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O embaixador da Dinamarca, Christian Konigsfeldt, em visita de dois dias a Minas Gerais, 
acenou com a possibilidade de parceria de seu país para projetos no Parque Estadual do 
Sumidouro, entre Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, na Grande Belo Horizonte. O apoio do 
diplomata deve permitir a construção de um centro de referência aos estudos de arqueologia e 
paleontologia inaugurados no Brasil pelo seu conterrâneo, o dinamarquês Peter Lund (1801-
1880). Um dos sítios que fornecem, desde o século 19, os mais importantes objetos de 
pesquisa nessa área é a Gruta da Lapinha, que faz parte da unidade de conservação 
administrada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).  
 
Logo que desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, o embaixador 
recebeu o projeto elaborado pelo arquiteto Gustavo Penna, com croquis e imagens de 
maquetes das salas de exposições e projeções audiovisuais previstas para o centro de 
referência. Orçada em R$ 2,5 milhões, essa porta de entrada para as belezas da região terá o 
nome de Lund, considerado o pai da paleontologia brasileira, e será erguido dentro do Parque 
do Sumidouro, numa área vizinha à Gruta da Lapinha.  
 
Em conversa com o secretário de Estado de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, Konigsfeldt 
levantou a possibilidade de parceria entre o governo da Dinamarca, o Museu de Copenhague, o 
IEF e as prefeituras locais para a proteção do parque e da região cárstica de Lagoa Santa. 
“Esse primeiro contato inicia uma cooperação muito estreita. Vamos desenvolver as relações e 
avaliar quais são os caminhos para fortalecer esses laços. Nossa expectativa é muito alta e ela 
só deve aumentar com tudo que vamos conhecer e entender melhor nesses dois dias em 
Minas”, disse o embaixador.  
 
Depois de visitar o túmulo de Peter Lund em Lagoa Santa, o diplomata seguiu, na companhia 
da mulher, Pia Konigsfeldt, para o Museu de História Natural da PUC Minas, em BH. Hoje, ele 
deve sobrevoar o Parque Estadual do Sumidouro e, em seguida, ver de perto as principais 
atrações da região, como a Casa Fernão Dias, a Lapa do Sumidouro, além da Gruta de 
Maquiné, em Cordisburgo. “A cooperação e o intercâmbio técnico-científico com a Dinamarca 
podem permitir que parte do acervo, hoje na Europa, possa ser exposto em Minas. Esse 
estreitamento nas relações materializa o anseio do governo e das comunidades locais de 
preservação dos estudos de Lund”, afirmou José Carlos Carvalho.  
 
Americanos: A expectativa é de que o embaixador consiga investimentos públicos e privados 
para a construção da estrutura e compra de equipamentos para o centro. A Prefeitura de 
Lagoa Santa garantiu o investimento de R$ 400 mil, a Usiminas prometeu doar a estrutura 
metálica e o restante, cerca de R$ 700 mil, depende de emenda parlamentar ao orçamento. 
Konigsfeldt também conheceu o projeto de criação do Parque dos Primeiros Americanos, numa 
área entre a Lagoa do Sumidouro e a Casa Fernão Dias. Idealizada pelo professor Walter 
Neves, do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da Universidade de São Paulo (USP), a 
proposta está orçada em R$ 680 mil.  
 
Além dos dois projetos, o IEF tem como meta concluir a implantação do Parque Estadual do 
Sumidouro, até o fim do ano. Em 2007, foram investidos R$ 5 milhões na desapropriação de 
famílias que vivem no local e na aquisição de 520 hectares. Este ano, está prevista uma verba 
de R$ 25 milhões para término das desocupações e elaboração do plano de manejo da unidade 
de conservação.  
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