros autores como meio apto a salvaguardar o mundo. 

Para Carsalabe (2001) ―a sustentabilidade cultural se dá através da preservação de 

valores e mensagens os quais conferem sentido e identidade a determinado grupo cultural e 

étnico‖. 

Relacionando-se o termo sustentabilidade ao patrimônio cultural, como sendo a 

continuidade no tempo do ―espírito‖ do lugar, pela valorização de seus significados, podendo 

ser transmitidos e constituírem o vínculo às futuras gerações, os dois termos podem resgatar a 
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consciência de que o patrimônio cultural, harmonizado com as necessidades da sociedade, se 

torna um aliado para a manutenção da qualidade de vida pelo estimulo ao respeito à 

identidade de um povo e aos benefícios gerados pelo dinamismo urbano. 

É importante o entendimento pela sociedade de que o patrimônio não é apenas 

histórico e com valor estético, mas que passa a ser o patrimônio cultural quando agrega 

valores e características que reforçam a origem, as raízes e tudo aquilo que o promova à 

identidade das gerações futuras. 

Para que o patrimônio cultural seja sustentável é necessário o envolvimento dos 

poderes constituídos e a participação popular, no sentido de estabelecer prioridades sobre a 

manutenção da cultura como forma de alavancar o desenvolvimento da sociedade, garantindo 

o direito às próximas gerações de identificar seus próprios valores na ligação entre passado, 

presente e futuro, bem como, reconhecer que o patrimônio cultural é dinâmico e exerce papel 

fundamental no desenvolvimento econômico e social do lugar onde está inserido. 

Nesse contexto, o turismo apresenta como uma vertente do desenvolvimento 

sustentável, pois ele gera renda e emprego para população local, além de ser uma forma de 

inclusão social das camadas que não estariam inseridas nas atividades econômicas da cidade. 

Ao regionalizar o turismo, torna-se maior o leque econômico daquele local. O turismo e a 

preservação dos bens naturais e culturais estão interligados, haja vista que a atividade turística 

também é uma forma de promover a continuidade de resgate da história e a cultura e se 

mostra como um elemento de estrema relevância para o turismo, porque a cidade se torna 

mais competitiva para visitação quando o patrimônio cultural é preservado para o turista. Por 

fim, nota-se que a cultura é fator preponderante para que o turismo seja competitivo. 

A destruição dos bens culturais e naturais afeta diretamente o desenvolvimento 

sustentável já que priva as futuras gerações de usufrui-los. Tratar o patrimônio cultural sob o 

marco do desenvolvimento sustentável implica na necessidade de que a preservação se 

vincule cada vez mais ao planejamento das cidades, o que confere ao Município um papel 

destacado e central no caso de ações de preservação dos sítios urbanos, pois a eles cabem a 

legislação e o controle urbanísticos. No Brasil, essa visão foi definitivamente incorporada ao 

Estatuto das Cidades, por meio da lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001. 

Por outro lado, denota-se a importância da educação patrimonial, sendo que a melhor 

maneira para que ocorra a participação popular na preservação dos bens culturais e naturais é 
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o esclarecimento ao povo sobre a importância da preservação da cultura. Nos termos da 

cartilha ―Educação Patrimonial Histórico, conceitos e processos‖
4
 o IPHAN entende que: 

 

A Educação Patrimonial constitui-se de todos os processos educativos formais e não 

formais que têm como foco o Patrimônio Cultural, apropriado socialmente como 

recurso para a compreensão sócio histórica das referências culturais em todas as suas 

manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e 

preservação. Considera, ainda, que os processos educativos devem primar pela 

construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio do diálogo 

permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação efetiva das 
comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem 

diversas noções de Patrimônio Cultural. Essa formulação decorre de um longo 

processo de debates institucionais, aprofundamentos teóricos e avaliações das 

práticas educativas voltadas à preservação do Patrimônio Cultural e, ao mesmo 

tempo, ampara-se em uma série de premissas conceituais. (IPHAN, 2014) 

 

O Projeto Educação Patrimonial deve ser um conjunto de ações desenvolvidas por 

equipe multidisciplinar de profissionais, a partir da iniciativa da Secretaria de Cultura da 

Prefeitura do Município, por meio de sua Diretoria de Patrimônio Artístico e Histórico-

Cultural. Os procedimentos devem ser realizados ininterruptamente e diariamente, com o 

objetivo de valorização das identidades e memórias que compõem o Patrimônio Cultural, a 

partir de atividades e produtos vinculados tanto à educação formal como à informal, e também 

o desenvolvimento de metodologia de Educação Patrimonial que possibilite o entendimento 

conceitual em torno do significado do Patrimônio Cultural e que leve ao reconhecimento 

local, possibilitando assim sua apropriação, salvaguarda e preservação. 

