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RESUMO

O  objetivo  deste  trabalho  é  registrar  a  situação  atual  das  áreas  naturais 

existentes no município de Belo Horizonte, a fim de ressaltar sua importância, 

no contexto local, e a necessidade de sua preservação.

Para que esse objetivo preservacionista seja alcançado, a pesquisa aponta o 

caminho do lazer, voltado para a recreação e ecoturismo pedagógicos. Tais 

atividades são viáveis tendo em vista os recursos e reservas naturais que a 

Cidade ainda dispõe.

O  levantamento  das  áreas  naturais,  sua  descrição  e  caracterização 

fundamentam-se em autores consagrados, que realizaram estudos temáticos. 

Estes, aqui, aparecem integrados.

Ao final, são apresentas sugestões para a gestão das atividades recreativas e 

ecoturísticas em Belo Horizonte, baseadas nos dados levantados ao longo da 

pesquisa. 



1 INTRODUÇÃO

O  objetivo  deste  trabalho  é  registrar  a  situação  atual  das  áreas  naturais 

existentes no município de Belo Horizonte, a fim de ressaltar sua importância, 

no contexto local, e a necessidade de sua preservação.

A  situação  atual  das  áreas  verdes  belo-horizontinas  é  preocupante:  elas 

constituem,  contando-se  a  arborização  urbana,  somente  19%  dos 

aproximadamente 512Km2 de extensão do Município (FONSECA, 1997), para 

uma  população  de  2.229.697  de  habitantes  (IBGE,  2000).  A  ocupação 

antrópica  e  a  expansão  da  malha  urbana  representam  um  risco  à  sua 

sobrevivência.  Por  essa  razão,  seu  reduzido  espaço  restante  precisa  ser 

protegido. Para isso, convém ocupá-lo adequadamente.

Poucos  tipos  de  uso  e  ocupação  do  solo  prestam-se  a  objetivos 

preservacionistas.  Aqui  são propostos  a  recreação e  o  turismo ecológicos1, 

ambos amparados por informações e programas de caráter educativo. Para 

que tais atividades possam ser desenvolvidas, é necessário, antes de tudo, que 

existam ambientes naturais. Estes, em Belo Horizonte, são notáveis, conforme 

será mostrado.  Além disso,  é  preciso que se conheça o patrimônio natural 

disponível e que a leitura deste se torne acessível aos observadores, o que 

esta pesquisa também deseja possibilitar.

Este  estudo  pretende  igualmente  preencher  uma  lacuna  na  bibliografia 

referente  à  Capital  mineira,  no  âmbito  do  meio  ambiente.  Os  trabalhos 

existentes abordam setorialmente os diferentes temas que envolvem a questão 

ambiental,  sem  analisá-los  de  maneira  integrada.  Inexiste  obra  que  trate, 

globalmente, a questão das áreas naturais belo-horizontinas. Faltam também 

pesquisas mais amplas e detalhadas sobre o potencial da Cidade no que diz 
1 A diferença conceitual entre recreação e ecoturismo será definida no capítulo seguinte.
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respeito  à  recreação  e  ao  ecoturismo2  como  atividades  a  serem 

implementadas no meio natural aqui existente.

O  Município  situa-se  em  região  intermediária  de  duas  importantes  feições 

geomorfológicas de Minas Gerais, o Quadrilátero Ferrífero e a Depressão de 

Belo Horizonte. Em cada uma delas, ambientes diferentes se desenvolveram, 

refletindo peculiaridades devidas às variações do seu subsolo, às formas neles 

impressas pelo tempo.

A  primeira  dessas  feições  aparece  na  zona  montanhosa,  localizada  a 

sul/sudeste  da  Cidade,  com  altitude  que  alcança  1.325m,  no  Pico  Belo 

Horizonte. A segunda, como o nome indica, aparece numa imensa depressão a 

norte, nordeste, oeste e centro com altitude mínima de 750m. 

Na Depressão de Belo Horizonte, a mata primitiva formava, no passado, uma 

floresta densa, ainda visível em esparsos remanescentes, sobre as colinas que 

marcam  a  região.  Na  parte  serrana  do  Quadrilátero,  as  matas  de  galeria, 

presentes ao longo de rios e córregos, são sucedidas, montanha acima, por 

cerrado,  campo  cerrado  e  campo  rupestre,  o  que  delineia  uma  paisagem 

diversificada sobre esporões, escarpas e cristas, de extrema beleza sob o mais 

absoluto azul anil do céu local. Vários autores estudaram esse meio natural 

regional,  a  começar  pelos  botânicos  e  zoólogos  que  acompanharam  as 

expedições exploratórias em território mineiro, por época do Brasil Colônia e 

Império3. Até meados deste século, ressaltaram-se os estudos geológicos de 

DERBY  (1906),  HARDER; CHAMBERLIN  (1915),  GUIMARÃES  (1931,1935 e 

1964), BARBOSA  (1949,  1954,  1965,  1967).  Na  década  de  60,  os 

mapeamentos  geológicos  americanos  (DNPM/USGS,  1962)  detalharam  o 

2 O único documento encontrado durante a pesquisa e que aborda a questão, enfocando Belo Horizonte, é 
o Relatório da 1a Oficina de Ecoturismo da RMBH, de maio de 1988, esta promovida pela SMMA/PBH.
3 Saint-Hilaire, Spix e Martius, Burton, entre outros.
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Quadrilátero Ferrífero. Mais recentemente, instituições mineiras, como o setor 

de geologia da UFMG, da UFOP e trabalhos do CETEC, EPAMIG e Prefeitura 

de Belo Horizonte, especialmente, complementaram o acervo mais antigo.

Esta  pesquisa  faz  um  levantamento  das  áreas  naturais  que  mostram  as 

características  apresentadas  por  diversos  autores  que  estudaram a  região, 

procurando, de maneira simples, descrevê-las e distingui-las, apontando suas 

peculiaridades. Além disso , busca analisar, integradamente, os componentes 

dos meios físico e biológico,  a fim de retratar o cenário observado em sua 

totalidade.

As  riquezas  físicas,  biológicas  e  culturais  aí  encontradas  merecem  ser 

preservadas  em  espaços  protegidos  para  abrigar  sua  diversidade,  o  que 

permitiria aos interessados visitantes ter acesso a explicações didáticas que 

tornem a paisagem legível a seus observadores.

A  cidade  que  se  desenvolveu  dentro  desse  espaço  natural,  substituindo-o, 

mostra-se,  hoje,  densamente  povoada  e  verticalizada.  Seu  núcleo  central 

apresenta vários dos problemas decorrentes dessa característica.  O trânsito 

difícil, a demora no transporte, as filas imensas, devidas, em boa parte, ao fato 

de aí se concentrarem recursos e equipamentos exigidos pela população, são 

fatores  que  estão  gerando  um  cidadão  típico  das  grandes  cidades,  com 

demandas específicas, como descrevem os estudiosos do tema.

Entre  as  demandas  desse  cidadão,  observa-se  que  cresce  a  de  espaços 

verdes, que possibilitam um retorno à natureza, ao ambiente roubado pelas 

ruas, para caminhadas tranqüilas, contemplação ou realização de exercícios 

físicos,  imprescindíveis  à  vida  metropolitana,  e  recomendados, 
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preventivamente, contra o desenvolvimento de doenças, como as de excesso 

de colesterol no sangue, obesidade, infartos, derrames e estresse.

É, pois, imprescindível que se olhe mais de perto a questão das áreas verdes 

em Belo Horizonte, sua importância frente ao contexto local, de adensamento 

populacional,  sua  necessidade  para  a  saúde  da  população,  o  uso  do  seu 

conteúdo educacional, considerando, ainda, e substancialmente, a obrigação 

de se manter a biodiversidade nas áreas naturais para que as gerações futuras 

possam conhecer o que o homem modificou4.

Também não se pode esquecer fatos recentes, ocorridos em São Paulo e Belo 

Horizonte, envolvendo áreas verdes e crimes, que demonstram ser necessária 

a ocupação de tais áreas para que se evitem problemas como esses e para 

que  se  tenha  um  melhor  aproveitamento  do  potencial  nelas  contido  para 

atendimento social. 

A prática da recreação e do ecoturismo, nesse contexto, apresenta-se como 

alternativa  sustentável  de  ocupação,  compatível  com  a  preservação  dos 

ambientes naturais. Caso bem preparada, com estrutura de apoio, pode vir a 

sustentar  a  preservação desses espaços,  como mostra a  literatura  sobre  o 

tema,  desenvolvida  por  autores  do  Brasil  e  do  exterior,  que  ajudaram  a 

amparar  argumentos  dispostos  ao  longo  deste  trabalho.  Esses  autores 

oferecem  múltiplas  sugestões  ao  poder  público,  para  que  este  possa 

desenvolver  mecanismos  que  reduzam  sua  participação  na  manutenção 

desses  espaços,  aumentando,  simultaneamente,  a  oferta  de  áreas  de 

descontração  e  lazer  para  a  sociedade.  Nesse  processo  de  redução  de 

investimentos públicos, entra também a iniciativa privada, através da compra 

4 Atitude defendida mundialmente, tópico da Agenda 21.
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de concessões de serviços nessas áreas, o que a torna co-responsável pelos 

gastos com sua exploração.

Não é defendido aqui o desenvolvimento de atividades caracterizadas como de 

uso massivo, exemplificadas pela Disneyworld, Eurodisney, Beto Carrero, entre 

outras, que impõem a instalação de equipamentos e infra-estrutura de porte5, 

atraem grande contingente de visitantes concentrados6,  alterando paisagens, 

gerando  inúmeros  impactos  sobre  o  meio  natural,  além  de  interferirem, 

negativamente, na vida das populações locais.

Pretende-se, ao contrário, analisar a possibilidade de uma utilização “branda”, 

direcionada a atividades que promovam a ocupação dos espaços naturais com 

suportes que garantam seu reconhecimento pelo público. Nesse sentido, seria 

conveniente  o  aproveitamento  das  áreas  naturais  para  práticas  saudáveis 

como  as  caminhadas,  observação  da  paisagem  e  de  seus  componentes 

físicos, biológicos e sócio-econômicos,  bicicross, escalada, rappel, etc, sempre 

ensejando  o  repasse  de  informações  e  explicações  científicas,  técnicas  e 

culturais, no transcorrer dos programas. 

O meio natural precisa ser valorizado, mas seu uso não pode tornar-se mais 

um agente da degradação ambiental como vem ocorrendo em santuários como 

o Parque Estadual do Ibitipoca, Ilha Grande-RJ e Canoa Quebrada-CE.

Ainda  que  a  prática  da  educação  ambiental   tenha  sido  abordada,  neste 

estudo, apenas em apoio aos tópicos sobre recreação e ecoturismo, considera-

se que o meio local pode constituir-se em um “laboratório” para os estudantes 

da Cidade, a partir de programas educativos. Estes devem envolver alunos e 

5 Como o teleférico proposto para um parque da cidade.
6 Como o Programa Fantástico Mundo da Criança, no Parque das Mangabeiras, que gera lixo, focos de 
incêndios, ruído, fontes de degradação local.
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professores  universitários,  qualificando-os  para  a  atividade,  assim  como 

escolares, seu principal público-alvo.

Programas de recreação pedagógica,  voltados  para  a  rede escolar,  podem 

auxiliar  e  bem orientar  o  ensino e o estudo da ecologia,  mostrando  in  situ 

características ambientais de cada domínio presente na cidade, preparando os 

futuros cidadãos para lidar com seu “meio”, de forma a valorizá-lo.

O  lazer  programado  poderá  igualmente  atender  a  população  do  Município, 

oferecendo  atividades  culturais  que  preencham,  com maior  conteúdo,  seus 

finais de semana e feriados.

A  médio  prazo,  na  medida  em  que  equipamentos  e  infra-estruturas  forem 

organizados,  o  ecoturismo  pedagógico  pode  ser  implementado,  atraindo 

estudantes de outras regiões para programas de maior duração.

Este trabalho pretende constituir-se numa fonte de dados sobre o meio natural 

existente  na  Cidade,  sua  localização,  principais  características  físicas  e 

biológicas,  atrativos  locais,  discutindo  também  assuntos  que  envolvem  a 

preservação  ecológica,  as  políticas  públicas,  as  múltiplas  ações  sociais 

necessárias, desde as coletivas até as de âmbito individual. Assim, põe-se em 

debate  a  política  de  áreas  verdes  e  de  educação  ambiental  para  Belo 

Horizonte. A proposta de leitura direta da paisagem como pedagogia e de uso 

das técnicas da geografia como veículo para repasse das informações, aqui 

defendida, representa uma sugestão que visa propiciar o reconhecimento do 

sítio  natural  pelo  visitante,  favorecendo a ampliação de sua capacidade de 

observação e de seu discernimento quanto ao valor do observado.

Para a apresentação organizada de todos esses temas, no primeiro capítulo, 

descreve-se  e  caracteriza-se  o  meio   ambiente  do  sítio  natural  de  Belo 
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Horizonte, segundo autores que bem o estudaram. Além disso,  mostram-se 

conceitos de lazer, turismo, ecoturismo e recreação, encontrados em estudos 

gerais  sobre  o  tema  e  em trabalhos  específicos  sobre  Belo  Horizonte.  No 

segundo capítulo, aparece a metodologia desenvolvida para a realização do 

trabalho.  No  terceiro,  apresenta-se  uma  proposta  de  compartimentação 

ambiental  do  território  belo-horizontino,  visualizada  num mapa  de  unidades 

ambientais.  Nesse capítulo,  mostra-se, ainda, a inserção das áreas naturais 

remanescentes  nas  unidades  ambientais  definidas  na  proposta  de 

compartimentação ambiental. Essas áreas são localizadas, descritas, vistas em 

imagens aéreas. Nos casos em que foi possível obter-se base cartográfica, faz-

se um mapa delas, nos domínios e zonas identificados. No capítulo seguinte, 

faz-se  uma  análise  geral  da  situação  das  áreas  naturais  focalizadas  e 

apresentam-se  sugestões  para  gestão  desses  espaços,  considerando-se  o 

presente e o futuro de uma cidade pioneira no trato da questão urbana e que 

dispõe  de  recursos  físicos,  humanos,  financeiros  e  ambientais  para  tal. 

Finalmente,  na  Conclusão,  procura-se  esclarecer  importantes  elementos 

dispostos ao longo do trabalho.
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2 MEIO NATURAL EM BELO HORIZONTE E SEU POTENCIAL DE USO E 
OCUPAÇÃO PRESERVACIONISTAS: REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O meio natural regional

A diversidade de ambientes naturais, de cultura e de histórias, na feição do 

território mineiro compreendida pela região de Belo Horizonte, a torna peculiar. 

Por essa razão, tornou-se objeto de numerosos estudos, direcionados tanto ao 

conhecimento sobre os minerais nela existentes, como sobre sua flora e fauna, 

conforme  demonstram  as  incursões  de  Saint-Hilaire,  Spix  e  Martius, 

Dansereau, Langsdorff, desde sua ocupação, por volta de 1700.

