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Abstract: The area named “Paredão da Serra do Curral”, in Belo Horizonte city, state of Minas 
Gerais, have been suffering several interferences throughout the years which are degrading the 
enviroment. The purpose of this work is to protect the Serra, giving the inhabitants of Belo Horizonte 
and the tourists of any social, economic and cultural level, the possibility to see and use the landscape 
in a conscious and environmentally ordenated way, promoting the opportunity of entertainment and 
learning at open air, with quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

O alinhamento montanhoso da Serra do Curral faz divisa com os municípios de Belo Horizonte, Nova 
Lima, Sabará, Brumadinho e Ibirité - Minas Gerais. Apresenta altitudes médias entre 1.100 e 1.300 
metros e formações vegetacionais características como o cerrado e campos de altitude. 

Em 21 de março de 1990, foi promulgada a Lei Orgânica de Belo Horizonte, cujo artigo nº 224 refere-
se ao tombamento da Serra do Curral, compreendendo o trecho da região de Belo Horizonte, do 
Taquaril até o Jatobá. O perímetro de tombamento encontra-se atualmente em revisão pelo CDPCM-
BH - Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. 

A área deste projeto, demarcada a partir da Portaria Sul do Parque Municipal das Mangabeiras – se 
estendendo pela Av. José do Patrocínio Pontes, chegando à Praça Estado de Israel, indo em direção à 
Av. Henrique Quick, numa extensão de 1.500 metros, denominada “Paredão da Serra do Curral” – foi 
incorporada ao Parque Municipal das Mangabeiras através da Lei nº 13.190, de 27 de janeiro de 1999. 
Este trecho corresponde a uma área de 68.270 m2 e serve de limite entre os municípios de Belo 
Horizonte e Nova Lima. 

 
Figura 01: Panorama do “Paredão da Serra do Curral” 

Foto do autor - 2002 



2. JUSTIFICATIVA 

A Serra do Curral del Rey é o marco geográfico mais representativo da região metropolitana de Belo 
Horizonte, com expressivo significado simbólico. É parte integrante da história de Minas Gerais e 
importante acervo do patrimônio ambiental, além de proporcionar aos espectadores mais atentos 
interessantes estímulos contemplativos. Apresenta inegável beleza cênica que, sob a ótica da 
preservação de áreas naturais, deve-se manter integrada ao seu espaço e ambiente (PBH, 1992). 

É importante ressaltar que, em 1995, a população de Belo Horizonte elegeu a Serra do Curral como 
símbolo da cidade. 

O “Paredão da Serra do Curral” vem sofrendo diversos tipos de interferência. A ocorrência de 
incêndios, por exemplo, aumentou ao longo dos anos. Por se tratar de área com topografia acidentada, 
seu combate é extremamente complicado, principalmente pela dificuldade de acesso dos caminhões-
pipa às áreas mais altas da Serra. 

Além desse grave problema, a ocorrência de interferências como: expansão urbana, extração mineral, 
desmatamento, bota-fora, lixo e as várias trilhas clandestinas criadas por caminhantes e motociclistas 
geram impactos que, em conjunto, têm causado a degradação deste ambiente, levando a alterações que 
comprometem o solo, a fauna, a flora e os recursos hídricos da região. 

3. OBJETIVO 
O turismo é uma atividade desejável em determinadas categorias de Unidades de Conservação com o 
objetivo de aumentar o nível de conscientização pública sobre o valor das áreas naturais. Assim, o 
aumento da demanda para estas áreas pode ser encarado como positivo, pois um maior número de 
pessoas pode ser atingido pelos programas de interpretação e educação ambiental desenvolvidos. Por 
outro lado, esta alta demanda tem se tornado uma preocupação para os organismos nacionais e 
internacionais gerenciadores dos recursos naturais (MAGRO, 1997). 

O maior interesse para a implantação de atividades de recreação em áreas naturais consiste na 
necessidade de fixar limites e diretrizes mais claros para ordenar e manejar a recreação em áreas 
protegidas (CIFUENTES, 1992). 