Para tanto, uma série de ações devem ser desenvolvidas, destacando-se cursos e 

eventos de capacitação e disseminação de ideias, conceitos e práticas vinculadas à educação 

patrimonial, como também a realização de oficinas em escolas, atendendo alunos do ensino 

fundamental, médio e superior. 

Devem ser distribuídos materiais gráficos, como folders que valorizam a diversidade 

de possibilidades, identidades e memórias que marcam a paisagem e arquitetura do bem 

cultural, além de passeios que ressaltem a beleza cênica local, divulgação eficiente de 

programas e mecanismos de proteção, bem como visibilidade das ações concernentes ao 

patrimônio e aos seus benefícios sociais e econômicos. 

É considerável que a comunidade conheça e compreenda sua cultura, de onde 

vieram, e que os agentes sociais e comunidades conheçam seus direitos e deveres com relação 

aos bens patrimoniais. 

                                       
4
 Trata-se de uma cartilha, elaborada pelo IPHAN sobre educação patrimonial. Essa cartilha esta disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=4240, acesso em: 08 de abril de 2015 

http://portal.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=4240


72 

 

A educação patrimonial e ambiental deve ser conduzida de modo a contemplar a 

pesquisa, o registro, a exploração das potencialidades dos bens culturais e naturais no campo 

da memória, das raízes culturais e da valorização da diversidade. À medida que o cidadão se 

percebe como parte integrante do seu entorno tende a elevar sua autoestima e a valorizar a sua 

identidade cultural. Essa experiência permite que esse cidadão se torne um agente 

fundamental da preservação do patrimônio em toda sua dimensão. O conhecimento adquirido 

e a apropriação dos bens culturais por parte da comunidade constituem fatores indispensáveis 

no processo de conservação integral ou preservação sustentável do patrimônio, pois fortalece 

os sentimentos de identidade e pertencimento da população residente e estimula a luta pelos 

seus direitos bem como o próprio exercício da cidadania. 
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7 AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL E CULTURAL 

 

A atual geração, ao instituir os espaços protegidos, garante às presentes gerações e, 

sobretudo, às futuras, o equilíbrio do meio ambiente, mediante a manutenção da 

biodiversidade. 

O patrimônio é o legado recebido do passado, vivido no presente e que se transmite 

às futuras gerações. Patrimônio cultural e natural é fonte insubstituível de vida e inspiração, a 

pedra de toque, o ponto de referência, a identidade de uma sociedade. Sob esse contexto e 

diante da imensidão do Brasil, e sua indiscutível riqueza natural, o legislador entendeu a 

importância de decretar uma norma, com o intuito de preservar ambientes do patrimônio 

natural e cultural. Como bem ressalta Thomé: 

 

Há determinadas áreas e ecossistemas do País cuja riqueza é indiscutivelmente 
marcante e relevante para a manutenção da diversidade genética, para a preservação 

da fauna e da flora e para o manejo ecológico de espécies e recursos naturais. A 

importância ambiental desses espaços exige proteção especial em benefício da 

perpetuidade de suas espécies. (THOMÉ, 2014, p. 369) 

 

Em cumprimento ao mandamento constitucional, no ano 2000 foi promulgada a Lei 

9.985 – Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza (SNUC), que 

passou a regulamentar o artigo 225, §1º, incisos I, II, III e IV da Constituição Federal de 

1988. 

A citada Lei define as unidades de conservação ambiental (UCs) como sendo 

espaços geralmente formados por áreas contínuas, institucionalizados, com o objetivo de 

preservar e conservar a flora, a fauna, os recursos hídricos, as características geológicas e 

culturais, as belezas naturais, além de recuperar ecossistemas degradados, promover o 

desenvolvimento sustentável, entre outros fatores que contribuem para a preservação 

ambiental. O artigo 2º, inciso I descreve UCs como sendo: 

 

Espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. (BRASIL, 

1988) 



74 

 

As UCs têm a função de salvaguardar a representatividade de porções significativas e 

ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território 

nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio natural e cultural existente. Elas 

garantem às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional 

e ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas 

sustentáveis. Além disso, garantem às futuras gerações o direito de conhecer e preservar a 

cultura e história dos antepassados. 