Nos primeiros anos da chegada de brancos e negros ao litoral  brasileiro,  a 

extração  de pau-brasil  e  as  rudimentares  lavouras  de  cana de  açúcar  não 

conferiam à colônia conceito similar ao das espanholas, que resultavam em 

espantoso lucro.

Dessa forma, a busca das riquezas minerais inexistentes à beira mar precisou 

ser intensificada território adentro, no século XVI, antes da implantação das 

vilas que deram origem aos núcleos atuais. Há registros que mostram a forte 

impressão que a  natureza primitiva deixou nos homens que a  encontraram 

(LIMA JÚNIOR, 1962).

Já no século XVIII, documentos descrevem as Minas Gerais como um grande 

planalto que vai declinando para oeste, norte e nordeste, acompanhando as 

águas dos rios Grande, São Francisco, Velhas e Doce, sobre o qual erguem-se 

novas serranias

“cheias de montes e maciços, em cujos vales correm perenes cursos de água. 
Os altos de montanha são rochosos, encostas e platôs cobrem-se de campos 
extensos, surgindo uma árvore aqui e acolá. Os vales cobrem-se de matas 
espessas.”

Mostram as diferenças regionais, salientando que
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“No Ouro Preto e no Carmo, a paisagem é rude, o solo pedregoso, de aspecto 
ameaçador e selvagem, abrindo-se em vales estreitos e profundos.
No Sabará, através do rio das Velhas, o aspecto vai se diferenciando, não tanto 
pela configuração do terreno, mas sobretudo pela natureza da vegetação. Os 
campos começam a apresentar cerrados e os coqueirais de Macaúbas surgem 
nas margens do rio e nos terrenos vizinhos. 
Nas faldas do antigo Sabarabuçu, alcantilado pico desnudo que se chama hoje 
Serra da Piedade, começa a alterar-se sensivelmente a fisionomia do terreno. 
As serras que daí se continuam erguiam-se entre matas colossais que se não 
interrompem mais até o baixo rio Doce” (LIMA JÚNIOR, 1962:104).
 

O botânico Auguste Saint-Hilaire permaneceu no Brasil  entre  1816 e 1822, 

realizando observações sobre o meio natural de várias regiões do País, tendo 

estado na Província de Minas Gerais,  em 1817, transitando na região onde 

existe  hoje  Belo  Horizonte.  Descreve,  de  início,  as  riquezas  minerais  aqui 

encontradas, salientando a quantidade e qualidade dos rios existentes (SAINT-

HILAIRE, 1975:46) 

..."Não só essa província é rica por seus diamantes e pedras preciosas, minas 
de ouro, ferro, chumbo, etc., como também pelas suas gordas pastagens, belas 
florestas e fértil território, que, segundo os lugares e altitudes, pode produzir a 
videira, a cana-de-açúcar e o café; o cânhamo e o algodão; a mandioca, o trigo 
e o centeio; mangas, pêssegos, figos e bananas. Se existe alguma região que 
possa dispensar o resto do mundo, será certamente a Província das Minas, 
quando seus inúmeros recursos forem explorados por  uma população mais 
densa.”

Esse naturalista discorre sobre as formas da vegetação primitiva da região de 

Minas Gerais e suas diferenças, salientando serem as mesmas de tal modo 

peculiares "que impressionaram aos homens mais rústicos, e foram por eles 

designadas por nomes especiais”.

Saint-Hilaire  passa  a  descrever  sucintamente  cada  formação  por  ele 

identificada  na  época,  classificando  cada  uma  segundo  o  modo  como  os 

habitantes da Província o faziam:

..."Toda a região se divide em matos e campos. As matas, ou pertencem à flora 
primitiva  ou são  o  resultado do trabalho dos  homens.  As  primeiras  são  as 
florestas virgens (matas virgens); as caatingas, cuja vegetação é menos vistosa 
que  a  destas  últimas,  e  perdem  suas  folhas  anualmente;  os  carrascos, 
espécies  de  florestas  anãs,  compostas  de  arbustos  de  três  ou  quatro  pés 
aproximados uns dos outros; enfim, os carrasqueiros, que, mais elevados que 
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os carrascos, formam uma espécie de transição entre eles e as caatingas. É 
ainda na vegetação primitiva que se devem incluir os capões, matas que, como 
espécie de oásis,  segue nas depressões do terreno,  rodeados de todos os 
lados  pelos  campos.  Quanto  às  matas  devidas,  pelo  menos  de  maneira 
imediata, ao trabalho do homem, são as capoeiras que sucedem às plantações 
feitas nas matas virgens, e os capoeirões que pouco a pouco substituem as 
capoeiras, quando se deixa, durante certo tempo, de cortar estas últimas."

Naturalmente,  já se identificava, naquela época, os ecossistemas existentes 

sobre os diferentes domínios geomorfológicos aqui presentes, conforme mostra 

a literatura mais técnica e recente, desenvolvida a partir de 1900, que descreve 

a formação, datação e demais configurações físicas do território, determinantes 

para instalação e desenvolvimento biológico.

Se se imaginar o “mar” de morros do embasamento granito-gnáissico, desde o 

litoral,  a  partir  da  Serra  do  Mar,  será  visualizada  a  posterior  descrição  de 

DORR (1969),  que salienta que o Quadrilátero Ferrífero constitui  uma "ilha" 

formada  por camadas dobradas e metamorfizadas, depositadas sobre um mar 

de  rochas  granito-gnáissicas,  onde,  após  epirogêneses  e  erosão,  restaram 

apenas as raízes das grandes estruturas.

Esse complexo depósito de riquezas minerais e ambientais foi  exaltado por 

Spix e Martius, que aqui estiveram por volta de 1820, e igualmente registraram 

sua descrição da Província das Minas, seu clima, sua flora e fauna primitiva e 

cultivada, na época:

“Acham-se  aqui  quase  todos  os  metais:  minério  de  ferro  existe  com 90%, 
quase por toda parte,  e constitui,  por  assim dizer,  o elemento principal  das 
extensas montanhas; encontra-se chumbo aquém do rio  São Francisco,  em 
Abaeté; cobre, em São Domingos, perto de Fanado, em Minas Novas; crômio e 
manganês, no Paraopeba; platina, perto de Gaspar Soares e em outros rios; 
mercúrio, arsênico, bismuto, antimônio, minério de chumbo vermelho, perto de 
Vila  Rica;  encontram-se diamantes  em Tijuco e  Abaeté;  topázios amarelos, 
azuis,  brancos,  águas marinhas verdes e azuladas,  turmalinas vermelhas e 
verdes,  crisoberilos,  granadas e ametistas,  especialmente em Minas Novas. 
Mas o que sobretudo contribuiu para a mais rápida imigração e povoamento 
desta capitania e especialmente de sua capital, foi a grande riqueza em ouro, 
que,  desde  um  século,  tem  sido  arrancada  deste  solo.”  (SPIX&MARTIUS, 
1981:206).
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2.1.1 O Quadrilátero Ferrífero e Belo Horizonte

BARBOSA (1978:15) descreve o Quadrilátero Ferrífero, centro de todas essas 

riquezas, como um bloco de estruturas do pré-cambriano, elevadas em seus 

quatro lados por erosão diferencial. Quartzitos e itabiritos formam um conjunto 

de  cristas  em  altitudes  de  1.300/1.400m  sobre  as  litologias  de  complexos 

granitóides e metassedimentares de mais fácil erosão, que cercam o conjunto 

em todas as direções. O Quadrilátero apresenta os seguintes limites: ao norte, 

o alinhamento da Serra do Curral, de direção geral sudoeste/nordeste, a norte 

do qual se encontra Belo Horizonte; ao sul, a Serra do Ouro Branco; a oeste, a 

serra da Moeda; e, a leste, o conjunto formado pela Serra do Caraça e o início 

da Serra do Espinhaço. 

A FIG. 1 mostra as respectivas serras e principais cidades aí existentes.

SCLIAR (1992) descreve o processo de formação do Quadrilátero Ferrífero. Ele 

salienta a dificuldade de sua interpretação, o que se dá em decorrência da 

complexidade  de  sua   formação,  que  apresenta   mais  de  um  período  de 

deformação  e  metamorfismo  superpostos.  Isso  mascara  características 

primárias  das  rochas,  adquiridas  durante  o  processo  de  sua  deformação, 

devidas a intensos e sucessivos dobramentos que as afetaram, o que gerou 

omissões e repetições de camadas litológicas.

Formando um grande alinhamento em quadrilátero, apresenta características 

geológicas,  estruturais  e  topográficas  semelhantes,  evidenciando  espessa 

camada de canga ferruginosa que reveste seus topos. Em épocas remotas, ele 

compunha uma espécie de barreira que limitava, ao sul, o grande mar interior 

de São Francisco, origem da atual bacia sedimentar são-franciscana.
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Sua formação data do Arqueano (2,7 bilhões de anos), quando se constituiu o 

Supergrupo  Rio  das  Velhas,  onde  se  encontram  as  jazidas  de  ouro, 

concentradas  no  pacote  de  rochas  do  Grupo  Nova  Lima,  intensamente 

exploradas desde a época colonial (SCLIAR, 1992:82).

No  Proterozóico  (2,5  a  1,8  bilhões  de  anos),  depositaram-se  as  rochas 

sedimentares  do  Supergrupo  Minas,  com suas  reservas  de  ouro  e  urânio, 

contidas nas rochas do Grupo Caraça, e de itabiritos e dolomitos, do Grupo 

Itabira.
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FIG. 1
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Mais recentemente, no Cenozóico, apareceram os depósitos sedimentares e, 

no  Quaternário,  os  depósitos  superficiais,  contendo  saprolitos,  lateritas, 

cangas, alúvios, colúvios, elúvios.

A ação do tempo sobre os pacotes rochosos resultou numa morfologia peculiar, 

com bordas formadas por escarpas abruptas de rochas duras, pouco erodíveis, 

encostas suaves, coluvionares, e planície aluvionar ao longo dos principais rios 

que nascem e partem do Quadrilátero para as diferentes regiões de Minas 

Gerais, como os rios Paraopeba, Velhas e Doce.

A  região  apresenta  contrastes  bruscos  e  desnivelamentos  provocados  por 

movimentos  tectônicos.  As  altitudes relativas  giram em torno de  800/900m, 

apesar de trechos atingirem 1.500m. As cotas mais elevadas estão situadas no 

maciço quartzítico do Caraça (2.000m), e as mais baixas (600m), a SE de Ouro 

Preto  (BARBOSA &  RODRIGUES,1967:9).  No  seu  interior,  vêem-se  serras 

localizadas, com vasta rede de drenagem composta por inúmeros riachos e 

ribeirões.  Alternam-se,  na  superfície,  afloramentos  de quartzitos  e  itabiritos. 

Estes proporcionam uma surpreendente variação da paisagem, ora com cristas 

e  escarpas rugosas típicas dos primeiros, ocupadas por plantas de ambientes 

rupestres, ora com montanhas arredondadas e superfície uniforme, forradas 

por gramíneas mais homogêneas que formam um tapete contínuo.

Sobre  esse  enorme  depósito  de  rochas,  preciosas  para  o  rumo  que  o 

desenvolvimento  do  homem  tomou,  formaram-se  ambientes  inusitados  e 

variados, com florestas ao longo dos vales, cerrados nas encostas e campos 

rupestres nas cristas, abrigando fauna também variada e diversificada, capaz 

de sobreviver em ambientes tão diversos.

BARBOSA (1978) explica essa diversidade, salientando que 
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“...  as diversificadas relações entre geologia, solos e geomorfologia refletem 
uma variedade de processos morfogenéticos criados por uma outra ordem de 
fatores:  as  faixas  transicionais  climáticas  e  fitoecológicas.  Os  climas 
subtropicais,  mesotérmicos  e  úmidos,  acompanham  alguns  elementos  do 
relevo como aSerra do Espinhaço e depois transitam para dois outros tipos 
bem  diferentes.  Em  direção  a  Goiás  e  no  Triângulo  Mineiro  passam  ao 
subtropical  com  duas  estações  diferenciadas  principalmente  pela  maior 
duração do período seco. Em direção à Bahia a transição é para os climas do 
tipo B (Köppen), semi-áridos comuns ao Nordeste Brasileiro. Neste último caso, 
em muitos locais, não ocorre transição gradual mas contato brusco e direto, 
marcado principalmente pela vegetação.” (op. cit.: 9) 

A  vinda  intensa  de  pessoas  para  essa  região,  desde  os  primórdios  da 

descoberta do ouro, gerou inúmeros núcleos urbanos em redor das jazidas e 

minas mais importantes7, dando origem a um cenário econômico que acabou 

por  demandar  um  novo  centro,  que  pudesse  abrigar  a  capital  de  tão  rico 

Estado.

A cidade de Belo Horizonte foi criada há 102 anos atrás, a partir de um projeto 

de Aarão Reis, engenheiro chefe da “Comissão Construtora da Nova Capital”. 

O  início  de  sua  construção  se  deu  entre  1894  e  1897,  em  meio  a  essa 

significativa região natural, levada em conta ao se definir o lugar da capital de 

Minas Gerais (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO/FAPEMIG, 1997).

Belo Horizonte situa-se na borda norte do Quadrilátero Ferrífero, implantada 

sobre a Depressão de Belo Horizonte, feição geomorfológica totalmente distinta 

da anterior  e  também marcante pela sua forma ampla e aberta,  dotada de 

ambientes também diversos dos observados no domínio serrano. 

A Cidade situa-se a 19o49'01'' de latitude sul e 43o57'23'' de longitude oeste, 

aproximadamente eqüidistante das principais e mais antigas fontes de riqueza 

regionais, como Ouro Preto e Mariana, Itabira, Caeté, Sabará e Moeda. 

7 A mina da Morro Velho, em Nova Lima,  produz  hoje (informação pessoal) 1,2t/ano de minério de 
ouro, o que lhe confere um faturamento anual, só com a produção deste metal, de mais de U$6 milhões.
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Suas altitudes variam entre 1.340m, no Pico Belo Horizonte, e 750m, no baixo 

ribeirão Arrudas. Originalmente, aqui existia um arraial, do Curral Del Rei, que, 

segundo o Atlas Histórico-Panorama de Belo Horizonte

“teve  sua  história  marcada  pela  excelência  das  terras  e  da  localização 
geográfica, pois era um desses pequenos arraiais dispostos na confluência das 
trilhas coloniais abertas para comércio de produtos agrícolas e transporte de 
gado  para  abastecimento  das  zonas  mineradoras,  ainda  em  princípio  do 
Setecentos” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO/FAPEMIG, 1997: 14)

Cidade construída, foi planejada para abrigar 200.000 habitantes (op. cit.: 16). 

Convém ressaltar: a decisão sobre sua localização foi atribuída, sobretudo, às 

características ambientais do sítio natural local. Este, centro do eixo rodoviário 

estadual, era considerado favorável à salubridade, com disponibilidade de água 

potável em abundância, boas condições para implantação de rede de esgotos 

e escoamento pluvial, além de ser propício às construções, edificações e infra-

estrutura, graças às condições topográficas.