A interpretação ambiental é uma forma estimulante de aprendizagem ambiental. Ela precisa ser 
planejada de forma que as áreas naturais ofereçam aos visitantes, a oportunidade de contato direto com 
a natureza, aliando entretenimento e educação. Segundo HAM (1992), a interpretação ambiental 
envolve a tradução da linguagem técnica de uma ciência natural ou áreas afins para que as pessoas 
leigas, que não são técnicas, possam entender facilmente, implicando fazê-la de forma que seja 
atraente e interessante a elas. 

BELART (1978) considera que andar, caminhar, passear, escalar, excursionar, longe do atropelo, da 
aglomeração, do ruído e do tráfego de veículos é, hoje em dia, um dos passatempos favoritos da 
maioria das pessoas. 

Para promover a oportunidade de recreação ao ar livre com qualidade e num nível desejável para 
atender a demanda futura devem ser estabelecidos limites de uso. Isso inclui não somente o número 
ideal de pessoas que um local pode suportar mas também o tipo de uso que pode ter (MAGRO, 1997). 

Este projeto tem como objetivo principal a proteção da Serra contra as inúmeras interferências danosas 
que ocorrem neste ambiente. Também incluem aos objetivos, proporcionar ao belo-horizontino e ao 
turista em geral, de todos os níveis social, econômico e cultural, a possibilidade de se vislumbrarem 
com a paisagem ao mesmo tempo em que, através da caminhada, podem exercer a atividade física tão 
recomendada pelos médicos para um perfeito equilíbrio das funções orgânicas e emocionais. 

Além dos projetos de infra-estrutura de uso, apoio, proteção e recuperação da área apresentados aqui, 
fazem parte também os programas de educação ambiental, históricos e culturais e trilhas 
interpretativas e os mecanismos de monitoramento que permitam acompanhar os impactos gerados 
pelos usuários. 



4. HISTÓRICO 

Em maio de 2001, a Gerência do Parque das Mangabeiras foi contatada pela Associação Comercial de 
Minas - ACMinas, que no ano de seu centenário queria dar um presente, na área ambiental, para a 
cidade de Belo Horizonte. Deste contato inicial, com a aprovação preliminar da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Saneamento Urbano - SMMAS, surgiu a parceria para a criação do “Parque 
Paredão da Serra do Curral” e sua posterior anexação ao Parque Municipal das Mangabeiras. 

Em novembro de 2001, após a aprovação da proposta global de criação do Parque pelo Conselho 
Municipal de Meio Ambiente - COMAM e pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de 
Belo Horizonte - CDPCM-BH, foi lançada a campanha institucional com esta finalidade. A partir 
deste momento, a equipe técnica do Parque Municipal das Mangabeiras passou a elaborar o projeto 
global e detalhamento das propostas de utilização deste espaço, com o enfoque principal de 
preservação da área através de medidas de prevenção de incêndios e de utilização ordenada e 
controlada da área. 

Em setembro de 2002, os equipamentos a serem implantados no trecho pertencente a Nova Lima ou na 
divisa com Belo Horizonte foram analisados e aprovados pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - 
FEAM, órgão estadual responsável; a Proposta do Projeto do Parque Paredão da Serra do Curral foi 
aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, uma vez que existe o 
tombamento federal da Serra desde 1971; e a aprovação dos projetos pelos Conselhos Municipais 
responsáveis. A partir de então, iniciou-se a captação de recursos para a implantação da infra-estrutura 
de proteção para a área do Parque Paredão da Serra do Curral. 

Em 31 de julho de 2003, foi assinado o convênio entre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a  
ACMinas, referente a captação de recursos para a implantação do Parque. 

5. PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E USO PÚBLICO 

Os projetos de infra-estrutura foram elaborados prevendo a anexação efetiva da área e o seu 
gerenciamento ao Parque Municipal das Mangabeiras. 

Abrangem questões de proteção da Serra, como: sistemas de prevenção e combate a incêndio, sistema 
de monitoramento eletrônico, guarita de vigilância, aceiros, cercamento, recuperação das erosões e 
voçorocas, recomposição da vegetação; e questões de apoio e proteção ao usuário, como: recuperação 
e complementação da estrada existente, recuperação e aproveitamento das trilhas existentes e dos 
mirantes naturais, portarias de acesso e controle, abrigo de apoio, praças (do início e do encontro) com 
seus mobiliários (bancos, equipamentos de ginástica, bebedouro, lixeiras, etc.).  