Conforme se depreende da citada norma, a união, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios são competentes para criar as UCs. A criação desse espaço é de fundamental 

importância para a preservação dos ecossistemas, proporcionado pesquisas científicas, manejo 

e educação ambiental na busca pela conservação do meio ambiente e da história. Segundo a 

legislação as UCs são criadas por meio de ato do Poder Público (Poder Executivo e Poder 

Legislativo), após a realização de estudos técnicos sobre a importância ecológica dos espaços 

propostos e, quando necessário, consulta à população. Estas áreas estão sujeitas a normas e 

regras especiais e só podem ser alteradas e/ou reduzidas mediante lei específica. 

As unidades podem ser destinadas à exploração sustentável de recursos naturais, 

preservação total do ecossistema, realização de pesquisas, visitação para promover a educação 

ambiental, dentre outras. 

A Lei do SNUC classifica as UCs em dois grupos, que variam de acordo com o 

critério de necessidade da intensidade da proteção, podendo ser de Proteção Integral ou de 

Uso Sustentável. Assim Milaré explica o que diz a lei quanto as Unidades de Proteção 

Integral: 

 

Aquelas que tem por objetivo básico preservar a natureza, livrando-a, quanto 

possível, da interferência humana; nelas, como regra, só admite o uso indireto de 

seus recursos, isto é, aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição 

dos recursos naturais, com exceção dos casos previstos na própria Lei do SNUC. 

(MILARÉ, 2009, p. 704) 

 

Para o mesmo autor as Unidades de Uso Sustentável: 

 

São aquelas cujo objetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza com o 

uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Mais explicitamente, visam a 

conciliar a exploração do ambiente à garantia da perenidade dos recursos ambientais 

renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais 
atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável. 

(MILARÉ, 2009, p. 708) 
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Na categoria de Unidade de Proteção Integral encontram-se estações ecológicas, 

reservas biológicas, parques, monumentos naturais e refúgios de vida silvestre. 

Já as de uso sustentável incluem áreas de relevante interesse ecológico, florestas 

nacionais, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável, reservas extrativistas, 

Áreas de Proteção Ambiental (APA) e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). 

Conforme se depreende, principalmente do artigo 4º, incisos VI e VII, da Lei 

9.985/2000 não restam dúvidas da vocação da norma para a proteção do patrimônio cultural, 

se não vejamos: 

 

Art. 4o
 O SNUC tem os seguintes objetivos: 

(...) 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

(...) (BRASIL, 2000) 

 

Para Thomé a criação de unidades de conservação é instrumento relevante na 

proteção do meio ambiente: 

 

A criação de espaços territoriais especialmente protegidos é relevante instrumento 

de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, na medida em que 
contribui para a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, para 

a preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético, além da 

proteção da fauna e da flora. (THOMÉ, 2012) 

 

Paula também entende assim: 

 

Ante a norma em análise, muitas foram as unidades de conservação criadas com o 
escopo específico de proteger o patrimônio cultural. Além disso, orienta a norma 

invocada que o patrimônio cultural seja objeto de avaliação nas políticas de gestão e 

manutenção de todas as unidades de conservação – ainda que não tenham sido 

instituídas com a finalidade precípua de defender o patrimônio cultural. (PAULA, 

2013, p. 165) 

 

E ainda para Miranda a criação de unidades de conservação para proteção do 

patrimônio cultural apresenta vantagens, inclusive sobre instrumentos tradicionais: 
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A proteção do patrimônio cultural através da instituição de unidades de conservação 

mostra-se como uma iniciativa inteligente e prática, permitindo que o Poder Público 

possa escolher a categoria disciplinada na Lei do SNUC que possua o regime 

jurídico mais condizente com a área a ser protegida dentre os grupos de unidades de 

proteção integral ou de uso sustentável. E com uma outra grande vantagem sobre o 

clássico instituto do tombamento: embora possa ser criada a partir de simples ato 

administrativo do poder público, a desafetação ou redução dos limites de uma 

unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica (art. 21 – Lei 

9.985/2000). (MIRANDA, 2007, p. 271) 

 

A edição da Lei nº 9.985/00 busca atender ao comando estabelecido no art. 23, III, da 