Relata o engenheiro chefe, em 1897:

“Domina a povoação de Belo Horizonte a maior  parte do chapadão que se 
estende para o norte e tem a bela forma de um anfiteatro, aberto para o oriente 
e encostando-se, para o sul, à Serra do Curral que a protege contra os ventos 
frios e úmidos”8

O centro urbano original foi implantado no vale do cristalino ribeirão Arrudas, 

este alimentado por riachos encachoeirados, em meio a matas sucedidas por 

campos, montanhas e depressão, um local realmente muito belo.

A observação do belo horizonte avistado marca a cidade até com seu nome. O 

conjunto serrano, amparado pela  enorme depressão, colorido por um pôr-do-

sol que acontece na linha do horizonte, na direção dessa formação depressiva, 

torna a paisagem notável e convidativa.

8 Palavras do engenheiro em relatório da Comissão (Acervo do Arquivo Público da Cidade de Belo 
Horizonte).

24



Os  problemas  típicos  dos  grandes  centros  começaram  a  surgir  em  Belo 

Horizonte no período em que os 200 mil habitantes, originalmente previstos no 

projeto de Aarão Reis, se multiplicaram até os 2.229.697, contados em 2000 

(IBGE,2000),  sem  o  devido  acompanhamento  dos  necessários  serviços 

urbanos correspondentes. Passa-se a assistir ao adensamento populacional e 

verticalização  da  cidade,  perda  de  patrimônio  natural  e  edificado,  trânsito 

caótico,  formação de ilhas  de calor,  poluição sonora,  enfim,  a  todo tipo de 

problemas característicos de centros que experimentaram crescimento rápido 

sem que se providenciassem respostas às questões que tal fato suscitava9.

2.1.2 Meio físico de Belo Horizonte

Vários  autores  descreveram  a  formação,  geologia,  geomorfologia  e  os 

ecossistemas  do  município  e  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte, 

destacando-se os trabalhos de BARBOSA & RODRIGUES (1967), BARBOSA 

(1978), CARVALHO (1982, 1985, 1992, 1999), BOAVENTURA (1985), SAADI 

(1994), NONATO (1992) e SCLIAR (1992), entre outros.

Em 1985, a Associação Brasileira de Geologia e Engenharia e o Instituto de 

Geociências da UFMG promoveram um simpósio sobre a situação ambiental 

de Belo Horizonte, que reuniu os principais especialistas locais, que produziram 

uma síntese multidisciplinar sobre a região, até hoje não superada.

Posteriormente, em 1992, realizou-se o segundo simpósio, também coroado de 

sucesso.  Como  o  primeiro,  forneceu  uma  visão  múltipla  das  condições 

ambientais  da  cidade.  Ambos  geraram  dados  locais  sobre  clima, 

geomorfologia,  geologia,  geotecnia,  cobertura  vegetal,  uso  do  solo, 

9 A partir  da  década  de  60,  observa-se  a  substituição  progressiva  das  casas  originais  da  cidade  por 
edifícios,  o  parcelamento de terrenos indevidos (Belvedere,  por  exemplo),  a  disseminação de favelas 
(Taquaril,  entre  elas),   sem que  os  sucessivos governos municipais  do período se  preocupassem em 
guardar tão rico patrimônio, protegido, somente, a partir de 90, já com quase tudo perdido.
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constituindo-se  seus  registros  como  leitura  obrigatória  para  quem  deseja 

conhecer a Cidade.

O regime climático do lugar é ameno, com invernos secos e frios e verões 

úmidos  e  quentes,  característicos  do  clima  tropical,  de  regime  sazonal  de 

chuvas (RIBEIRO, 1985:73).

Em virtude de suas altitudes,  as temperaturas são  amenas no verão e no 

inverno, sendo que a normal da temperatura de Belo Horizonte foi de 220 C, a 

maior média anual de 23,80C e a menor de 20,10C; em janeiro, a normal foi de 

230C, sendo a média máxima registrada de 25,70C e a mínima de 21,50C; em 

julho, a normal foi de 19,20C, com mínima de 16,70C e máxima de 21oC. Os 

dados foram levantados e tratados, no período de 1937 a 1982.

Com relação às precipitações, que ocorrem entre outubro e março, RIBEIRO 

(1995:71), mostra que a média anual é de 1.515mm; a precipitação normal, no 

período 1937-1982,  de 1.477mm. O ano mais chuvoso foi  o de 1945,  com 

2.268,3mm. 1968 foi o mais seco, com 497,5mm.

A  percepção  dos  dois  grandes  domínios  geomorfológicos  que  marcam  o 

território municipal consta de todos esses trabalhos: a norte, nordeste e oeste, 

uma grande superfície em forma de depressão do tipo periférico, denominada 

Depressão de Belo Horizonte, drenada pelo ribeirão do Onça; a sul/sudeste, o 

conjunto  de  serras  que  formam  a  borda  norte  do  Quadrilátero  Ferrífero, 

drenada pelo ribeirão Arrudas. 

BOAVENTURA et al (1985:59-65), que realizaram os primeiros mapeamentos 

geomorfológicos da RMBH, mostram que a região ocupa trechos dessas duas 

unidades geomorfológicas. Sendo as estruturas geológicas importantes fatores 

na  delineação  dos  principais  grupamentos  do  relevo  natural,  os  autores 
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mostram que elas, aqui, revelam evidências consensuais sobre a alternância 

de  dois  períodos   distintos  atuando  sobre  a  superfície,  de  aplainamento  e 

dissecação  fluvial,  que  originaram  as  depressões  erosivas  e  planaltos 

residuais, hoje observados.

O trabalho de BOAVENTURA oferece a compartimentação do relevo regional, 

elaborada  a  partir  do  Mapa  geomorfológico  do  Estado  de  Minas  Gerais 

(CETEC, 1981), subdividindo o território em:

topos e compartimentos intermontanos do Quadrilátero Ferrífero, revestidos 

por resistente carapaça ferruginosa, sustentada por rochas muito duras, 

sobretudo quartzitos e itabiritos, que integram os principais divisores de 

água e/ou alinhamentos de cristas regionais;

áreas mais rebaixadas, que ocupam as partes centrais e setentrionais da 

região,  caracterizadas por  relevo  de  declividade mais  atenuada,  com 

vales de fundo chato, com perfil transversal e longitudinal distinto dos 

que dominam a parte meridional.

A Depressão de Belo Horizonte, para o autor, foi desenvolvida entre as macro-

estruturas  do  Supergrupo  Espinhaço  e  a  Bacia  Sedimentar  Bambuí, 

apresentando predomínio de um espesso manto de alteração areno-argiloso e 

argilo-arenoso e  depósitos  aluvionares,  com ocorrência  de material  colúvio-

aluvionar que constitui:

...”  uma grande exposição do embasamento pré-cambriano,  onde as  ações 
erosivas sobre rochas granito gnáissicas originaram o relevo de colinas sobre o 
qual  se estende a maior  parte da zona urbanizada,  notadamente a  própria 
capital.” (BOAVENTURA, 1985: 62)

O Quadrilátero Ferrífero, por seu lado, mostra, nos seus topos, vestígios de 

antigas  superfícies  de  aplainamento,  predominando  os  solos  litólicos,  os 
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afloramentos  rochosos  e  as  carapaças  ferruginosas,  ”  na  sua  maioria 

protegidos por resistentes carapaças ferruginosas e,  no seu interior,  macro-

estruturas  sustentadas  por  rochas  muito  duras,  sobretudo  quartzitos  e 

itabiritos.” (BOAVENTURA , op. cit: 62).

CARVALHO (1985: 30), assim classificou os dois grandes domínios:

margem direita do Ribeirão Arrudas;

toda a margem esquerda e a bacia do Ribeirão do Onça.

Na  Depressão  de  Belo  Horizonte,  o  autor  observa  o  substrato  granito-

gnáissico,  que  gera  solos  uniformes,  com  zoneamento  vertical,  aspectos 

hidrogeológicos controlados pela fraturação e alta resistência.

Nessa  área,  as  altitudes  variam  entre  700  e  950m,  o  relevo  é  ondulado, 

ocorrendo  colinas  isoladas  ou  agrupadas  em  formas  múltiplas.  Os  vales 

apresentam drenagens permanentes ou temporárias, com padrão caótico de 

fraturação do substrato, ora apertados, ora vastos e entulhados.

O manto de produtos de alteração é contínuo, com espessuras variadas, desde 

poucos metros, onde ocorrem pedreiras, até material argiloso vermelho, coeso, 

resistente  à  erosão,  que  capeia  um  material  róseo  esbranquiçado,  muito 

susceptível à erosão.

A  outra  porção  considerada  pelo  autor  inicia-se  nas  partes  mais  altas  da 

urbanização antiga e vai até os patamares mais elevados, no sopé da escarpa 

final da Serra do Curral.

Esse trabalho mostra a existência de espigões, orientados na direção noroeste, 

transversais à linha de cumeada da Serra do Curral, que se comportam como 
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superfícies  residuais  que  se  manifestam como patamares  de  vários  níveis, 

truncados pela disseminação que entalhou os vales presentes.

A altitude aumenta no sentido sudeste, onde o relevo é interrompido por selas 

que  criam  feições  parcialmente  isoladas.  As  formações  superficiais,  de 

natureza coluvionar, são amplamente distribuídas e constituídas por cangas e 

detritos variados.

As  drenagens  são  orientadas  no  sentido  noroeste,  com cabeceiras  que se 

acomodam à estrutura do substrato, paralelamente à serra, e fundos de vale 

com depósitos deixados pela enxurrada.

O autor salienta que a heterogeneidade geológica e litológica das rochas do 

Supergrupo  Minas,  xistos,  filitos,  quartzitos,  dolomitos  e  itabiritos,  como 

produtos de alteração diferenciada,  com profundidade de alteração variável, 

comportamento  diferenciado em termos hidrológicos,  composição de massa 

tabular importante no comportamento espacial  do terreno e na sua situação 

estrutural,  faz  com  que  os  terrenos  se  comportem  de  maneira  também 

diferenciada,  impedindo  o  traçado  de  linhas  que  definam  espacialmente 

domínios  homogêneos  ou  grau  de  heterogeneidade  máxima  aceitável  para 

individualização de regiões homogêneas.

A sugestão do autor é de que uma área geologicamente diversificada, como a 

do  Quadrilátero  em  Belo  Horizonte,  com  a  diversidade  de  comportamento 

geotécnico  observado,  e  com  ocupação  ordenada  economicamente 

injustificável, deva ser destinada ao uso institucional, com fins de preservação.

SAADI  (1994:  22-44),  no  Estudo  de  Impacto  Ambiental  para  instalação  do 

teleférico  do  Parque das Mangabeiras,  caracteriza  mais  detalhadamente  os 

terrenos serranos,  já  associando forma,  litologia  e formações superficiais,  e 
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salienta que os altos da escarpa que compõem o conjunto da Serra do Curral, 

que domina a cidade em continuidade leste do bairro Mangabeiras, formam um 

compartimento geo-estrutural  composto  por  rochas de idade pré-cambriana, 

metamorfizadas e intensamente dobradas e falhadas, de grande relevância no 

contexto  do  arcabouço  geológico-geomorfológico  mineiro  e  brasileiro.  Tal 

conjunto domina orograficamente o compartimento de colinas da Depressão de 

Belo Horizonte sustentado por rochas granito-gnáissicas de idade arqueana, 

onde se instalou o núcleo primitivo da cidade.

Na  crista  das  serras  do  Curral,  Mutuca  e  Rola  Moça,  ocorre  a  canga 

ferruginosa, resultado da oxidação do ferro contido nos itabiritos presentes e 

sotopostos, sobre a qual se desenvolve vegetação rupestre e algum acúmulo 

de solo, onde  se observam espécies de cerrado (SAADI, op. cit.)

As escarpas, segundo esse autor, são constituídas por rochas do Grupo Itabira: 

Itabirito Cauê (Itabiritos com lentes de hematita), para a porção superior, e da 

Formação Gandarela (dolomitos e itabiritos dolomíticos), para a porção inferior 

da serra do Curral, ambos extraídos por companhias de mineração.

Constituem-se numa aresta assimétrica com maiores declividades pelo lado 

norte.  Trata-se,  segundo o  mesmo autor,  ainda,   “de  uma forma de relevo 

sustentada por  uma estrutura  geológica  monoclinal,  denominada  ‘Hog-Bag’, 

decorrente da forte inclinação das estruturas”.

Nessa  região,  observam-se  campo  rupestre  e  campo  cerrado  típicos, 

degradados  pelos  incêndios  que  ocorrem  anualmente  na  serra,  e, 

pontualmente, bem conservados, com potencial de regeneração e preservação, 

caso protegidos.
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Na  base  da  escarpa  principal,  desenvolve-se  um  patamar  com  forma  de 

depressão fluvial,  correspondendo  à  bacia  do  córrego  da  Serra,  onde está 

instalado  o  Parque  das  Mangabeiras.  A  morfologia  deprimida  resulta  da 

composição química dos dolomitos da Formação Gandarela, que favorece os 

processos  de  solubilização  de  carbonatos  e,  conseqüentemente, 

carstificação.10

Essa  mudança  litológica  permite  o  desenvolvimento  de  florestas,  desde  as 

margens dos cursos hídricos até a meia-encosta, com sucessão para cerrado e 

campo cerrado dos itabiritos superpostos e dos quartzitos sotopostos11.

Sobre os colúvios, presentes ao longo da Av. José do Patrocínio Pontes, o 

Cerradão se apresenta, com predominância de espécies típicas de cerrado, 

com porte mais elevado do que os indivíduos da mesma espécie observados 

quando encontrados à jusante dos dolomitos, visíveis na Mina da Lagoa Seca. 

Ressaltos topográficos importantes, em forma de cristas, são controlados por 

afloramentos  de  lente  de  itabiritos  (caso  da  primeira  crista),  em  meio  à 

Formação do Cercadinho,  ou camadas de quartzitos,  em meio à Formação 

Taboões.

A parte inferior da escarpa, à jusante da última crista, mostra uma morfologia 

mais suavizada, sob forma de um plano medianamente inclinado que suporta o 

bairro Serra. A homogeneidade morfológica e suavidade da rampa são devidas 

à ocorrência de xistos da Formação Sabará, sobre os quais se desenvolve o 

cerrado, sobre terrenos extremamente frágeis e susceptíveis à erosão.

2.1.3 O meio biológico em Belo Horizonte

10  BARBOSA (1978: 13) salienta também esse fenômeno de carstificação, ocorrente nos dolomitos da 
Formação Gandarela, no Quadrilátero Ferrífero.
11  A caracterização de cada tipologia vegetacional ocorrente será apresentada no item 2.1.3., subseqüente.
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Muitos  autores  classificaram  sistematicamente  a  vegetação  brasileira. 