5.1. Estrada e Trilhas 

Após um trabalho minucioso de levantamento, observação da atitude dos usuários e diagnóstico da 
estrada e trilhas existentes, definiu-se aquelas que melhor atenderiam ao uso público, proporcionando 
segurança, sem que trouxesse prejuízo ao ambiente e as que deveriam ser fechadas, recuperando-as 
através de revegetação. Neste planejamento utilizou-se algumas etapas recomendadas por LECHNER 
(2001). 

As trilhas selecionadas para atender ao público foram classificadas, de acordo com o seu grau de 
dificuldade, da seguinte forma: 

Trilha de nível super leve: de uma inclinação bem suave, será a única trilha que receberá pavimentação 
e guarda-corpo de forma a atender aos portadores de necessidades especiais. Acesso entre a Praça do 
Encontro e o Mirante 04 - Mirante de acesso especial. 

Estrada/Trilha de nível leve: Com inclinação suave, sem obstáculos físicos naturais, proporcionando 
aos usuários, em uma caminhada leve, atingir a crista da Serra. De largura maior que as demais trilhas, 
servirá também de acesso à veículos de manutenção e serviços de apoio como: caminhões pipa, 
policiamento, resgate e veículos licenciados ao atendimento dos portadores de necessidades especiais, 
sempre com controle e autorização para circulação neste trecho. 



Trilhas de nível médio e forte: Com inclinações mais acentuadas ou com obstáculos físicos naturais 
que exigem um maior esforço físico por parte do usuário. 

Trilhas de nível difícil: Com inclinação bastante acentuada e grandes obstáculos físicos naturais que 
exigem um demasiado esforço físico por parte do usuário. 

O usuário receberá, ao entrar no Parque, todas as informações sobre o grau de dificuldade das trilhas, 
além de informações interpretativas sobre os aspectos ambientais e turísticos da paisagem. Estas 
informações também estarão visíveis ao longo de todo o percurso. 

 
Figura 02: Mapeamento das trilhas e mirantes sobre Vista aérea da PBH. 

Montagem pelo autor - 2002 

5.2. Portaria de acesso e controle 

Implantação de duas portarias de acesso e controle sendo que uma delas, aqui denominada Portaria 1, 
está localizada próxima à Praça Estado de Israel e funcionará como um posto de vigilância 24 horas. 
Como é o local de início da trilha de acesso à crista da serra mais conhecida e portanto mais utilizada, 
aí serão prestadas informações sobre os cuidados a serem tomados pelo visitante em relação ao 
manuseio de fósforos, cigarros, embalagens descartáveis, sacos plásticos, animais, etc e sobre as 
trilhas e mirantes e os programas de educação ambiental, culturais e históricos. 

Trilha nível super leve 
Estrada/Trilha nível leve 
Trilha nível médio 
Trilha nível forte 
Trilha nível difícil 
Trilhas a fechar 
Estrada de acesso à MBR 
Mirantes e apoio 

Praça 
Governador 

Israel Pinheiro 
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Mangabeiras BELO HORIZONTE 

NOVA LIMA 

Praça Estado 
de Israel 



   
Figuras 03 e 04: Maquete da Portaria 1, próximo à Praça Estado de Israel 

Fotos do autor - 2003 

Logo após essa portaria, em uma área de topografia plana, aqui denominada “Praça do Início”, será 
implantado um espaço em homenagem a Carlos Drummond de Andrade, além de bancos, bebedouros, 
lixeiras e equipamentos de alongamento muscular. Será o ponto inicial da trilha de acesso à crista da 
serra. 

    
Figuras 05 e 06: Maquete da Praça do Início – Homenagem à Carlos Drummond de Andrade 

Fotos do autor - 2003 

A segunda edificação, denominada Portaria 2, será implantada no interior do Parque das Mangabeiras, 
na área do estacionamento, sendo utilizada principalmente como uma portaria de saída, ao final da 
caminhada para aqueles que fizerem o percurso completo. Aí também serão instalados bancos, 
bebedouros, lixeiras e equipamentos de alongamento muscular. 