Constituição da República, que acomete ao Poder Público o dever de promover e proteger o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e 

desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

A instituição de UCs para a proteção do patrimônio ambiental e cultural revela-se 

como opção prática e vantajosa. Ainda que a categoria não tenha sido instituída com a 

finalidade precípua de proteção ao patrimônio cultural, este deve ser objeto de avaliação nas 

políticas de gestão e manutenção de todas as UCs. A elaboração do plano de manejo mostra-

se como o momento mais oportuno para a avaliação de seus aspectos, tanto no que se refere a 

bens materiais, como sítios arqueológicos e paleontológicos, conjuntos históricos, 

monumentos, quanto a bens imateriais, assim entendidos como os tradicionais modos de 

viver, de fazer e de se expressar de um povo. 

Para Paula, algumas categorias revelam vocação direta à proteção do patrimônio 

cultural: 

 

Da leitura do texto da Lei do SNUC conclui-se que algumas categorias revelam 

vocação direta à proteção de patrimônio cultural, podendo ser citadas: o Parque 

Nacional, o Monumento Natural, a Área de Proteção Ambiental, a Reserva 

Extrativista, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável e a Reserva Particular do 

Patrimônio Natural – RPPN. (PAULA, 2013, p. 167) 

 

Sem adentrar no mérito das outras categorias de UCs, a criação de um monumento 

natural representa reconhecimento formal do valor cultural de determinado ecossistema ou 

área geográfica. Com efeito, a Constituição da República de 1988 declara, no artigo 216, 

inciso V, que constituem patrimônio cultural brasileiro ―os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico‖ 

(BRASIL, 1988). Sob essa perspectiva, a criação da referida unidade de conservação da 
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natureza enquadra-se na noção de ―outras formas de acautelamento e preservação‖ a que 

alude o artigo 216, §1º, do texto constitucional em vigor. 

 

7.1 A Proposta de Criação de um Monumento Natural na Serra dos Cristais 

 

Reafirma-se que a Serra dos Cristais, também conhecida como Serra do Rio Grande, 

sempre foi motivo de muito orgulho para população diamantinense. Não restam dúvidas de 

que se trata de uma paisagem que combina, na medida exata, a beleza, a biodiversidade e a 

identidade cultural do município.  

A importância histórica desta serra na formação de Diamantina advém do fato de ter 

sido um dos primeiros pontos da organização espacial da cidade. É uma das vias iniciais de 

acesso ao núcleo urbano. Os critérios utilizados, para a identificação das áreas de função 

notável, a serem protegidas, estão relacionados à importância ambiental, quais sejam, 

nascentes, fauna e flora, assim como a importância cultural, sítios alterados pelo homem, onde 

a natureza sofreu o enriquecimento ou o impacto das ações antrópicas, criação de gerações 

passadas como o ―Cruzeiro do Cula‖, o ―Caminho dos Escravos‖, o ―mirante‖ e a igreja.  

Em diversos pontos da Serra dos Cristais existem áreas alteradas pela ação antrópica 

em graus diferenciados. O prisma para a delimitação das áreas de proteção foi o de preservar 

intacto o que ainda estivesse sem nenhuma ocupação urbana, isto é, a ―paisagem natural‖ 

quase intocada, de valor estético e de excepcionalidade panorâmica, que representasse a 

relação do homem com o ambiente no século XVIII, sem a dominação da ―natureza inóspita‖ 

imposta pelo homem. Neste diapasão, a Serra dos Cristais tornou-se limite e moldura do 

tombamento da cidade. 

Ocorre que, mesmo sendo tão importante para manutenção da memória local, por 

diversos motivos este importante patrimônio vem sendo ocupado de maneira ilegal e 

desordenada. Tal ocupação se deve a alguns fatores, especialmente à falta de política pública 

municipal de habitação social e de espaços para a fixação de uma população oriunda de 

garimpos, mineradoras e mesmo de retireiros de fazendas desapropriadas para criação dos 

parques nos arredores da cidade, fator esse que reforça a importância do caráter ambiental da 

região. 

Por outro lado, a omissão da população de Diamantina frente à proteção e 

preservação da Serra dos Cristais e a apropriação indevida de espaços, aliados à falta de 

fiscalização e de procedimentos legais para a sua ocupação vêm transformando o bem cultural 
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em zona de ocupação ilegal e irregular, podendo incluir Diamantina na lista de Patrimônio 

Cultural em Perigo da UNESCO
5
. 