MARTIUS  coordenou  a  elaboração  da  Flora  brasiliensis12,  lançando  as 

informações  sobre  a  biodiversidade  aqui  existente;  mais  recentemente, 

surgiram  as  obras  de  SAMPAIO  (1945),  professor  de  botânica  do  Museu 

Nacional,  um apaixonado pelas  plantas  e pelas  condições em que elas  se 

desenvolvem; RIZZINI  (1979),  do Jardim Botânico do Rio de Janeiro,  outro 

grande estudioso que muito contribuiu com a pedagogia das formações e das 

plantas;  CORREA  (1984),  também  do  Jardim  Botânico-RJ,  escreveu  o 

Dicionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas, obra acessível 

a estudantes e interessados em botânica; a Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia  e  Estatística,  IBGE  (1983),  publicou  obras  fundamentais  como 

resultado  do  Levantamento  dos  Recursos  Naturais  realizado  pelo  Projeto 

RADAM  BRASIL,  que  caracterizou  os  recursos  naturais  em  escala  de  1: 

1.000.000 e gerou uma obra contendo textos e mapas que se configuram como 

indispensáveis para o reconhecimento integrado desses recursos: o Mapa de 

Vegetação  do  Brasil  (IBGE,  1983),  e  a  atual  classificação  da  vegetação 

brasileira (VELOSO, RANGEL FILHO, LIMA, 1991). 

Localmente, o CETEC (1983), publicou estudos sobre Minas Gerais, incluindo 

mapeamentos  físicos,  biológicos  e  sócio-econômicos,  que,  até  hoje,  são 

básicos para reconhecimento de regiões do Estado. O Instituto Estadual de 

Florestas, IEF, desenvolve um trabalho de sensoriamento remoto permanente 

do Estado, fornecendo mapas de uso e ocupação sobre as folhas topográficas 

do IBGE, na escala de 1:100.000.

12 A execução dessa obra exigiu 66 anos.Consta de 130 fascículos, reunidos em 40 grossos volumes in-
fólio, com descrição de 20.000 espécies e mais de 3000 estampas, apresentando o primeiro mapa 
fitogeográfico do Brasil. O último fascículo foi publicado em 1906, já na República.
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Segundo o  Mapa de distribuição regional  da  vegetação  natural,  contido  no 

Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, op. cit.), essa região se encontra entre os 

limites  naturais  das  formações  de  Floresta  Estacional  Semidecidual  e  de 

Savana ou Cerrado, a primeira ocupando as terras inseridas na bacia do rio 

Doce  e  a  segunda,  as  do  rio  São  Francisco,  com a  cadeia  do  Espinhaço 

abrigando uma Zona de Tensão Ecológica, no interflúvio entre as duas bacias e 

associações variadas dos diversos tipos vegetacionais ali em contato.

Na  região  da  Depressão  de  Belo  Horizonte,  o  ecossistema, 

predominantemente   estruturado  sobre  florestas  do  tipo  Estacional 

Semidecidual, dominava toda  a região norte, nordeste e centro do município, 

de constituição granito-gnáissica,  ocupando colinas com solos mais profundos 

e terrenos mais suaves, os menos declivosos da cidade.

Alguns remanescentes provam tal ocorrência, como é o caso de um  terreno de 

1ha, destinado a parque e hoje ocupado por habitações populares, no bairro 

Juliana, que guarda exemplares de jequitibá, cedro, angicos, jatobás, ipês que 

escaparam da derrubada, com mais de 20m de altura, e ainda algumas epífitas 

que teimam em existir.

A região do córrego do Isidoro, a nordeste do município, última área natural da 

região,  em  vias  de  ser  parcelada,  também  evidencia  a  formação  florestal 

pretérita, através das capoeiras que se desenvolvem em locais onde o pasto foi 

invadido e nas matinhas mais velhas ali  presentes, observando-se espécies 

isoladas que constituem-se em vestígios da vegetação primitiva.

A  Reserva  Biológica  da  UFMG  é  outro  exemplo  da  Mata  Estacional  em 

regeneração sobre a Depressão de Belo Horizonte, assim como a mata do 

Parque Ursulina de Andrade Mello.13

13 As áreas naturais serão caracterizadas no capítulo 4, referente aos resultados da pesquisa de campo.
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Na região do Quadrilátero Ferrífero, observa-se um domínio peculiar que bem 

reflete, em decorrência dos grandes contrastes, a influência das características 

do meio físico sobre a natureza da cobertura vegetal.  Ao longo dos cursos 

hídricos, nos vales de solos mais profundos e úmidos, encontram-se florestas, 

sucedidas,  encosta  acima,  por  cerrado,  campo  cerrado  e  rupestre,  que 

respondem a encostas íngremes, solos cada vez mais rasos e umidade sempre 

inferior em direção aos cumes e cristas.

Estudos de impacto ambiental (MBR, 1992;SICAL, 1995), assim como outros, 

desenvolvidos pela COPASA em suas reservas de captação, pela PBH, nos 

parques  municipais,  caracterizam  os  ecossistemas  naturais  existentes  no 

município. A FIG. 2, mostra uma reprodução de imagem de satélite, na qual 

pode-se observar, em roxo, no centro, à direita, o Centro de Belo Horizonte e 

as  principais  avenidas  que  dele  partem em todas  as  direções,  e  manchas 

verdes que constituem os raros remanescentes locais. 

BRANDÃO & ARAÚJO (1992) estudaram a cobertura vegetal do município de 

Belo  Horizonte,  caracterizando-a  como  formações  florestais,  campestres, 

comunidades  especiais  e  formações  secundárias,  associando-as  às 

características  físicas  do  meio  e  analisando  as  formações  remanescentes 

existentes.

As formações florestais são consideradas pelas autoras como Mata Pluvial e 

Cerradão, presentes nas áreas de solos mais profundos, localizados a norte, 

leste e oeste; o cerradão está presente, sob a forma de manchas, em direção a 

Sabará.  Ele  transita  para  mata,  nas  imediações do córrego Isidoro (Granja 

Werneck), e se estende até as margens do córrego do Onça.
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FIG 2
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As formações campestres são caracterizadas como Cerrado, Campo Rupestre 

e Campo Limpo. São encontradas nas áreas de solos mais rasos, serranos.

Enfocando a Serra do Curral, BRANDÃO (1992), ressalta a fisionomia típica do 

Quadrilátero Ferrífero com formações de florestas, cerrado e campo rupestre 

se sucedendo, respectivamente, das menores para as maiores altitudes, em 

função  da  litologia  e  relevo.  Descreve  a  paisagem  da  serra  e  localiza 

remanescentes  naturais  tais  como  a  Mata  do  Cercadinho,  o  Parque  das 

Mangabeiras, Matas do Mosteiro, das Borboletas e a da Baleia.

Da Floresta Estacional, destaca espécimes como o jatobá-da-mata (Hymenaea 

stilbocarpa),  potumuju  (Centrolobium  tomentosum),  itapicuru  (Callisthene 

major),  ipê amarelo (Tabebuia serratifolia),  ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), 

vinhático  (Platymenia  foliolosa),  ingá  (Inga  spp.),  jequitibá  (Cariniana  sp.), 

chuva-de-ouro  (Cassia  macranthera),  açoita-cavalo  (Luehea  divaricata),  e 

ainda  o  óleo-vermelho  (Copaifera  langsdorfii),  candiuba  (Trema  micrantha), 

cedro  (Cedrela  fissilis),  azeitona  (Vitex  sellowiana),  jacaré  (Piptadenia 

gonoacantha),  jacarandá  (Machaerium  scleroxylon),  faveiro  (Cenostigma 

gardnerianum),  sucupira (Bowdichia virgilioides),  as trepadeiras unha-de-gato 

(Bignonia ungui-catis), são joão (Pyrostegia venusta), dentre outras.

Do cerradão, salienta espécimes de cagaiteira (Eugenia dysenterica), sucupira 

(Bowdichia  virgilioides),  capitão  (Terminalia  argentea),  vinhático  (Platymenia 

reticulata), pau-fedorento (Sclerolobium aureum), pequi (Caryocar brasiliensis), 

caviúna (Dalbergia violacea), pimenta-de-macaco (Xylopia aromatica), arbustos 

do gênero Mimosa , entre outras.

As  formações  campestres  são  representadas  principalmente  pelo  Cerrado, 

caracterizado pela presença de plantas com caules retorcidos, folhas grossas, 
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coreáceas,  formadas por  espécies típicas,  tais  como a sucupira  (Bowdichia 

virgilioides), pau-fedorento (Sclerolobium paniculatum), jacarandá (Machaerium 

opacum),  amendoim  (Platypodium  elegans),  pequi  (Caryocar  brasiliensis), 

pimenta-de-macaco  (Xylopia  aromatica),  paina-do-cerrado  (Bombax 

pubescens), cabeça-de-negro (Annona crassiflora), gabiroba (Campomanesia 

coerulea),  murici  (Byrsonima  crassiflora)  e  mais  uma  variedade  de  outras 

espécies que também podem aparecer no Cerradão.

BRANDÃO & ARAÚJO (op.  cit.)  citam ainda duas composições florísticas e 

fitofisionômicas distintas no encontro do Cerradão (Mata Escleromorfa) com o 

Cerrado (Savana),  caracterizadas pela presença de espécimes de corticeira 

(Kielmeyera  coriacea),  pimenta-de-macaco  (Xylopia  aromatica),  canjerana 

(Cabralea polythricha), pau-terra-de-folha-fina (Qualea parviflora), pau-terra-de-

folha-larga  (Qualea  grandiflora),  pereiro  (Aspidosperma  dasycarpon),  lixeira 

(Curatella  americana),  catuaba (Anemopaegma arvense),  alecrim (Baccharis 

dracunculifolia),  cajueiro  (Anacardium  humile),  borboleta  (Banisteria 

campestre),  goiaba-do-campo  (Psidium  firmum),  roxinhas  (Vernonia  spp.), 

trepadeiras  cipó-de-são-joão  (Pyrostegia  venusta)  e  favinha  (Rhynchosia 

minima),  gramíneas dos gêneros Echinolaena,  Paspalum, Panicum, Aristida, 

Mesosetum, Axonopus e o invasor típico capim-gordura (Melinis minutiflora), 

podendo ocorrer também, raramente, ervas, epífitas quase sempre do gênero 

Tillandsia, alguns líquens e pteridófitas.

A  composição  Cerrado/Campo  Cerrado  inclui  espécies  tais  como  pau-terra 

(Qualea cordata), barbatimão (Stryphnodendron barbatimao), lixeira (Curatella 

americana),  roxinhas  (Hyptis  cana e  Hyptis  coccinea),  bate-caixa  (Salvertia 

convallariodora),  pau-gomoso  (Vochysia  rufa),  cartucheira  (Piptocarpa 
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rotundifolia),  algodão-do-campo  (Cochlospermum  regium),  língua-de-teiú 

(Casearia  sylvestris),  saca-rolha  (Helicteris  sacarolha),  murici  (Byrsonima 

basiloba),  alecrins  (Arrabidea  brachypoda,  Baccharis  minutiflora,  Baccharis 

dracunculifolia),  sangue-de-cristo  (Sabicea  cana),  cabelo-de-negro 

(Erythroxylum campestre), Kielmeyera corymbosa, goiaba-do-campo (Psidium 

firmum), Serjanea gracilis, entre outras.

O  Campo  Rupestre  é  caracterizado  pela  paisagem  campestre,  onde  se 

sobressaem arbustos e arvoretas dentre as quais predominam espécimes de 

boleiro  (Eremanthus  incanus),  candeias  (Vanillosmopsis  spp.),  quaresmeira 

(Tibouchina  canescens),  pata  de  vaca  (Bauhinia  rufa),  gervões 

(Starchytarphetta  spp.),  as  gramíneas  (Vellozia  graminea,  Rhynchosia  sp.,  

Paepalanthus  sp.),  orchidaceas  dos  gêneros  Epidendron,  Oncidium, 

Pleurotallis,  Laelia  e  trepadeiras  dos  gêneros  Ditassa,  Ipomoea,  Merremia, 

Evolvulus, Passiflora e Oxypetalum.

O Campo Limpo, apresentando um tapete graminoso, é composto por capins-

finos (Aristida spp.), capim-barbicha (Axonopus aureus), capim-cílio (Ctenium 

cyrrhosum),  Mesosetum  ferrugineum  e  algumas  plantas  solitárias 

representadas por espécimes de caroba (Jacaranda paucifoliata),  maravilhas 

(Mandevilla spp.), macela (Achryrocline capitata), margaridinha (Aspilia spp.), 

catuaba  (Baccharis  aphylla,  Baccharis  intermixta),  capim-navalha 

(Rhynchospora consanguinea e Rhynchospora aurea), velames (Croton spp.), 

feijãozinhos  (Eriosema  crinitum e  Galactia  rhynchosioides), hortelãs  (Hyptis 

spp.),  murici-rasteiro  (Byrsonina  subterranea),  alfinetes  (Camarea  affinis  e 

Camarea ericoides), dentre outras.
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Dentre as formações secundárias, destacam-se as Capoeiras, caracterizadas 

como fruto da regeneração de formações submetidas a corte ou alterações da 

cobertura  natural.  Também  a  jurubeba  (Solanum  paniculatum),  coerana 

(Cestrum axilare),  alecrim (Baccharis  dracunculifolia),  assa-peixe  (Vernomia 

spp.),  macaúba  (Acrocomia  sclerocarpa),  arranha-gato  (Acacia  plumosa)  e 

cipó-guaco (Mikania cordifolia), estão presentes.

A  diferenciação  apresentada  mostra  a  variedade  de  ecossistemas  aqui 

presente  e  o  grande  potencial  contido  nos  conjuntos  vegetacionais  para 

exploração pedagógica já que, para os leigos, a massa verde se manifesta de 

maneira  uniforme,  demandando trabalhos que traduzam e evidenciem suas 

peculiaredades.

A CEMIG publicou, em 1992, um guia ilustrado que permite a identificação de 

algumas  espécies  de  cerrado,  no  qual  são  apresentadas  fotografias  dos 

diferentes  estágios  fenológicos  das  plantas  e  descrição  de  suas  principais 

características.

Quanto à fauna, os estudos existentes não são numerosos, encontrando-se 

dados  de  levantamentos  sistemáticos  no  Parque  das  Mangabeiras  e  em 

algumas das reservas da COPASA.

Considerando que a ocupação antrópica alterou significativamente a cobertura 

vegetal  do  município,  pode-se  afirmar  que a  fauna primitiva já  se  encontra 

também descaracterizada e confinada nas áreas naturais remanescentes, na 

sua  maioria  protegidas  nas  Unidades  de  Conservação,  como  no  conjunto 

formado pelo Parque da Baleia, Parque das Mangabeiras e Escarpa da Serra 

do  Curral,  Reserva  do  Cercadinho  e  Serra  do  Rola  Moça,  onde  as  áreas 
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naturais  são  mais  extensas  e  quase  isoladas  da  zona  urbana,  o  que  dá 

condições para a existência de animais.