As duas portarias terão sanitários para o público e depósito para guarda de material de manutenção e 
da Brigada de Incêndio. Elas estarão interligadas por sistema de rádio, de forma a possibilitar o 
controle do número de usuários, conforme será definido pelos estudos de capacidade de carga feitos 
para o local. O conceito de capacidade de carga pode ser entendido como a quantidade de pessoas que 
um lugar pode suportar, em um tempo determinado, sem que esta presença cause dano ao ambiente ou 
à satisfação do usuário (CIFUENTES, 1992). 

5.3. Guarita de vigilância 

O posto de vigilância proposto é uma guarita a ser construída em área próxima à praça Estado de 
Israel, em um platô superior, estando em frente às duas antenas existentes na crista da serra. Seu 
projeto, obedecendo as diretrizes do CDPCM-Belo Horizonte e já aprovado, incorpora-a à paisagem 
natural da Serra. Este posto estará em uma localização estratégica, permitindo uma visão privilegiada 
de todo o paredão da Serra do Curral, incluindo o Parque Municipal das Mangabeiras, a área 
denominada Quarteirão 22 e a área próxima à Mineração Lagoa Seca, podendo também ser utilizado 



como depósito de materiais e ferramentas da Brigada de Incêndios, facilitando as intervenções em 
caso de eventual combate. 

Sua implantação será importante para a vigilância da área, inibindo a deposição de lixo, a ação de 
fogos criminosos, além de disciplinar seu uso, colaborando para a sua preservação. 

 
Figura 07: Maquete da Guarita de Vigilância 

Foto do autor - 2003 

5.4. Sistema de monitoramento eletrônico 

Implantação de equipamento similar ao existente no Parque Estadual do Rola Moça, composto de duas 
câmeras, sendo uma, com visão de 360º, instalada em uma das torres já existentes no local, podendo 
ser integrado ao sistema do Parque Estadual do Rola Moça, de forma a permitir o controle e 
monitoramento em toda a extensão da Serra em Belo Horizonte, colaborando para o aumento da 
eficiência da vigilância e proteção da área, e outra, com visão de 180º, instalado na guarita localizada 
no Posto de Vigilância nº 10 do Parque Municipal das Mangabeiras. Estas duas câmeras estarão sendo 
controladas através de monitores, instalados na central de segurança do Parque Municipal das 
Mangabeiras, que por sua vez, estará integrada às portarias, à guarita de vigilância e aos postos de 
vigilância móvel do Parque Paredão da Serra do Curral através de sistema de rádio-comunicação. 

5.5. Abrigo de apoio 

Situado no espaço denominado “Praça do Encontro”, na face da serra pertencente a Nova Lima, no 
encontro das trilhas de nível médio, forte e leve. Esse abrigo servirá de ponto de apoio para os 
usuários, havendo uma infra-estrutura para descanso com bancos, bebedouros, primeiros socorros e 
banheiros, estes ligados a fossa séptica e adequados ao uso de pessoas portadoras de necessidades 
especiais. 

 
Figura 08: Maquete do Abrigo de apoio na Praça do Encontro 

Foto do autor - 2003 



Está previsto também um pequeno estacionamento para bicicletas e veículos especiais (atendimento 
gerenciado aos portadores de necessidades especiais), uma vez que o seu trânsito só será permitido até 
esse ponto. 

O acesso dos portadores de necessidades especiais seria pela estrada/trilha de nível leve, através de 
veículos tipo “Van”, e feito em dias e horários limitados, dentro de uma programação especial 
controlada pela administração do Parque. Tal iniciativa abriria a possibilidade de visitação a uma 
considerável parcela da população que, de outra forma, não conseguiria atingir o topo da serra e ter a 
oportunidade de apreciar a vista privilegiada da região. 

5.6. Mirante de acesso especial 

Próximo a “Praça do Encontro” está previsto a implantação do “Mirante da acessibilidade”, 
aproveitando o mirante natural (Mirante 04) acessado pela trilha de nível super leve e adequado aos 
portadores de necessidades especiais. Como a trilha, este mirante receberá piso adequado ao 
deslocamento em cadeiras de rodas, guarda corpos e outros equipamentos de segurança conforme as 
normas da ABNT.  