Levando em consideração a importância da Serra em questão, e demonstrado que o 

tombamento não está sendo suficiente para proteção do precioso bem, é importante sua 

cumulação com algum outro tipo de proteção. 

Nesse sentido e nos termos da Lei 9.985/2000, art. 12, caput, propõe-se a criação da 

categoria de UC de proteção integral denominada Monumento Natural, que tem a finalidade 

de preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. (BRASIL, 2000) 

As unidades da categoria Monumento Natural podem ser constituídas por áreas 

particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade, com a utilização 

da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Havendo incompatibilidade entre 

os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às 

condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade, para a 

coexistência entre o Monumento Natural e o uso da propriedade, a área deve ser 

desapropriada. 

A partir disso, a visitação pública estará sujeita às condições e restrições 

estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável 

por sua administração e àquelas previstas em regulamento. 

Tem-se que a proposta de instituição da categoria Monumento Natural foi escolhida 

devido à relevância biológica da região, ao potencial turístico e científico, ao grande acervo 

histórico e cultural, à fragilidade dos sistemas naturais, à necessidade de assegurar a proteção 

e à fragilidade dos ambientes ali presentes. 

A proposta de criação do Monumento Natural ―Serra dos Cristais‖ está baseada na 

proteção da flora, da fauna, dos recursos hídricos, do manejo de recursos naturais, do 

desenvolvimento de pesquisas científicas e da proteção dos bens culturais lá situados. Busca-

se, nesse contexto, formar um sistema de áreas protegidas fortalecido, sobretudo no que diz 

respeito às estratégias de proteção, gestão, fiscalização e preservação do meio ambiente. 

 

 

                                       
5
 A referida lista deriva do não cumprimento das obrigações de manutenção do bem protegido, tem por objetivo 

chamar a atenção mundial para os fatores que ameaçam as características dos bens inscritos. Segundo 

informações no site da UNESCO, a Conservação do Patrimônio Mundial é um processo contínuo. Incluir um 

bem na Lista de proteção não serviria de nada se posteriormente esse bem viesse a se degradar, ou se alguma 

intervenção humana destruísse as características e qualidades que justificaram sua inclusão na Lista do 

Patrimônio Mundial.  
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7.1.1 A proposta de criação de um plano de manejo 

 

O plano de manejo é, na prática, a lei interna das unidades de conservação, eis que 

fundamenta seus objetivos gerais, estabelece o seu zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso e o manejo dos recursos naturais e, no presente caso, culturais, inclusive a 

implantação das estruturas físicas e necessárias à gestão da unidade (art. 2º, XVII, da lei 

9.985/2000) (BRASIL, 2000). A formulação do plano de manejo vincula os objetivos gerais e 

específicos de cada unidade de conservação às determinações legais. 

Após a criação de uma UC, o plano de manejo deve ser elaborado em um prazo 

máximo de cinco anos. Toda UC contará com tal plano, que deve abranger a área da UC, sua 

zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas, com o fim de 

promover sua integração à vida econômica social das comunidades vizinhas (art. 27, §1º). A 

mesma Lei, em seu art.2º, inciso XVIII, considera ―Zona de Amortecimento‖: o entorno de 

uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a Unidade‖. E ainda 

no mesmo artigo, inciso XIX: 

 

Corredores Ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 
Unidades de Conservação, que possibilitem entre elas o fluxo de genes e o 

movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas 

degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua 

sobrevivência, áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais. 

(BRASIL, 2000) 

 

O plano de manejo é responsável por estabelecer as normas, as restrições para o uso, 

as ações a serem desenvolvidas e o manejo dos recursos naturais da UC, seu entorno e, 

quando for o caso, os corredores ecológicos a ela associados, podendo também incluir a 

implantação de estruturas físicas dentro da UC, visando minimizar os impactos negativos 

sobre a área, garantir a manutenção dos processos ecológicos e prevenir a simplificação dos 

sistemas naturais. É um documento consistente, criado a partir de diversos estudos, incluindo 

diagnósticos do meio físico, biológico e social. 