A caracterização faunística da Serra do Curral vem sendo realizada no Parque 

das Mangabeiras, dentro do projeto Mangabeiras em Multimídia, resultado da 

parceria  feita  entre  o  Parque,  AASC(Associação  dos  Amigos  da  Serra  do 

Curral)  e  a  IBM  do  Brasil  em  1996.  Foi  também  orientada  por 

BRANDÃO(1992), baseando-se em levantamentos locais, onde foi detectada 

uma variada, mas não rica herpeto, masto e avifauna.

Este trabalho, aqui, apresenta a relação amostrada, no referido estudo, como 

forma de enfatizar o patrimônio presente nesses locais e a necessidade de 

bem  ocupá-los  para  preservá-los  e,  por  que  não,  para  melhorar  o  banco 

genético hoje existente.

A herpetofauna é representada pela ordem Squamata, da qual destacam-se o 

lagarto-corredor  (Ameiva  ameiva),  calango  (Tropidurus  gr.  torquatus),  teiú 

(Tupinambis teguixim), Smophis sp.; Spillotes sp.; a jararaca (Bothrops sp.) e a 

cascavel (Crotalus durissus).

A avifauna é variada, sendo representada pelas famílias: Tinamidae - inambu-

xororó  (Crypturellus  parvirostris);  Cathartidae  -  urubu-de-cabeça-preta 

(Corogyps atratus); Accipitridae - gavião-carijó (Buteo magnirostris); Falconidae 

-  pinhé  (Mivalgo  chimachima)  também  conhecido  popularmente  por 

carrapateiro,  quiri-quiri  (Falco  sparverius);  Cariamidae  -  seriema  (Cariama 

cristata);  Columbidae  -  rolinha-caldo-de-feijão  (Columbina  talpacoti),  fogo-

apagou (Scardafella squammata), juriti-pupu (Leptotila verreauxi); Cuculidae - 

alma-de-gato (Piaya cayana),  anu-preto (Crotophaga ani),  anu-branco (Guira 

guira), saci (Tapera naevia); Tytonidae - suindara (Tyto alba); Strigidae - caburé 
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(Glaucidium  brasilianum),  coruja-buraqueira  (Athene  cunicularia  =  Speotyto 

cunicularia);  Caprimulgidae  -  curiango  (Nyctidromus  albicollus);  Apodidae  - 

andorinhão-do-temporal (Chaetura andrei); Trochilidae - beija-flor-rabo-branco-

de-sobre-amarelo  (Phaethornis  pretei),  beija-flor-tesoura  (Eupetomena 

macroura), beija-flor-de-peito-azul (Amazilia lactea); Galbulidae - ariramba-da-

mata (Galbula ruficauda); Bucconidae - joão-bobo (Nystalus chacuru) também 

conhecido  por  fevereiro,  Melacoptila  striata;  Picidae  -  pica-pau-do-campo 

(Colaptes  campestris),  pica-pau-anão-barrado  (Picumus  cirratus),  pica-pau-

verde-barrado  (Colaptes  melanochlorus);  Dendrocolaptidae  -  arapaçu-do-

cerrado (Lepdocolaptes angustirostris); Furnariidae - joão-de-barro (Furnarius 

rufus), joão-teneném (Synallaxis spixi), joão-graveto (Phacellodomus rufifrons), 

petrim  (Synallaxis  frontalis);  Formicariidae  -  Tabara  major;  Cotingidae  - 

caneleirinho (Pachyramphus polychopterus);  Tyrannydae -  viuvinha (Colonia 

colonus),  maria-branca  ou  primavera  (Xolmis  cinerea),  lavadeira-mascarada 

(Fluvicola nengeta),  tesoura (Tyrannus savana = Muscivora tyrannus),  suiriri 

(Tyrannus  melancholicus),  suiriri-de-garganta-branca  (Tyrannus  albogularis), 

peitica  (Empidonomus  varius),  nei-nei  (Megarhynchus  pitangua)  também 

denominado  por  bem-te-vi-de-bico-chato,  bem-te-vi-rajado  (Myiodynastes 

maculatus),  bem-te-vizinho-penacho-vermelho (Myiozetetes similis),  bem-te-vi 

(Pitanguns  sulphuratus)  também  conhecido  por  bem-te  vi-de-coroa,  filipe 

(Myiophobus  fasciatus),  bico-chato-de-orelha-preta  (Tolmomyias 

sulphurescens), teque-teque ou também denominado, ferreirinho (Todirostrum 

poliocephalum),  alegrinho  (Serpophaga  subcristata),  guaracava-de-barriga-

amarela  (Elaenia  flavogaster),  risadinha  (Camptostoma  obsoletum); 

Hirundinidae  -  andorinha-doméstica-grande  (Progne  chalybea),  andorinha-
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pequena-de-casa  (Notiochelidon  cynoleuca),  andorinha-serrador 

(Stelgidopteryx  ruficollis);  Corvidae  -  gralha-do-campo  (Cyanocorax 

cristatellus);  Troglodytidae -  corruíra (Troglodytes aedon)  também conhecida 

por cambaxirra e garricha ; Mimidae - sabiá-do-campo, também denominado 

arrebita-rabo  (Mimus  saturninus);  Turdidae  -  sabiá-laranjeira  (Turdus 

rufiventris),  sabiá-barranco  muitas  vezes  denominado  capoeirão  (Turdus 

leucomelas);  Vireonidae  -  pitiguari  (Cyclarhis  gujanensis),  juruviara  (Vireo 

chivi);  Icteridae  -  melro  (Gnorimopsar  chopi)  também  denominado  graúna, 

chopim (Molothrus bonariensis)  também conhecido por gaudério; Parulidae - 

pichito (Basileuterus hypoleucus); Coerebidae - cambacica (Coereba flaveola) 

ou  popularmente  conhecida  por  mariquita;  Thraupidae  -  saíra-amarela 

(Tangara  cayana),  sanhaço-cinzento  (Thraupis  sayaca);  Fringillidae  -  trinca-

ferro-verdadeiro (Saltator similis), tiziu (Volatinia jacarina), tico-tico-do-campo-

verdadeiro (Ammodramus humeralis).

Muitas  dessas espécies  podem ser  observadas  no livro  Aves silvestres  de 

Minas Gerais  (ANDRADE, 1992), uma das poucas publicações que mostram 

fotografias e  habitats das aves,  permitindo seu manuseio por  todos,  pois  é 

simples e objetivo.

A mastofauna é representada notadamente pelas ordens Marsupialia - gambá-

de-orelha-branca  (Didelphis  albiventris),  catita  (Marmosa  agilis),  Marmosa 

incana e Monodelphis sp.; Rodentia - pitoco (Akodon cursor), cutia (Dasyprocta 

sp.),  capivara  (Hidrochaeris  hidrochaeris),  rato-vermelho  ou  rato-de-algodão 

(Oryzomys  subflavus),  Rhipidomys  mastacalis,  esquilo  (Sciurus  aestuans), 

ratazana (Nectomys squamipes), mocó (Kerodon rupestris), preá (Cavia sp.); 

Carnivora - raposa-do-campo (Dusicyon sp.), quati (Nasua nasua), mão-pelada 
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ou  guaxinim  (Procyon  cancrivorus),  jaguatirica  (Felis  pardalis);  Edentata  - 

tamanduá-mirim  (Tamandua  tetradactyla),  tatu-peba  ou  tatu-peludo 

(Euphractus  sexcinctus),  tatu-de-rabo-mole  (Cabassous  sp.),  tatu  (Dasypus 

sp.); Lagomorpha - tapeti ou coelho-do-mato (Sylvilagus brasiliensis); Primates 

- mico (Callithrix sp.).

As  espécies  citadas  pela  autora  foram  registradas  nas  áreas  naturais 

encontradas no Município, geralmente no interior ou em torno de unidades de 

conservação,  notadamente a sudeste da cidade. Impactadas pelos seus mais 

de 2.000.000 de habitantes, estão sob as pressões diversas que afetam o meio 

natural remanescente e ameaçam sua sobrevivência.

Dos  bairros  mais  pobres,  como  o  Taquaril,  as  Favelas  da  Serra  e  Acaba 

Mundo,  os  bairros  Olhos d'Água,  Milionários,  Jatobá,  Barreiro  de Cima etc, 

periféricos às áreas naturais, surge o fogo que queima as reservas quase todo 

ano. Das pressões imobiliárias e prioridades do poder público, como é o caso 

do asfaltamento da via principal do Parque Estadual da Serra do Rola Moça 

(Jardim Canadá/Casa Branca, fora do município de Belo Horizonte), aparecem 

ocupações e equipamentos urbanos, responsáveis pela perda de mais e mais 

indivíduos da fauna local, que, assim, ano a ano, sofre o mal tão combatido da 

extinção de espécies.

Com essa explanação observa-se que o território de Belo Horizonte constitui-se 

em fonte de variados estudos sob o aspecto físico e biológico. Ressalte-se, 

porém, que faltam obras com  informações que integrem esses aspectos, o que 

aqui se procurou alcançar.

As áreas institucionalizadas, como as de preservação permanente, os grandes 

parques,  carecem  também  de  pesquisas  integradas.  Elas  não  dispõem 
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igualmente, até o momento, de projetos e planos de gestão, uso e ocupação, 

nem  mesmo  de  informação  organizada  para  uso  do  público  visitante.14 , 

conforme se verá mais adiante.

2.2 Tipos de uso e ocupação preservacionistas do meio natural: o 
ecoturismo e a recreação 

O  homem  contemporâneo  que  vive  nas  grandes  metrópoles  -  como  Belo 

Horizonte-, a cada dia, mergulha mais e mais em problemas que lhe trazem 

stress  e mal-estar. São as exigências de competência cada vez maiores no 

trabalho, setor em que reina a competição; é o trânsito difícil;  a demora no 

transporte;  o  corre-corre  para  adequar-se  a  horários.  São  os  conflitos  na 

família, cujas bases se transformam rapidamente. Tudo isso faz crescer sua 

demanda por lugares que lhe permitam a evasão da realidade cotidiana.

O  meio  natural  presta-se,  especialmente,  a  esse  objetivo,  favorecendo  o 

repouso,  a  meditação,  a  caminhada tranqüila.  Possibilita  também o espaço 

para a prática de atividades físicas, esportivas, recreativas que contrabalançam 

o sedentarismo urbano atual e que são aconselhadas pelos médicos.

Convém, no entanto, ressaltar que todas essas atividades necessárias seriam 

impossíveis se o homem atual não dispusesse de tempo livre para exercitá-las. 

Tempo  livre  que  é  considerado  como  uma  das  conquistas  sociais  mais 

importantes  dos  trabalhadores,  ao  longo  das  lutas  desencadeadas  desde 

meados do século XIX e que evoluíram no decorrer do século XX, sem que 

haja  interrupção  nos  dias  de  hoje,  pois  continuam  as  reivindicações  por 

diminuição das horas de trabalho.  Tempo livre que é o fenômeno responsável 

pelo desenvolvimento de uma atividade marcante do século XX, o turismo, em 

seus diversos tipos – entre eles, o ecoturismo, defendido aqui como uma das 

14 Exceto o Parque das Mangabeiras, que dispõe de material, que se fornece ao público.
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formas  de  uso  e  ocupação  do  meio  natural  que  podem  auxiliar  sua 

preservação.  Tempo  livre  que  abriu  espaço  para  a  instauração  de  um 

gigantesco sistema industrial, comercial e de serviços: o lazer.

Para melhor compreensão de tantas matérias que se associam à existência do 

tempo livre,  convém verificar  como  os  estudiosos  vêm conceituando  lazer, 

recreação, turismo/ ecoturismo e que ângulos problemáticos essas atividades 

envolvem, principalmente quando exercidas em áreas naturais.

2.2.1 Lazer, recreação, turismo/ecoturismo: conceitos e problemas

VIEIRA & OLIVEIRA (1998: 60-1) mostram que é no contexto da sociedade 

moderna  que  essas  atividades  se  desenvolverão  como  resultado  da 

“diminuição das horas de trabalho e o conseqüente aumento do tempo livre”, 

assim como “pela melhoria da qualidade de vida de seus membros”. Com o 

“descanso semanal remunerado”  houve condição para “que os trabalhadores 

procurassem novas atividades para ocupar o tempo disponível”. Para esse fim, 

tanto o espaço urbano como o rural passaram a ser organizados para dar lugar 

a parques, jardins, clubes “equipados para entretenimento esportivo, cultural, 

religioso e social da população”.

A  princípio,  esses  equipamentos  foram  instalados  em  áreas  intra-urbanas, 

como aconteceu com a criação de vários parques e hortos florestais, nas mais 

diversas cidades do mundo. Com o tempo acabaram por atingir “o espaço rural 

e mesmo o selvagem”, exigindo o deslocamento de seus usuários, a cada dia 

em maior número, por períodos cada vez mais longos.

Nesse momento os estudiosos do fenômeno vêem-se obrigados a definir com 

precisão os termos que surgiam em decorrência dessas atividades. VIEIRA & 

OLIVEIRA (op. cit: 62) consideram que lazer indica o termo mais geral, pois “ é 
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fundamental para que possa ocorrer a recreação e o turismo”. Significa “ócio, 

descanso, folga” (...) “tempo que se pode dispor livremente, uma vez cumpridos 

os  afazeres  obrigatórios”;  (...)  “tempo  de  que  a  pessoa  dispõe,  após  uma 

jornada de labor, para executar atividades prazerosas”.

Essas atividades serão consideradas de turismo ou de recreação, de acordo 

com características  distintas,  adotadas  pela  maior  parte  dos  estudiosos  do 

assunto.  BOULLÓN,  MOLLINA  E.  &  WOOG  (1999:50)  afirmam  que  a 

recreação é uma atividade que “acompanha o homem desde suas origens” 

enquanto  o  turismo  –  e,  acrescente-se,  seu  subproduto  aqui  proposto,  o 

ecoturismo, desenvolvido em áreas naturais – é o fenômeno social que resulta 

tanto da existência, na vida humana, do “tempo livre institucionalizado” como 

do “progresso tecnológico dos sistemas de transporte durante o século XX”.

Esses autores ainda assinalam que aos estudiosos pareceu conveniente definir 

essas atividades em termos quantitativos. Assim, o turismo é visto como sendo 

“todo  deslocamento  do  homem  para  além  de  seu  domicílio  por  períodos 

superiores  a  24  horas”.  Já  a  recreação  significa  o  mesmo,  “com  a  única 

diferença que limita o  prazo de permanência (...)  a um tempo inferior  a  24 

horas”. (op cit: 50)

Neste trabalho em que se defende o uso do meio natural belo-horizontino para 

fins  preservacionistas,  essas  atividades  são  sugeridas  como  possíveis 

caminhos, mas também se apontam problemas que elas podem suscitar.

2.2.1.1 Origem e evolução da atividade turística

TRIGO (1999)  faz  um estudo sobre  as  sociedades  pós-industriais,  no  qual 

discorre sobre os movimentos turísticos. Mostra que seu surgimento ocorreu no 

46



período em  que o capitalismo atingiu o nível industrial, que trouxe motores e 

recursos de engenharia e arquitetura que permitiram a construção de veículos 

de transporte  e toda a estrutura necessária  à sua incorporação à vida das 

cidades (trens, estações, torres de comunicação, etc).

