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Resumo 71

Socialização do Conhecimento Científico: Estudo de caso sobre a Chapada de
Canga, Patrimônio Natural e Cultural de Relevante Interesse para a Conservação

das Cangas do Leste do Quadrilátero Ferrífero (MG)
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A socialização do conhecimento seguido pela conscientização das pessoas é o caminho
para que os cidadãos reconheçam a importância ambiental, científica e cultural. O objetivo
deste estudo é apresentar o processo de socialização do conhecimento à comunidade
como  um  meio  de  preservar  o  patrimônio  cultural  e  natural.  A Chapada  de  Canga
localizada nos municípios de Mariana e Catas Altas (Fig. 1) é uma extensa área natural
associada aos geossistemas ferruginosos e às áreas prioritárias para conservação da
biodiversidade.  É um dos últimos  lugares  com este  tipo  de  formação,  que apresenta
atributos naturais  e  culturais  preservados.  Porém a região vem sofrendo ameaças de
incêndios e atividades da mineração de ferro e bauxita. Durante o desenvolvimento das
pesquisas em botânica, geoespeleologia e arqueologia,  criaram-se oportunidades para
debater resultados obtidos com pesquisadores que desenvolviam projetos na região. A
partir  dos  diálogos  foram  geradas  motivações  para  tornar  público  o  conhecimento
produzido  e  o  consenso sobre  a  importância  de  se  preservar  a  Chapada de Canga,
impulsionando a publicação da obra “Chapada de Canga: Patrimônio Natural e Cultural de
Relevante Interesse para a Conservação”. O livro possui nove capítulos em colaboração
com 19 coautores, que reforçaram os temas em geologia, microorganismos cavernícolas,
briófitas, aves e anfíbios. Os principais resultados do livro são apresentados a seguir. A
Chapada  de  Canga  é  composta  por  campos  rupestres  ferruginosos,  campos  limpos,
campos brejosos, florestas semideciduais, lagos perenes e sazonais. A região abriga um
sítio paleontológico, 12 sítios arqueológicos e mais de 150 feições espeleológicas, dentre
essas  11  estão  apresentadas  detalhadamente.  Estas  cavidades  são  importantes  no
aspecto biológico, pois abrigam espécies, como invertebrados adaptados exclusivamente
à  vida  subterrânea  e  comunidades  de  morcegos.  Há  57  espécies  de  briófitas  e  407
plantas vasculares, sendo que 17 são ameaçadas de extinção e duas endêmicas dos
geossistemas ferruginosos mineiros. Há 31 espécies conhecidas de anfíbios, sendo que
uma tem distribuição restrita à Chapada de Canga. Foram registradas 189 espécies de
aves,  destas,  três  são  ameaçadas  de  extinção.  O  estudo  da  microbiota  cavernícola,
mesmo  preliminar,  tem  demonstrado  grandes  potenciais  bioquímicos  destes
microrganismos na remoção e transformação de alguns metais pesados, principalmente
arsênio. Por fim, é difícil mensurar todos os benefícios que esta biodiversidade presta à
sociedade,  mas sabe-se que impactos ambientais poderão interferir  na disponibilidade
hídrica. Outros benefícios serviriam como base para estudos sobre biorremediação de
ambientes degradados, colaborariam na produção de novos fármacos e beneficiariam o
turismo ecológico, científico e cultural da região. Os resultados obtidos podem fomentar o
início de um processo participativo de criação de unidade de conservação de proteção
integral. Busca-se para a próxima fase a distribuição gratuita dos livros à sociedade com
objetivo  de  divulgar  a  informação  científica  e  cultural  da  geodiversidade  e  da
biodiversidade de áreas com importância ambiental. Essa ação será priorizada a partir de
envolvimento com escolas e secretarias de meio ambienta dos municípios da região para
elaboração de projetos de educação ambiental.
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Figura 1: Localização da área de estudo (polígono vermelho) situada na região
denominada Chapada de Canga, municípios de Mariana e Catas Altas, Mesoregião

Metropolitana de Belo Horizonte, MG.
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