São, ainda, objetivos do Plano de Manejo
6
: 

1- Levar a UC a cumprir com os objetivos estabelecidos na sua criação; 

2- Definir objetivos específicos de manejo, orientando a gestão da UC; 

                                       
6
  Segundo Roteiro Metodológico de Planejamento – Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica. 

IBAMA, 2002.) 
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3- Dotar a UC de diretrizes para seu desenvolvimento; 

4- Definir ações específicas para o manejo da UC; 

5- Promover o manejo da UC, orientado pelo conhecimento disponível e/ou gerado; 

6- Estabelecer a diferenciação e intensidade de uso mediante zoneamento, visando a 

proteção de seus recursos naturais e culturais; 

7- Destacar a representatividade da UC no SNUC frente aos atributos de valorização 

dos seus recursos como: biomas, convenções e certificações internacionais; 

8- Estabelecer, quando couberem, normas e ações específicas visando compatibilizar 

a presença das populações residentes com os objetivos da Unidade, até que seja possível sua 

indenização ou compensação e sua realocação; 

9- Estabelecer normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos 

da Zona de Amortecimento (ZA) e dos Corredores Ecológicos(CE), visando a proteção da 

UC; 

10- Promover a integração socioeconômica das comunidades do entorno com a UC; 

11- Orientar a aplicação dos recursos financeiros destinados à UC. 

Nos termos do inciso XVII, do já citado artigo 2º da Lei 9985/2000 plano de manejo 

é: 

 

Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma 

unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade; (BRASIL, 2000) 

 

Para Milaré (2009, p. 726) ―é possível extrair da definição da Lei do SNUC que se 

trata de norma jurídica preordenada a disciplinar de forma expressa as condutas proibidas e 

admitidas em cada uma das áreas da unidade de conservação‖. 

Rodrigues assim explica o que vem a ser objetivos gerais, manejo e zoneamento, 

citados na definição: 

 

Objetivos gerais são aqueles decorrentes da definição de cada uma das categorias de 

Unidades de Conservação. Manejo é todo e qualquer procedimento que vise 

assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas (inc. VIII, art, 

2º Lei do SNUC). Por sua vez, zoneamento é a definição de setores ou zonas em 

uma Unidade de Conservação com objetivos de manejo e normas específicas, com o 

propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da 

Unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. (RODRIGUES, 2005, 

p. 101) 
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Quanto a sua elaboração, assim explica Milaré: 

 

Cada unidade de conservação deve possuir um Plano de Manejo. Esse Plano deverá 

ser elaborado pelo órgão gestor ou pelo proprietário quando for o caso, no prazo de 

cinco anos a partir da data de sua criação, e abrangerá a área da unidade de 

conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo 

medidas com o fim de promover sua integração à vida social das comunidades 
vizinhas. Nos procedimentos elaboração, atualização e implementação do Plano de 

manejo, será assegurada a ampla participação da população residente. (MILARÉ, 

2009, p. 726) 

 

O Plano de Manejo é elaborado pelo órgão gestor da unidade, sob um enfoque 

multidisciplinar, com características particulares diante de cada objeto específico de estudo. 

Ele deve refletir um processo lógico de diagnóstico e planejamento. Ao longo do processo 

devem ser analisadas informações de diferentes naturezas, tais como dados bióticos e 

abióticos, socioeconômicos, históricos e culturais de interesse sobre a UC e como estes se 

relacionam. 

O Plano de Manejo estabelece, ainda, a diferenciação e intensidade de uso mediante 

zoneamento, visando a proteção de seus recursos naturais e culturais; destaca a 

representatividade da Unidade de Conservação no SNUC frente aos atributos de valorização 

dos seus recursos como: biomas, convenções e certificações internacionais; estabelece normas 

específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da UC, zona de amortecimento e 

dos corredores ecológicos; reconhece a valorização e o respeito à diversidade socioambiental 

e cultural das populações tradicionais e seus sistemas de organização e de representação 

social. 

A elaboração de Planos de Manejo não se resume apenas à produção do documento 

técnico. O processo de planejamento e o produto Plano de Manejo são ferramentas 

fundamentais, reconhecidas internacionalmente para a gestão da UC. 

Como é notório que o processo de elaboração de Planos de Manejo é interdisciplinar, 

é necessário, além da participação popular, o trabalho de biólogos, engenheiros florestais, 

engenheiros ambientais, historiadores, advogados, dentre outros. É um ciclo contínuo de 

consulta e tomada de decisão, com base no entendimento das questões ambientais, 

socioeconômicas, históricas e culturais que caracterizam uma UC e a região onde esta se 

insere. 