O autor salienta como o capitalismo deu origem ainda a uma sociedade urbana 

cada vez mais sofisticada, cujas demandas começaram a ser gradativamente 

modificadas com o aparecimento de novas atividades, entre as quais o lazer, a 

recreação institucionalizada, o ecoturismo, favorecidas pelo desenvolvimento 

da tecnologia, esta sempre em evolução15.

É no âmbito dessa sociedade que o autor vê o trabalhador obter o aumento de 

seu tempo livre, fenômeno que, conforme aqui já se viu, foi fundamental para o 

surgimento do turismo. BARRETO (1995) acompanha a evolução do conceito 

dessa atividade em diferentes autores. Segundo ela, a primeira definição a seu 

respeito remonta a 1911, ou seja, 20 anos após a consolidação da revolução 

industrial, quando esta ainda se apresentava nos seus primórdios. Um estilo de 

vida peculiar à época se manifesta, com o aparecimento de novas demandas 

da sociedade – entre elas,  o turismo. Convém lembrar que as viagens, até 

então, envolviam apenas  navegadores, pesquisadores e aventureiros; eram 

restritas, portanto, e não recebiam a denominação de turismo, mesmo porque 

implicavam, quase sempre, questões relativas a trabalho.

O economista austríaco Hermann von Schullern zu Schattenhofen foi o primeiro 

a conceituar a atividade turística. Esta, para ele, representava o “resultado dos 

processos, especialmente os econômicos, que se manifestam na chegada, na 

15 Cabe considerar que o turismo adquire força quando as férias anuais começam a ser praticadas ou seja, 
o tempo livre é institucionalizado, a partir da disseminação do contrato de trabalho e dos direitos do 
trabalhador.
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permanência  e  na  saída  do  turista  de  um determinado  município,  país  ou 

estado” (p. 9).

Já então se delineia e se começa a perceber o papel econômico do turismo, o 

que  estimula  governos  a  incrementarem  a  atividade  em  busca  de  novas 

alternativas para desenvolvimento de suas cidades ou países (a Espanha é um 

exemplo, assim como o México).

A partir daí, estabelece-se uma verdadeira corrida para a implantação de hotéis 

e,  mais  recentemente,  pousadas,  em  locais  propícios  ao  descanso. 

Reconhece-se que o homem precisa  relaxar a mente fora da sua rotina e, para 

que isso ocorra, criam-se todas as facilidades.

Foi Schwink que ajudou a refazer o conceito, até então só econômico, trazendo 

à tona o aspecto subjetivo, ou seja, a necessidade do turista: “o movimento de 

pessoas que abandonam temporariamente o lugar de residência permanente 

por qualquer motivo relacionado com o espírito, o corpo ou a profissão” (p. 10).

Lesczyck, da escola polonesa, ressalta o fator residencial para contextualizar o 

turismo, conceituando-o como: “movimento no qual participam os que durante 

um certo tempo residem num certo lugar, como estrangeiros ou forasteiros e 

sem caráter lucrativo, oficial (se serviço) ou militar” (p.10-11).

Em 1942, a italiana Michele Troisi aproxima mais o conceito dessa atividade da 

visão  atual,  quando  simplifica  sua  definição  para:  “conjunto  de  viagens 

temporárias  de  pessoas  motivadas  por  necessidade  de  repouso,  de  cura, 

espirituais ou intelectuais” (p.11). Mas tanto ela, quanto a polonês Lesczyck 

põem  em  evidência  o  caráter  destituído  de  finalidade  de  trabalho  como 

determinante em sua conceituação.
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O espanhol Fuster, em 1973, detalha sua concepção, ao considerar o conjunto 

de turistas, os fenômenos e as relações que essa massa de pessoas produz 

em conseqüência de suas viagens. Inclui, no mesmo conceito, o equipamento 

necessário ao seu funcionamento organizado, relativo a hotéis,  agências de 

viagens,  transportes,  espetáculos,  guias,  intérpretes,  o  conjunto  das 

organizações privadas ou públicas que surgem para fomentar a infra-estrutura 

e a expansão do núcleo, as campanhas de propaganda e os efeitos negativos 

ou positivos que se produzem nas populações receptoras.

A Organização Mundial do Turismo (OMT) define a atividade, do ponto de vista 

formal, como “a  soma de relações e de serviços resultantes de um câmbio de 

residência temporário e voluntário motivado por razões alheias a negócios ou 

profissionais” (p.12).

A OMT mostra, claramente, a mudança de residência e o desvinculamento do 

trabalho  como  marcantes  na  atividade,  desconsiderando,  no  conceito,  o 

turismo excursionista e de eventos16.  

Uma  das  mais  recentes,  completas  e  atuais  definições  de  turismo  é  do 

mexicano De La Torre:

“o turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 
temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente, por 
motivos  de  recreação,  descanso,  cultura  ou  saúde,  saem  do  seu  local  de 
residência  habitual  para  outro,  no  qual  não  exercem  nenhuma  atividade 
lucrativa  nem  remunerada,  gerando  múltiplas  interrelações  de  importância 
social, econômica e cultural” (p. 13).

Com  essa  definição,  começa-se  a  perceber  o  desenvolvimento  de  uma 

tendência  mais  atual  que  chega  a  incorporar  a  recreação  ao  conceito  de 

turismo, deixando de lado a distinção defendida na obra de Boullón et al., já 

mencionada.

16 Convém ressaltar, no entanto, que esse tipo de atividade turística vem tornando-se de grande 
importância para Belo Horizonte (BELOTUR, 1998:45).
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2.2.1.2 O ecoturismo e suas modalidades

Vive-se  uma  época  em  que  se  questiona  o  modelo  de  desenvolvimento 

econômico  urbano-industrial  vigente  nos  países  ricos  e  se  propõe  uma 

alternativa  de  desenvolvimento  holístico  e  sustentável.  Sob  esse  ângulo,  a 

relação do turismo com o modelo de consumo essencialmente capitalista  é 

curioso, uma vez que, cada vez mais, as pessoas necessitam de relaxamento 

contra  o  estresse  causado  pela  vida  turbulenta  das  cidades  e,  por  isso, 

procuram a natureza para desfrutar seus momentos de lazer, praticando, cada 

vez mais, o turismo ecológico ou ecoturismo (PELLEGRINI FILHO, 1993). 

A revolução cultural e de valores, iniciada na década de 60, direcionou a mira 

principal  de  suas críticas  ao modelo  de consumo capitalista,  disseminando, 

mundialmente, a tendência a uma filosofia de vida que trafegava na contramão 

do processo desenvolvimentista. A tomada de consciência ambiental, ocorrida 

na década de 70, trouxe a preocupação com o futuro do meio ambiente e com 

melhores condições de vida e saúde. Conseqüente a isso, surgem a adoção de 

uma atitude preservacionista,  em relação  ao  meio  natural,   e  a  busca  por 

lugares que propiciem um retorno à natureza.

O  ecoturismo destaca-se,  sob  o  aspecto  ambiental,  em dois  prismas:  pelo 

potencial de aliviar as pressões cotidianas vividas pelos cidadãos, reduzindo o 

risco das doenças, como por garantir a preservação de ecossistemas naturais, 

seu sustentáculo. 

Entre  as  definições  clássicas  de  ecoturismo,  a  que  mais  se  aproxima  do 

conceito pretendido por esta dissertação é a de Lascurain (cf.  PELLEGRINI 

FILHO, op. cit), que bem se aplica à realidade de Belo Horizonte. Para esse 

autor, o ecoturismo consiste
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“em viajar para áreas naturais não degradadas ou não poluídas, com o objetivo 
específico de estudar, admirar e fruir a paisagem e suas plantas e animais, e 
manifestações culturais (do passado e do presente) encontradas nessas áreas” 
(p. 140).

Nesses  termos,  o  turismo  orientado  para  a  natureza  também  implica  uma 

experiência  científica,  estética  e  filosófica,  coordenada  por  profissionais 

capazes de traduzir a vida natural,  o que dá ao cidadão a oportunidade de 

mergulhar na natureza - da maneira que o ambiente urbano não permite, ou 

seja, pela contemplação de uma bela paisagem e contato com o ar livre - , 

aprendendo a valorizar e respeitar o observado.

Tal aspecto implica em evitar-se qualquer tipo de interferência que provoque 

alteração do ambiente, aconselhando-se aquelas alternativas de turismo, sem 

motores,  capazes  de  manter  a  conservação  da  paisagem  e  do  ambiente 

natural.

 O  Manual  de  ecoturismo,  do  IBAMA,  ressalta  esse  valor  da  atividade, 

mostrando que sua finalidade “é provocar e satisfazer o desejo que temos de 

estar em contato com a natureza, é explorar o potencial  turístico visando a 

conservação e o desenvolvimento, é evitar o impacto negativo à ecologia, à 

cultura e à estética” (IBAMA, 1992).

Um  plano  de  ecoturismo  implica,  portanto,  necessariamente,  em 

reconhecimento científico da área a ser explorada, atendendo as demandas de 

FURLAN (1996), para o qual

“ (...) todo turismo deveria ser ecológico no sentido de que para usufruir da 
natureza  é  preciso  ter  conhecimento  prévio  do  ambiente  a  ser  colocado  à 
disposição do uso turístico. Este deve se pautar no funcionamento da natureza 
e  nos  seus  limites  ecológicos  ao  projetar  infra-estruturas  e  equipamentos 
turísticos,  se  adequando  às  fragilidades  do  meio  e  ser  capaz  de  gerir  e 
controlar  impactos  ambientais.  Para  a  natureza não interessa quem usufrui 
dela e sim como usufrui.”

51



RIBEIRO & BARROS (1995:29-30) classificaram o turismo ecológico em quatro 

categorias. Estas compartilham características como a sensibilidade por parte 

dos turistas a distintas ideologias ambientalistas “(...) mas se distinguem nas 

dimensões  e  na  qualidade  das  infra-estruturas  disponíveis  para  sua 

realização”. Segundo os autores, essas categorias são:

“  turismo  tipo  Cancun,  com  complexa  infra  estrutura  de  transportes, 
comunicação e serviços, típico de capitalismo transnacional;

turismo  tipo  institucional-ambiental,  realizado  dentro  de  estações 
ecológicas,  com  guia  em  território  delimitado,  restritivo  e  pleno  de 
regras pré-estabelecidas;

turismo tipo aventura de luxo “pseudocientifico-humanista”, em transporte 
seguro e eficiente para visitas a mãe-natureza e o bom selvagem;

turismo  tipo  aventura  desportiva  de  grupo,  que  inclui  modalidades 
alternativas de baixo investimento de capital fixo, mas de alto retorno, 
apoiado em ideologias ambientalistas e/ou místico-religiosas.” (p. 29-30)

Configurada como uma atividade cujos conceitos se encontram em elaboração 

e  evolução,  parece  conveniente  ampliar  a  classificação  desses  autores 

acrescentando  o  ecoturismo  de  contemplação  e  de  caminhadas  e  o 

pedagógico,  a fim de abrir  as possibilidades de inserção de uma demanda 

muito  clara  na  sociedade  atual,  de  busca  de  relaxamento,  prevenção  de 

doenças, informações educativas e preservação de espaços naturais.

Esse tipo de turismo baseia-se, fundamentalmente, nos princípios de proteção 

dos recursos naturais  das áreas visitadas,  a fim de não os degradar,  e no 

envolvimento  das  comunidades  vizinhas  a  essas  áreas,  que  devem  ser 

beneficiadas pelo seu uso. Suas modalidades são de simples implementação, 

destacando-se aquelas que podem ser associadas a informações científicas 

sobre o meio natural,  o que integra a vocação esportiva da atividade com a 

informativa e educativa. Entre suas modalidades, destaquem-se:

52



Trecking:  consiste  em  caminhadas  por  rios,  montanhas  e  dunas, 

envolvendo vários níveis de dificuldade, como tempo e características do 

percurso, obstáculos da trilha, etc;

Cicloturismo: trata-se do percurso de trilhas ecológicas, de montanhas, em 

bicicleta;

Mountain biking: ato de pedalar por trilhas, rios e montanhas, com bicicletas 

devidamente adaptadas; 

Escalada: subida de rochas com ajuda de cordas e pinos;

Montanhismo: caminhadas nas montanhas;

Rappel: descida em rocha com o uso de cordas e  material de segurança;

Caving: passeio e expedições dentro das grutas e das cavernas, utilizando 

equipamentos especiais;

Vôo livre:vôo realizado com asa delta; 

Paraglider: pára-quedas  inflado  contra  o  vento  para  descer  montanhas, 

colinas e abismos;

Cavalgada: percurso de trilhas a cavalo;

Canyoning:  descida  de  riachos  e  rios  encachoeirados  com  auxílio  de 

cordas.

Todas essas atividades devem receber apoio pedagógico, na medida em que 

os  parques  onde  se  desenvolvem  sejam  providos  de  equipamentos 

informativos  (placas,  mesas  geográficas,  roteiros  com  mapas),  de  material 

didático impresso e presença de guias treinados. O objetivo de tudo isso é 

favorecer a leitura da paisagem pelo observador, facilitando a valorização do 

observado. Ressalta-se, mais uma vez, o que este trabalho vem postulando: 
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sem essa valorização, o meio natural estará certamente condenado ao uso e 

ocupação degradadores.

Portanto,  ao  se  pensar  em políticas  destinadas às  áreas  naturais,  o  poder 

público precisa estar consciente de que qualquer modalidade que se deseje 

implantar  é,  segundo  estudiosos,  potencialmente,  susceptível  de  causar 

impactos ambientais, visto tratar-se de espaços ou regiões delicadas, sendo 

necessário avaliar bem os objetivos, em função da realidade a ser trabalhada.

FIGUEIREDO  (1997)  mostra  os  problemas  que  envolvem  a  questão  do 

ecoturismo, que se transformam em desafios à sua implementação:

“como evitar  a  comercialização da paisagem nesse tipo  de turismo? Como 
sobrepujar  a visão urbanizada,  hermética e deturpada de ambiente natural? 
Como evitar a invasão e a evasão cultural? Como impedir que o turismo seja 
uma  atividade  predatória,  tanto  para  o  ambiente,  com  a  desfiguração  da 
paisagem, quanto para a relação turista/população local, com o predomínio da 
visão de dominação cultural?”

RIBEIRO & BARROS (1995) destacam o notável casamento entre ecologia e 

turismo, num momento em que o ambientalismo se afirma como uma poderosa 

ideologia/utopia capaz de atrair e de se estabelecer como um dos fatores de 

diferenciação social.