   
Figuras 09 e 10: Mirante 04 - “Mirante da acessibilidade” e trilha nível super leve – adequação aos portadores de 

necessidades especiais. 
Fotos do autor - 2002 

5.7. Aproveitamento de mirantes 

Do alto da Serra, é possível observar toda a cidade e região. A existência de uma trilha na crista da 
Serra possibilita a utilização das áreas mais largas como mirantes naturais. Desses mirantes podem ser 
vistos os pontos turísticos da cidade, tais como a Praça do Papa (Praça Governador Israel Pinheiro), 
Lagoa da Pampulha, o Pico Belo Horizonte, o vale do Ribeirão Arrudas, entre outros, e pontos das 
cidades da região metropolitana como a Mata do Jambreiro, a Serra da Piedade, o Pico do Itabirito e os 
municípios de Nova Lima, Sabará, Contagem, etc. 



 
Figura 11: Paisagem de Belo Horizonte vista da crista da Serra. 

Foto do autor – 2002 

 

   
Figuras 12 e 13: Paisagem de Nova Lima e Mata do Jambreiro vistas da crista da Serra. 

Fotos do autor – 2002 

São 14 mirantes, onde serão instalados bancos (um, dois ou três, definidos pelo espaço disponível em 
cada um deles) em concreto aparente, pigmentado na cor do minério de ferro, de forma a incorporá-los 
à paisagem natural, “miras”, indicando os pontos turísticos da paisagem, instaladas sobre base 
seguindo o mesmo padrão de acabamento dos bancos, juntamente com uma placa explicativa sobre os 
pontos turísticos apontados. Essas placas integram o sistema de sinalização educativa e farão parte da 
Trilha Interpretativa, trazendo informações como altitude, distância percorrida, grau de dificuldade da 
trilha, etc. 



     
Figuras 14 e 15: Croquis dos modelos dos mirantes com banco e pedestal para as placas explicativas da 

paisagem e modelo das placas. 
Autor - 2002 

Está prevista também a instalação de guarda-corpos, em alguns trechos da trilha onde requer um 
cuidado especial quanto a proporcionar maior segurança ao usuário. Serão em estrutura metálica na 
cor natural do ferro, com o objetivo de “camuflá-los” na paisagem. 

   
Figura 16 e 17: Exemplo de locais que necessitam de cuidados especiais de segurança e modelo do guarda-

corpo. 
Autor - 2002 

5.8. Rede de combate a incêndio 

A rede de combate a incêndios é composta de uma adutora na crista da Serra, além de uma caixa 
d’água e de um sistema de acionamento de bombas. Visou aumentar a eficiência ao combate, uma vez 
que nas ocorrências anteriores, as maiores dificuldades estavam relacionadas ao acesso e ao 
suprimento de água nas partes mais altas da Serra. Este sistema possibilita o combate “de cima para 
baixo”, levando a diminuição do número de incêndios e principalmente da extensão das áreas 
queimadas. 

O projeto desenvolvido através da Minerações Brasileiras Reunidas SA - MBR, foi aprovado junto aos 
órgãos estaduais e municipais, respectivamente FEAM - Fundação Estadual de Meio Ambiente e 
CDPCM-BH - Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte e COMAM - 
Conselho Municipal de Meio Ambiente e implantado em 2003, encontrando-se em funcionamento. 

Os impactos decorrentes da implantação desse sistema foram praticamente nulos, uma vez que não 
houve eliminação de vegetação natural e nem movimentação de terra, pois a implantação ocorreu em 
uma trilha já existente. 



 
Figura 18: Canhões de combate a incêndio em funcionamento. 

Foto do autor - 2003 

5.9. Cercamento e Portões de emergência 

O Projeto prevê a instalação de cercas em trechos do perímetro do Parque de forma a dificultar o 
acesso por trilhas clandestinas às propostas neste projeto. 