No caso apresentado, a criação do Monumento Natural destina-se a melhorar a 

proteção da Serra dos Cristais e, consequentemente, proteger e conservar os bens naturais e 

culturais lá constantes. Para tanto, é imprescindível que no plano de manejo sejam definidos: 
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1- Zoneamento, com a indicação de onde começa e onde termina o Monumento 

Natural - Indicação imprescindível para que fique clara a delimitação da unidade de 

conservação, para melhor e efetiva fiscalização e proteção e definição do limite para expansão 

urbana. 

2- Programa de proteção e manejo do meio ambiente, a proteção à fauna, flora, e 

bens culturais - demonstrar a necessidade de proteção daquela área através de cartilhas, 

seminários e palestras que expliquem e esclareçam sobre a importância da proteção da serra 

para manutenção da história e do meio ambiente natural lá existente. 

3- Normas para visitação pública dos bens culturais, recreação e ecoturismo - conter 

definição das regras para visitação, determinando horário e dia, além de proibir a extração de 

quaisquer espécies da flora e fauna e manuseamento dos bens culturais. 

4- Normas para realização de pesquisa - Realização de qualquer pesquisa dentro das 

normas do plano de manejo, sendo vedada a realização de estudo que de alguma forma 

interfira nos bens naturais ou culturais lá existentes. 

5- Programa de educação ambiental e patrimonial - Informação à população, bem 

como aos visitantes sobre a importância do lugar para manutenção da história e espécies 

nativas. 

6- Programa de integração com o entorno - Demonstração a para população vizinha à 

UC sobre a importância do incentivo à proteção daquela área, com objetivo de esclarecer que 

por meio da proteção e conservação da área o turismo e o emprego tendem a aumentar, 

gerando maior renda para a cidade e a população. 

7- Programa para monitoramento ecológico - Monitoramento da fauna, da flora e dos 

bens culturais para que seja possível identificar se está havendo alguma intervenção natural ou 

humana dentro da área protegida. 

8- Programa de administração e manutenção - Esclarecimento sobre quem irá 

administrar a UC, quem são seus funcionários e quais são as funções de cada um. 

Ao final deste capítulo depreende-se que é de suma importância, para manutenção da 

história e cultura do povo diamantinense que a Serra dos Cristais, com todos os seus bens 

culturais e ambientais, seja preservada e, como restou demonstrado, inclusive através de 

exemplos bem sucedidos no Estado de Minas Gerais, tem-se que cumular o tombamento, já 

existente, com a instituição de um Monumento Natural configura-se como a melhor opção.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A complexidade do diálogo referente ao patrimônio torna imperativa a pesquisa, a 

produção de conhecimento, a divulgação, a interpretação e a utilização do patrimônio cultural 

e natural. 

Conforme demonstrado ao longo do trabalho, o meio ambiente também abrange 

elementos históricos, culturais, artísticos e paisagísticos. É necessária a preservação dos bens 

que ostentem os valores culturais das sociedades e de seus povos, tais valores que podem ser 

resguardados através do instituto do tombamento.  

O patrimônio histórico representa a relação da sociedade com sua história. É 

importante para o povo conservar o patrimônio cultural, que constitui um dos aspectos de 

identificação de uma região. Não obstante tal premissa, é necessário que haja preservação 

desses bens culturais e históricos para que se faça jus à memoria que se pretende preservar. 

Há que se considerar que a destruição dos bens culturais afeta diretamente a história 

de um povo, já que priva as futuras gerações de usufruir desses que representam sua trajetória 

histórica e sua memória. A preservação dos monumentos históricos vem comungar com os 

interesses dos povos e fortalecer a cidadania, pois o conhecimento do patrimônio cultural 

enriquece intelectualmente de forma individual e coletiva a comunidade. Por isso, se mostra 

salutar a valorização da herança cultural no sentido de propiciar um processo contínuo da 

evolução do conhecimento.  

A demanda pela preservação e proteção desse patrimônio deve ser reivindicada 

também pelos cidadãos, fazendo com que o Poder Público cumpra a política de preservação, 

vinculada ao Plano Diretor, de maneira consistente e não somente em ações fragmentadas. 

Mais do que conhecer, e mesmo proteger, é indispensável transformar bens culturais e 

naturais em referências para a cultura do povo em questão, tornando-os apropriáveis e 

promovendo medidas de valorização que permitam à população compreender, efetivamente, o 

sentido de sua existência e os valores que levaram à preservação. 

Percebe-se que medidas favoráveis ao meio ambiente em suas diversas classificações 

foram adotadas, o que, além de valorizar a essência do ser humano, faz com que ele assuma a 

sua responsabilidade diante das gerações futuras, já que cabe também ao homem assumir o 

seu papel na conservação de sua história e valores. 