Percebe-se,  dessa  forma,  que  o  ecoturismo  possui  aspectos  positivos  e 

negativos. Os primeiros dizem respeito: à criação de novas áreas de lazer e 

recreação  dentro de um ambiente urbano denso e verticalizado, como é o da 

cidade;  à  possibilidade  de  dispor,  aos  jovens  especialmente,  programas 

ambientais,  esportivos  e  educacionais  coletivos;  à  capacidade  de  transmitir 

informações científicas organizadas que possam ser observadas nos locais de 

visitação; à  produção de postos de trabalho, propícios ao engajamento das 

comunidades locais  e  de ambientalistas,  para orientação e participação em 

programas de ecoturismo.
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Os impactos negativos podem ser exemplificados pelos transtornos devidos ao 

excesso de público, à produção de lixo, contaminação de mananciais, poluição 

sonora,  depredação  do  patrimônio  histórico  natural  e  cultural,  erosão  e 

degradação  de  áreas  naturais,  caça  e  pesca  ilegais,  descaracterização  da 

paisagem e dos costumes, migrações de pessoas. Todos esses fatores devem 

ser evitados, mediante ações educativas destinadas, de imediato,  ao sujeito 

concreto, usuário do bem natural – o visitante – e, a médio e longo prazos, ao 

público em geral, através de campanhas nas escolas e meios de comunicação. 

Além disso,  antes  de  ser  implementada na prática,  a  atividade  ecoturística 

precisa dispor de equipamentos e infra-estrutura que impeçam a poluição dos 

ambientes naturais em uso e os efeitos negativos sobre a comunidade que os 

rodeia.

Convém lembrar que, em trabalho conjunto do MTCT/MMA (1994:50), ressalta-

se que “em contrapartida aos riscos ambientais e comunitários, o ecoturismo 

apresenta  significativos  benefícios  econômicos,  sociais  e  ambientais”.  Entre 

estes,  para  o  caso  aqui  tratado,  seriam  destacáveis  a  “geração  local  de 

emprego”  e  as  “alternativas  de  arrecadação  para  as  Unidades  de 

Conservação(...)”.

Esse tipo de benefício aplica-se, proveitosamente, à situação das metrópoles 

atuais, às voltas com o desemprego e arrecadação deficiente.

Baseado no conceito de sustentabilidade, Krippendorf (cf. RUSHMAN, op. cit), 

define e defende o “turismo brando”, que não prevê equipamentos turísticos 

complementares  que  alteram  a  originalidade  das  paisagens  e  os  outros 

recursos  naturais,  assim evitando-se  os  riscos  da  atividade “devoradora  de 
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paisagens”, o fluxo de grande quantidade de pessoas (que destrói aquilo que 

as faz viver - a beleza e originalidade das atrações).

O  IBAMA (1994)  salienta  a  necessidade  de se  planejar,  criteriosamente,  a 

atividade, avaliando,  nesse   documento,  que  o  ecoturismo  desordenado  e 

desarticulado deve-se à

“atuação político-governamental insuficiente; fraca interação inter-institucional; 
deficiente infra-estrutura para turismo ecológico;  comportamento inadequado 
do turista: ação deficiente dos empresários; participação comunitária deficiente” 
(p. 20).17

Recomenda  a  regulamentação  da  atividade,  o  fortalecimento  e  interação 

interinstitucional, a formação e capacitação de recursos humanos, controle de 

qualidade  do  produto  ecoturístico,  incentivos  ao  desenvolvimento  do 

ecoturismo, implantação e adequação de infra-estrutura.

A referência generalizada e mais recente sobre planejamento de ecoturismo é 

de que a infra-estrutura mínima para atendimento consista em recepção, centro 

de visitantes, início de trilhas, trilhas, mirantes, zonas de pic-nic, de banhos, 

restaurante, zona de convívio, parque de campismo, hotéis e lojas.

Essa infra-estrutura deve ser servida por abastecimento de água, recolhimento 

e tratamento de águas residuais, remoção e destinação de resíduos sólidos, 

sistema  rodoviário,  transporte,  comunicação,  tabuletas  informativas  e 

fornecimento de energia.

Para construção de infra-estrutura, recomenda-se que sejam considerados os 

aspectos  paisagísticos  e  arquitetônicos,  escolhendo-se  como  tipo  de 

construção  aquele que seja integrado ao ambiente natural,  optando-se por 

pequenas intervenções e utilizando-se  material similar ao existente no local.

17 Os centros ecoturísticos atuais mostram que o IBAMA tem razão. Os esgotos nem sempre são tratados 
e, quando chegam as temporadas correm pelas praias, volumosos; o lixo, idem, se acumula, depois é 
queimado, em grandes quantidades, maculando a paisagem e gerando poluição.
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A geração de recursos financeiros para a sustentação da atividade ecoturística 

pode  consistir  em  autofinanciamento,  distinto  entre  propriedade  privada  e 

pública, que pode ser alimentado com pagamentos de ingressos de entrada, 

admissão,  utilização  de  equipamentos,  venda  de  material,  concessões  e 

doações.

Os custos operacionais referem-se a salários, formação de pessoal, aquisição 

de  equipamentos  e  materiais,  manutenção  de  equipamentos  e  de  infra-

estrutura, comunicação, água e energia.

RUSCHMANN (1999:24)  mostra  que  um grande  problema  que  vem sendo 

detectado com relação ao turismo, em geral, e, em especial, ao ecoturismo é a 

perpetuação da atratividade dos recursos turísticos e sustentabilidade do meio 

ambiente frente ao turismo de massa, que traz o excesso de visitantes, super-

dimensionamento  dos  equipamentos  destinados  a  alojamento,  alimentação, 

transporte  e  entretenimento,  superlotação  das  áreas  turísticas  em 

determinados momentos, agredindo paisagens e destruindo ecossistemas. A 

autora salienta a importância do conhecimento da capacidade de carga das 

áreas de interesse, para planejamento e desenvolvimento da atividade.

A expressão “carga” é entendida como a capacidade de uma área ou de uma 

região de suportar  a  ocupação humana e  o  desenvolvimento  de  atividades 

econômicas,  visto  que  qualquer  atividade  é  uma  fonte  potencial  de 

desequilíbrio ecológico. Sob o ângulo turístico, significa o nível de exploração 

que os recursos naturais de uma região podem suportar, sendo assegurada, ao 

mesmo tempo, a máxima satisfação dos visitantes e o mínimo efeito sobre o 

meio ambiente.

57



Vários autores propõem formas para se calcular a capacidade de carga de uma 

determinada  região18.  Boullón  (cf.  RUSHMANN,  op.  cit:124)  propõe  uma 

fórmula que consiste em dividir a superfície total utilizada pelos turistas (STUT) 

pela área média (AM)  necessária  para cada visitante (m2/pessoa),  o  que é 

tarefa difícil, segundo o autor, pela dificuldade em se calcular a área média, 

tendo em vista as diversas variáveis de capacidade imputadas pelas condições 

materiais, sociais, físicas e biológicas do local.

Pelo método, os fatores físicos do meio determinarão a capacidade física local, 

assim como, respectivamente, os biológicos, materiais, sociais e econômicos, 

que,  com seus dados quantitativos devidamente uniformizados e parâmetros 

qualitativos  avaliados,  comporão  a  base  da  capacidade  de  carga  do 

ecossistema.

O  autor  propõe  que  aos  parâmetros  quantitativos  e  qualitativos  sejam 

atribuídos  pesos,  segundo  importância  relativa,  sistematizando-se  a 

informação, numérica e cartograficamente.

Mostra novos conceitos de turismo, como o turismo brando, suave e qualitativo, 

alternativo,  responsável,  etc,  todas  as  formas  que  aceitam  as  limitações 

quantitativas e qualitativas dos níveis de desenvolvimento, determinados pela 

capacidade  de  carga,  zoneamentos  de  ambientes  frágeis  e  dos  meios  de 

proteção de culturas vulneráveis e, principalmente, a prática da “arte de viajar”, 

que capacita o turista a conhecer e respeitar as características das regiões 

visitadas. Enfim, defende uma atividade que seja a expressão concreta de um 

esforço por harmonizar “o desenvolvimento do turismo com a base natural que 

o apóia: os atrativos turísticos naturais (BOULLÓN et al, 1999:17).

18 Qualificação da fragilidade do meio a partir das características físicas e biológicas

58



Vários  modelos  e  fórmulas  podem  ser  usados  para  avaliar  os  níveis  de 

saturação e capacidade de carga de uma localidade turística. Especificamente 

para cálculo de capacidade de carga de parques nacionais e áreas florestais, 

RUSCHMANN (op.  cit.)  cita  RICHEZ (1992),  que propõe  quatro  dimensões 

analíticas  para  planejamento  em  áreas  naturais:  as  capacidades  de  carga 

ecológica,  social  e  psicológica,  dos  equipamentos  instalados  e  de 

compatibilização entre os diversos usos do espaço natural.

A capacidade de carga ecológica é influenciada pela natureza do observador e 

seu grau de exigência quanto ao espaço natural,  além de ser  determinada 

pelos  elementos  que  compõem  o  meio,  físico,  biológico  e  social,  sua 

qualificação  e  nível  de  sensibilidade  frente  ao  contato  humano.  A  social  e 

psicológica determinam o nível de impacto humano, a partir do qual ocorre a 

deterioração da qualidade da experiência do repouso ao ar livre.

Dessa forma, planejar o ecoturismo significa conhecer o meio local, distinguir 

os  recursos que precisam ser  protegidos daqueles  que permitem uso mais 

intensivo, definir zonas com critérios distintos de uso, planejar trilhas, mirantes, 

zonas  preparadas  para  a  prática  de  esportes,  infra-estrutura  de  apoio  e 

comunicação social.

Gerir uma atração turística é prever sua evolução em relação ao número de 

visitantes,  aos  problemas  causados  pela  sua  presença  e  ao  grau  de 

autenticidade que se pretende para este recurso.

RUSHMANN  (op.  cit.:134)  mostra,  ainda,  que,  em  parques  e  reservas,  a 

concentração  de  pessoas  ao  ar  livre  se  dá  entre  11  e  16/horas,  com 

permanência  média  do  usuário  em  torno  de  3/5horas/dia,  em  40  a  100 

dias/ano, mesmo considerando a dificuldade de se estabelecer um modelo.
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A autora afirma que o “turismo brando”, ecológico, naturalista, personalizado e 

realizado  em grupos  pequenos  de  pessoas,  tende  a  caracterizar  os  fluxos 

turísticos  do  futuro.  As  atividades  seletivas  realizadas  em  equipamentos 

qualitativamente  estruturados,  tanto  nos  serviços  prestados  como  em  sua 

arquitetura  e  em  seu  tamanho,  constituem  o  potencial  dos  movimentos 

turísticos para o próximo milênio (RUCHMANN, op. cit.:17).  

2.2.1.3 A recreação e suas modalidades

No livro de BOULLÓN et al.  (1999:51) apresenta-se a seguinte estimativa em 

relação ao uso do tempo livre pelo homem contemporâneo:

Trabalhar 21,7%
Dormir 33,3%
Comer durante a semana 5,4%
Higienizar-se e vestir-se 4,2%
Viajar para o trabalho 4,1%
Obrigações domésticas 2,0%
Tempo livre na semana 8,2%
Tempo livre nos fins de semana 17,2%
Tempo livre correspondente a férias 2,6%
Tempo livre correspondente a feriados 1,3%

Levando-se em conta que o turismo, estritamente considerado, só pode ser 

efetivado nas férias e alguns fins de semana – principalmente os “prolongados” 

-,  pode-se concluir que quase todo o tempo livre restante fica disponível para a 

recreação.  Esta  consistirá,  muitas  vezes,  em  atividades  mais  acessíveis  e 

menos dispendiosas como conversar com amigos,  assistir  à televisão, ir  ao 

cinema ou ao teatro. Mas, a cada dia, nas grandes cidades, investe-se mais em 

serviços destinados à ocupação das horas vagas do trabalhador que, por sua 

vez, os demanda, em busca de melhor qualidade de vida, em meio a seus 

transtornos cotidianos.
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A recreação é, como já se assinalou aqui, uma atividade que “acompanha o ser 

humano desde suas origens”. Sua institucionalização, no entanto, é fenômeno 

mais recente:

“O movimento da recreação sistematizada iniciou na Alemanha em 1774, com 
a fundação do  Philantropicum por J. B. Basedow, anteriormente professor de 
uma  escola  de  nobres  na  Dinamarca,  onde  ficara  impressionado  com  a 
concepção de ensino em que as atividades intelectuais ficavam lado a lado 
com as  atividades físicas  praticadas  na  época:  equitação,  lutas,  corridas  e 
esgrima” (GUERRA: 1996:15).

Basedow vai instituir em sua escola um currículo que “consistia de cinco horas 

de matérias teóricas, duas horas de trabalhos manuais e três de recreação”. O 

tempo recreativo era consumido, nas classes menores, por jogos - em proveito 

do caráter lúdico da criança - e em “preparação física e mental para as classes 

maiores”. (id.:15)

A proposta basedowiana exercerá enorme influência e logo se estenderá por 

outras  instituições  de  ensino,  principalmente  na  Alemanha,  Áustria,  Suíça, 

Suécia e Dinamarca.

No universo do trabalho, como já se viu, a conquista do tempo livre visava à 

melhoria da qualidade de vida do trabalhador, extenuado pelas horas e horas 

de dedicação à fábrica. Tradicionalmente, as instituições familiares, religiosas, 

políticas,  econômicas  e  sociais  valorizaram  o  esforço  no  trabalho.  Isso  se 

acentuou nos primórdios da revolução industrial, com sua brutal exploração do 

braço humano, em intermináveis jornadas, que resultaram em acumulação de 

lucros  enormes  pelos  capitalistas.  Esses  lucros,  reinvestidos,  foram 

responsáveis pela multiplicação dos bens materiais ocorrida nos dois últimos 

séculos.

A esse consensual elogio do trabalho, em detrimento da diversão e do lúdico, 

poucas vozes se opuseram. Uma delas é a do americano Henry David Thoreau 

(1817-1862) que, muito mais tarde, tornar-se-ia um ícone do movimento hippie, 
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ecologista  e  contracultural,  por  sua  defesa  da  vida  fora  das  amarras 

institucionais e mais próxima da natureza. (cf. CAMARGO, 1998).

No entanto, serão os movimentos dos trabalhadores, com suas reivindicações 

de menos horas de trabalho, os “inventores”  do tempo livre contemporâneo 

Serão eles também os responsáveis pelas mudanças que ocorreram no interior 

do  próprio  ambiente  de  trabalho  que  se  torna  mais  “humanizado”,  dando 

ensejo,  inclusive,  ao  aparecimento  de  grêmios  e  clubes  de  trabalhadores 

destinados  a  ocupar  suas  horas  de  folga  com  atividades  saudáveis  e 

recreativas.  Institucionalizava-se,  dessa  forma,  na  vida  do  trabalhador,  a 

tendência imemorial do homem ao lúdico, investindo-se na produção de bens e 

serviços urbanos voltados para o lazer recreativo(cf. op. cit. : 128-9).

Com  a  evolução  dos  serviços  destinados  ao  lazer,  aparecem  diferentes 

modalidades de espaços recreativos, com distintas denominações:

ativa. Entre suas modalidades, destaquem-se:

-recreação pública – originada por ações do poder público, em várias áreas, 

engloba  centros  culturais,  esportivos,  comunitários,  parques  públicos, 

clubes recreativos urbanos e campestres, museus, oficinas, conservatórios, 

etc.

