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Introdução 

A criação de uma UC é reconhecidamente uma importante estratégia para 

conservação da natureza em todo mundo. Entretanto, é apontada como grande 

geradora de conflitos, que ocorrem devido a interesses distintos, e na maioria 

das vezes opostos (DIEGUES, 1995). No Brasil, os conflitos envolvendo as UC 

surgiram devido à inexistência de estratégias claras do poder público que 

buscassem integrar as UC às dinâmicas locais, ocasionando politicas públicas 

dissonantes para uma mesma região, resultando em diferentes formas de uso 

da terra (MEDEIROS et al.; 2006).  

Simmel (1986), sobre a participação dos conflitos em nossa sociedade, aponta-

o como fundamental, pois atua de uma forma positiva, possibilitando a 

existência uma posição de única frente a posições divergentes e contrárias. 

Nesta direção, Medeiros et al (2006) constatam que os conflitos ambientais no 

Brasil envolvendo UC vêm colaborando para a construção de politicas públicas 

positivas para a conservação da natureza, influenciando a criação de 

categorias mais flexíveis de UC. Entre os principais conflitos registrados 

envolvendo grupos populacionais e UC, está a extração de produtos vegetais, 

praticada para alimentação e/ou fins medicinais, com objetivos comercias ou 

para subsistência na confecção de artefatos de trabalho, moradia e utensílios 

(DIEGUES et al., 1995). Neste sentido, o estudo buscou conhecer, descrever e 

analisar os usos do gênero Achyrocline (Less.) DC. (asteracea) “macela” e os 

conflitos estabelecidos no contexto, extrativismo e UC, no Refugio Estadual da 

Vida Silvestre (RVS) Libélulas da Serra de São José e na Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Serra de São José. 

Metodologia 

Área de estudo 

Resultados e Discussão  

Entre os principais usos apontados pelos informantes da pesquisa, somente um 
informante - 1 (médico) afirmou usa-la para fins medicinais, por meio de aplicações 
externas em pacientes com depressão, utilizando compressas do chá da erva sobre o 
abdômen. Outra indicação é a aplicação de compressa com travesseiros no abdômen 
para reduzir as cólicas de recém-nascidos, servindo ainda como calmante.  informante- 
2(extrativista/raizeiro) apenas comercializa as flores para preenchimento de 
travesseiros. O informante - 3 (extrativista/artesão) extrai as flores para 
comercialização, produz os travesseiros e almofadas e ainda fornece os ramalhetes 
com flores.  
Conflitos ambientais- Conforme Diegues et al(1995), a atividade extrativista é 
apontada como uma das principais causas geradoras de conflitos ambientais 
envolvendo as UC, na Serra de São José, a realidade não é diferente, a extração de 
espécies vegetais é reconhecida como atividade conflitante com a conservação da 
natureza, conforme apresenta Rigueira(2000.   

 

 

 

 
Figura 1-Localização dos municípios de São João Del Rei, Santa Cruz de Minas, 

Coronel Xavier Chaves, Prados, Tiradentes e das UC na Serra de  São José. 

A metodologia aplicada nesse estudo foi a qualitativa, utilizando questionário 

semiestruturado, notas de campo e registros fotográficos. As entrevistas foram 

gravadas com prévia autorização dos participantes e posteriormente transcritas 

e analisadas juntamente com os achados da revisão bibliográfica. 
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Figura 2-Especies do gênero Achyrocline encontradas nas UC da Serra  de São José e seu 
uso comercial.(a) Satureoides, (b) Albicans , (c) Alata, (d)  comercialização da das flores nas 
lojas  de artesanato da região. 