No momento em que se expande o conjunto de crises econômicas, sociais e culturais 

e se perdem valores e ideologias, a ideia de patrimônio enraizado no passado não só assegura 
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e oferece confiança e esperança na reafirmação da própria identidade, mas também mobiliza 

para a restauração da capacidade de decidir o próprio futuro, pelas escolhas de alternativas 

para outro desenvolvimento, a partir da valorização dos recursos do patrimônio local – 

cultural e natural, tangível e intangível – portanto, mais próximo do ideal de ser 

ecologicamente prudente, socialmente mais justo e economicamente viável, numa perspectiva 

sustentável de longo prazo. 

O federalismo como forma de Estado tem, na repartição das competências, a sua 

característica de cooperação. No campo da competência administrativa, a introdução de 

mecanismos que possam tornar a ação cooperada em algo real e efetivo, tem por determinar 

que a máquina da administração funcione de modo menos burocrático e mais eficiente no 

tocante à execução das atribuições de seus órgãos e da implementação dos programas de 

governo. 

Para serem sustentáveis, os patrimônios cultural e natural necessitam do 

envolvimento dos poderes constituídos e da participação popular para estabelecer prioridades 

sobre a manutenção da cultura como forma de alavancar o desenvolvimento da sociedade, 

garantindo o direito às gerações futuras de identificar seus próprios valores na ligação entre 

passado, presente e futuro, bem como, reconhecer que seu patrimônio cultural é dinâmico e 

exerce papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do lugar.  

Proteger o patrimônio local é crucial para conservar as raízes plurais dos povos e suas 

tradições culturais, uma vez que estas expressam as origens étnicas e implicam a manutenção 

de suas identidades. A meta da preservação é salvaguardar a qualidade e os valores dos bens 

culturais e naturais, além de proteger e assegurar a autenticidade e integridade para as 

gerações futuras. 

A instituição de UCs para a proteção do patrimônio natural, desde a promulgação da 

Lei 9985/2000, configura-se como uma excelente opção. A citada lei foi proposta exatamente 

para a conservação da natureza, porém, ao analisar-se de forma profunda tal norma conclui-se 

que ela se revela como uma ótima opção dentre as possibilidades previstas na legislação, para 

proteção do patrimônio cultural. Ainda que a norma legal não tenha sido instituída com a 

finalidade de proteção ao patrimônio cultural, deve ser também objeto de avaliação nas 

políticas de gestão e manutenção de todas as UCs. 

Ademais, é importante atentar para elaboração do Plano de Manejo, pois tal 

instrumento constitui momento oportuno para avaliação e descrição dos bens culturais e 

naturais. Conforme demonstrado ao longo deste trabalho, o referido plano é ferramenta de 
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planejamento e gerenciamento de uma unidade de conservação, que visa garantir os objetivos 

delineados no decreto de criação da área protegida. 

Diante da comprovada ineficácia do tombamento, a instituição do Monumento 

Natural Serra dos Cristais mostra-se como um meio de tornar possível a perpetuação da serra 

bem como dos monumentos culturais lá existentes. 

O direito ao meio ambiente sadio, como bem de natureza difusa, ultrapassa a órbita 

individual para abarcar a todos, indistintamente, servindo como ponto de ligação, inclusive 

cultural, entre todos os seres vivos, de modo que o homem tenha a responsabilidade de limitar 

as suas ações no direito das gerações vindouras, concretizando, pois, o princípio da 

solidariedade intergeracional. Proteger os bens culturais e naturais é um ato de respeito à vida, 

ao equilíbrio ambiental, à obra e ao legado humano. Defendê-los é induzir gerações 

contemporâneas e futuras a atitudes de maior zelo por esse patrimônio. 

A conscientização da importância da Serra dos Cristais, seu tombamento, bem como 

a futura instituição de um Monumento Natural demonstra ser de suma importância. A história 

deve ser vista e percebida globalmente, sendo claro que uma cidade que respeita e preserva os 

seus valores deixa de ser apenas uma cidade, passando a ser ―a cidade‖, na qual seus 

habitantes tem orgulho de viver. 

É sabido que um povo sem memória não caminha, não tem rumo, não tem a que se 

apegar nem o que preservar, não tem valores, e, consequentemente, não tem o que valorizar. 
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