Serão usados dois tipos de cerca: o modelo “A” será instalado ao longo da Avenida José do Patrocínio 
Pontes, Rua Henrique Quick e Rua Professor Sálvio Nunes, limites do Parque com a área urbanizada, 
em tela metálica rígida 15x15 e montantes em perfil de metalon com pintura na cor tabaco, permitindo 
uma transparência visual total para a área, o modelo “B”, em fios de arame farpado e mourões de 
concreto, será instalado no limite do Parque com as áreas não urbanizadas, camuflados pela vegetação 
existente. Ao longo deste cercamento, em pontos estratégicos, haverá portões de segurança para 
facilitar o acesso em caso de emergências. 

Por se tratar de intervenção na paisagem natural da Serra, também foi apreciado e aprovado pelo 
CDPCM-BH - Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, e COMAM - 
Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

Parte deste cercamento, aproximadamente 20% do perímetro total, já está implantado. 

5.10. Jardim linear 

Este projeto consiste na construção de aceiro verde, em forma de jardim linear, ao longo do sopé da 
Serra do Curral, na Av. José do Patrocínio Pontes. Agrega a comunidade do bairro Mangabeiras na 
manutenção do espaço. Por ter sido idealizado em módulos de 25 metros, permite instalação gradativa. 

5.11. Recomposição paisagística 

Corresponde ao plantio contínuo de árvores nativas e a remoção de espécies exóticas invasoras, 
visando combater a contaminação biológica e apressar a regeneração da área. Segundo ZILLER 
(2002), a contaminação biológica é o processo de introdução e adaptação de espécies que não fazem 
parte naturalmente de um dado ecossistema, mas que se naturalizam e passam a provocar mudanças 
em seu funcionamento. Ao contrário de muitos problemas ambientais, a contaminação biológica tende 
a causar problemas de longo prazo que invibializam a auto-restauração dos ecossistemas invadidos. As 
espécies invasoras, uma vez introduzidas a partir de outros ambientes, se adaptam e passam a 
reproduzir-se, ocupando o espaço de espécies nativas e produzindo alterações nos processos 
ecológicos naturais. 
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O projeto prevê, além da remoção dos Pinus e Eucalyptus, o plantio de 10.000 mudas, num prazo de 
10 anos, priorizando os locais com maior disponibilidade de solo. A utilização de espécies nativas da 
região propiciará a formação de um corredor ecológico ao longo da Serra, facilitando a dispersão da 
fauna. 

Cerca de 93 espécies diferentes foram selecionadas pela equipe, baseando-se em trabalhos de campo 
nas matas remanescentes da área e em critérios paisagísticos e ecológicos. 

Este plantio já vem sendo feito, tendo sido plantadas, até dezembro de 2002, 3.000 mudas, sendo a 
grande maioria fornecidas pela Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte e pelo viveiro do Parque 
Municipal das Mangabeiras. Alguns exemplos de espécies utilizadas são: Tabebuia ochracea, Trema 
micrantha, Luehea grandiflora, Solanum lycocarpum, Copaifera langsdorffii,Guazuma ulmifolia, etc. 

 
Figura 19: Plantio de mudas de árvores nativas na área. 

Autor - 2002 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implantação deste projeto auxiliará na preservação da integridade da Serra do Curral, reestruturando 
os atuais usos espontâneos a favor do uso racional da área, compatível com a fragilidade de sua 
natureza. 

A construção das portarias de controle e do posto de vigilância nos pontos sugeridos, a implantação da 
via de acesso de veículos de segurança e do próprio sistema de combate a incêndio já implantado, 
garantirão uma maior eficiência na preservação da área.  

Aliado a esta infra-estrutura, deverão ser usados, permanentemente, mecanismos de monitoramento 
que permitam acompanhar os impactos gerados pelos usuários, que poderão implicar, conforme os 
resultados auferidos, em uma tomada de postura pela administração do Parque, aplicando-lhe uma 
normatização específica para o controle e minimização desses possíveis impactos. 

Este projeto não está concluído. O detalhamento de alguns itens do plano geral ainda estão em fase de 
desenvolvimento e buscamos parcerias para sua implantação, através do convênio firmado com a 
Associação Comercial de Minas - ACMinas. 
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