-recreação comercial – dirigida a consumidores e sócios, é constituída por 

espaços pagos: clubes privados, parques temáticos e também academias 

de  dança  e  ginástica,  estabelecimentos  de  lazer  noturno  como bares  e 

danceterias;

-recreação  industrial  –  é  realizada  em  grêmios  e  associações  de 

empregados, clubes e colônias de férias;
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-recreação  escolar  –  constituída  pelas  atividades  fora  de  sala  de  aula, 

fundamentalmente lúdicas, tais como jogos, ginástica, gincanas, excursões;

-recreação  ecológica  –  consiste  nas  visitas  à  natureza,  envolvendo 

caminhadas em trilhas e mesmo acampamento.(op. cit: 135-6)

Dentro da proposta que vem sendo desenvolvida neste trabalho,  de usar  e 

ocupar o rico meio natural belo-horizontino com atividades favorecedoras da 

preservação,  conviria  associar  a  recreação  escolar  com  a  ecológica.  Tal 

proposta vai ao encontro das reflexões de Smith (cit. por VIEIRA & OLIVEIRA, 

1998:67) sobre o desenvolvimento da pesquisa geográfica da paisagem, em 

que  esta  se  constituiria  em  “laboratório”   para  estudantes  e  pessoas 

interessadas no conhecimento da natureza.

É preciso, mais uma vez, ressalvar que o uso e ocupação do meio natural 

exigem  um  especial  cuidado,  tendo  em  vista  a  necessidade  de  sua 

preservação. Por isso, há modalidades de recreação – principalmente as que 

demandam  instalação  de  equipamentos  que  alteram  a  paisagem  e  são 

poluidores,  assim  como  as  que  propiciam  um  fluxo  conjunto  de  pessoas 

superior  à  capacidade  de  carga  da  área  visitada  –  que  não  devem  ser 

implementadas em espaços naturais. Ecologistas costumam criticar até mesmo 

a realização de grandes  shows  em ambientes destinados à preservação, por 

sua enorme interferência na vida silvestre que aí se encontra.

2.2.2 Belo Horizonte: turismo, ecoturismo e recreação

O que se percebe em Belo Horizonte, em relação ao ecoturismo e à recreação, 

é  que  existe  um  potencial  já  explorado  mas  mal  aproveitado19,  sob  a 

perspectiva informativa e das atividades em si. Maior, porém, é o potencial do 

19 Tal disponibilidade será tratada mais adiante, no capítulo referente ao potencial de ecoturismo de Belo 
Horizonte.
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que, integrante da propriedade pública ou não, permite a elaboração de um 

projeto de implementação dessas atividades na Cidade.  Tal  projeto poderia 

dispor, de imediato, de propostas de recreação e de turismo para um ou dois 

dias20,  preparando-se,  gradativamente,  o  ecoturismo propriamente  dito,  com 

maior tempo de contato com a natureza e com visitação orientada completa 

dos ambientes naturais de Belo Horizonte.

Já existem projetos contratados pela Prefeitura de Belo Horizonte, COPASA, 

entre  outras  instituições,  que  demonstram  o  potencial  contido  das  áreas 

naturais locais. A BRANDT21 desenvolveu uma proposta de trilha na crista da 

Serra  do  Curral,  que  prepara  a  área  para  visitação  dentro  dos  conceitos 

estabelecidos para interferências no sítio natural22.

O Projeto do Parque da Serra do Curral (BRANDT, 1992) defende a proteção e 

utilização do terreno. Nele, expõe-se a questão da carência de proteção da 

serra,  muito  visitada  na  sua  crista,  argumentando-se  que  é  arrebatador  o 

magnetismo de sua beleza.

Seu objetivo é fornecer uma proposta de manutenção da integridade da Serra 

do Curral, no trecho compreendido entre a Praça Estado de Israel e o Parque 

das  Mangabeiras.  Isso  tornar-se-ia  possível  pela  reestruturação  dos  atuais 

usos espontâneos, a favor de critérios ecologicamente sustentáveis.

Os  usos  propostos  se  baseiam  no  potencial  de  utilização  que  a  serra 

atualmente  apresenta.  O  Projeto  defende  a  implantação  de  medidas  de 

controle  ambiental  e  disciplinares,  orientadas  por  um  plano  de  educação 

20 Excursionismo.
21 Projeto de Trilha da Serra do Curral, Brandt Meio Ambiente/Prefeitura de Belo Horizonte/Parque das 
Mangabeiras, BH, 1992.
22 Cada dia se observa o aumento do número de torres nos principais cumes da serra, de visitantes 
desorientados que caminham ao longo da crista, entre a Praça Estado de Israel e o Parque das 
Mangabeiras e o abandono de áreas tais como as do Taquaril, a mina do Branquinho, na BR-040 e da 
MANNESMANN.
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ambiental, difundido a partir da portaria do Parque, cuja localização é prevista 

para a Praça Estado de Israel.

A principal característica que permeia a concepção do Parque da Serra é a de 

buscar a rusticidade e o contato direto com a natureza. Para tanto, sugerem-se 

intervenções pontuais,  com utilização da matéria  prima existente no local  e 

trilhas para caminhadas, estas com diferentes graus de dificuldade23.

O projeto ressalta os perigos existentes no trecho, conclamando a promoção 

de uma alternativa de lazer brando, para diminuir os impactos relativos a um 

uso espontâneo como o de hoje.

Comenta que um gerenciamento criativo e dinâmico poderia mudar os rumos 

atuais, a favor do objetivo proposto e contra a degradação indesejada. Para 

isso, a diversão contemplativa e a proximidade íntima com a natureza local 

deveriam  ser  estimulados,  enquanto  os  mecanismos  destruidores  seriam 

banidos definitivamente.

A BELOTUR tentou viabilizar um teleférico no Parque das Mangabeiras, mas 

os  estudos  foram  interrompidos  em  1994;  a  COPASA  promove  estudos 

sistemáticos  sobre  a  biota  das  suas  áreas  de  captação,  subsidiando  o 

conhecimento sistemático do meio; o Instituto Estadual de Florestas investe em 

funcionários e preservação de extensa área natural dos Parques da Baleia e 

da Serra do Rola Moça. 

A exemplo  do  que vem acontecendo no Parque Nacional  da Tijuca24,  Belo 

Horizonte  poderá  adotar  a  gestão  como  princípio,  ampliando  roteiros  já 

23 Aliás, este projeto, elaborado pela PBH, Administração Regional Centro Sul, em agosto de 
1991,  traz exatamente o que se imagina para aproveitamento da serra, exceção feita à utilização de 
transporte de público com animais, bodinhos e burricos, o que  degradaria bastante um espaço que se 
deseja preservar.
24 O Parque Nacional da Tijuca, inserido nas porções altas da cidade do Rio de Janeiro, é totalmente 
cercado pela malha urbana, sofrendo os mais diversos tipos de pressão. O ecoturismo vem sendo 
incentivado através do treking, com a melhoria das trilhas e formação de guias, esperando-se, 
gradativamente, chegar a roteiros de seis dias.
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consagrados mas ainda sem preparo adequado para visitação: incorporando 

novos  espaços  a  um  planejamento  predefinido  e  estimulando  iniciativas 

privadas, a fim de começar a integração efetiva dos recursos já existentes e 

investidos  na preservação – as  áreas institucionalizadas -  além de agregar 

valor  social  ao  patrimônio  existente,  tornando-o  acessível  a  um  uso 

responsável pela população.

Convém lembrar que a cidade configura-se, sob aspecto turístico, como ponto 

de acesso e  apoio do  visitante  ao  acervo setecentista  existente  no  Estado 

(Barroco Mineiro, o Ciclo do Ouro e dos Diamantes)25, procurado em cidades 

posicionadas  a  norte,  sul,  leste  e  oeste  do  Município,  como  Sabará,  Ouro 

Preto,  Congonhas.  Mais  recentemente,  segundo  estudo  da  Prefeitura 

(BELOTUR, 1998), como local de turismo de eventos. Conta, para tanto, com 

vasta rede de hotéis e serviços, suficiente para recepcionar os mais exigentes 

viajantes.

A população local  dispõe de alguma infra-estrutura de suporte  nos Museus 

Mineiro  e  Abílio  Barreto,  no  conjunto  da  praça  da  Liberdade,  no  Jardim 

Zoológico, no Parque das Mangabeiras, na orla da Lagoa da Pampulha, entre 

outros, que são bons exemplos de lugares atrativos.

Inserir  Belo Horizonte no contexto pós-industrial  não é tarefa difícil, pois é 

uma  cidade  cosmopolita,  com  setor  terciário  bem  desenvolvido,  que  se 

enquadra nas características descritas pelos diversos autores sobre o tema.

No já mencionado documento da BELOTUR(1998), relacionam-se vocação e 

tendências  atuais  do  turismo,  aspectos  demográficos,  infra-estrutura  básica, 

serviços turísticos, estatísticas e aspectos econômicos de Belo Horizonte, que 

25 Como apresentado no capítulo referente ao meio natural, em função das riquezas minerais existentes na 
Província das Minas, esta parte do território possui vasto patrimônio histórico e cultural, muito visitado 
por pessoas de todo o mundo.
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mostram a viabilidade da atividade no município, denotando uma tendência do 

Poder  Municipal  de  incremento  ao  setor  terciário  da  economia,  ao  setor 

artístico-cultural e de eventos fixos. Nele, destacam-se algumas informações 

que  revelam  essa  tendência,  como  o  crescimento  de  26,7%  do  parque 

hoteleiro,  entre 1993 e 1998, e do número de apart-hotéis nos dois últimos 

anos; crescimento de 31,6% da arrecadação municipal no setor de serviços; do 

aumento  da  oferta  de  cinemas,  teatros,  galerias  de  arte  e  espaços  para 

exposições, entre outros, acentuando-se o turismo de eventos como detentor 

de grande potencial para a elevação da arrecadação e serviços.

Esse  documento  evoca,  ainda,  o  turismo  ecológico,  apresentando  áreas 

institucionalizadas como potenciais para seu desenvolvimento.

Em maio de 1998,  realizou-se a primeira  Oficina de Ecoturismo da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, da qual participaram técnicos dos diferentes 

organismos, públicos e privados, para discutir a realidade e o futuro da questão 

na Cidade. Aí conceituou-se o ecoturismo como

“um segmento da atividade turística que utiliza (desfruta), de forma sustentável, 
o patrimônio natural e cultural, incentiva a conservação (e recuperação), busca 
a  formação  de  uma  consciência  (e  prática)  ambiental,  através  da  correta 
interpretação dos sistemas naturais e promove o bem-estar das populações 
envolvidas” (PBH/SMMA, 1998).

Segundo o mesmo relatório, o potencial ecoturístico da RMBH é sustentado 

pelos  acessos  disponíveis,  recursos  geomorfológicos,  recursos  hídricos, 

condições  climáticas,  biodiversidade,  atrativo  histórico-cultural,  existência  de 

empreendimentos ecoturísticos, serviços e equipamentos, sendo a Cidade o 

centro receptor/emissor do processo.

Tais  conclusões  são  de todo  admissíveis,  ainda mais  quando  se  enfoca  a 

região  geograficamente  ou  nela  se  avaliam  as  vastas  alternativas  para  o 

desenvolvimento de uma atividade que poderá enriquecer culturalmente a sua 
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população, permitindo-lhe melhores saídas para os momentos necessários de 

ócio.  Por  outro  lado,  o  turista  que aqui  pernoita,  quando busca as cidades 

históricas, terá mais uma oferta de serviços que o retenham em Belo Horizonte, 

o que a configura, na prática, como um pólo difusor da cultura mineira, nos 

espaços preservados. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Embora consciente dos riscos em que incorria, este estudo tratou das áreas 

naturais  de  Belo  Horizonte  de  forma  panorâmica.  ECO  (1989)  alerta  o 

estudante quanto aos perigos dessa opção, que vão desde a vaidade de julgar-

se apto a desenvolver um tema amplo à possibilidade de omissões, dispersão 

e superficialidade.

A  solução  da  “tese  monográfica”  –  o  que,  no  caso  em  questão,  poderia 

corresponder a um estudo sobre um dado ambiente natural belo-horizontino, o 

Parque das Mangabeiras, por exemplo - era desafio insatisfatório. Por quê? 

Pelo motivo prático que moveu a realização deste trabalho: uma constatação a 

priori   da  importância  das áreas naturais  existentes  em Belo  Horizonte,  da 

situação de risco a que estão submetidas e da necessidade de serem TODAS 

protegidas e preservadas.

Como, por outro lado, percebia-se o ecoturismo e recreação pedagógicos como 

um  instrumento  para  consecução  desse  objetivo  –  o  da  preservação  –, 

observou-se  uma  urgência  ainda  maior  de  se  realizar  o  levantamento, 

descrição  e  caracterização  de  todas  as  áreas  naturais  da  Cidade,  dada  a 

inexistência de pesquisas que associassem as duas questões.

O tema escolhido – áreas naturais em Belo Horizonte – representa, no entanto, 

uma solução intermediária entre o que se considera “tese panorâmica” e “tese 

monográfica”.  Por si,  mostra um limite estabelecido dentro da questão mais 

ampla referente às áreas verdes. Estabelecido esse limite,  fica justificada a 

exclusão de áreas verdes nobres para o conforto humano – como é o caso dos 

Parques  Municipal,  Lagoa  do  Nado,  JK,  Barragem Santa  Lúcia,  Museu  de 
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História  Natural  da  UFMG-  que  resultam  de  intervenção  arquitetônica  e 

paisagística.

Por se tratar de um estudo ambiental, o tema exigia uma abordagem multi e 

interdisciplinar,  o  que  obrigou  a  uma  pesquisa  bibliográfica  ampla  que 

enfocasse os diferentes componentes do meio ambiente. Posteriormente, com 

o suporte  de cartografia  e  imagens aéreas,  realizou-se a superposição dos 

dados referentes a morfologia,  litologia,  hidrografia e cobertura vegetal,  que 

foram, dessa forma, integrados.

Feita a superposição de dados, observou-se a estreita relação entre morfologia 

e  litologia,  acompanhada  de  cobertura  vegetal  fisionomicamente 

correspondente.  O Mapa de Unidades Ambientais,  presente neste  trabalho, 

resultou dessa superposição de dados levantados, acrescida de observações 

locais. 

Primeiramente,  convém relatar que os dois grandes Domínios apresentados 

nesse mapa – o Domínio da Depressão de Belo Horizonte e o Domínio do 

Quadrilátero Ferrífero – são reconhecidos pelos pesquisadores e técnicos que 

lidam com o tema, conforme se mostrou no capítulo anterior.

As Zonas registradas dentro de cada Domínio foram visualizadas, sobretudo, 

em função da forma. Na Depressão de Belo Horizonte, é marcante a ocorrência 

de colinas. Estas estão associadas a topografia homogênea, solos espessos, 

declividades suaves e ocupação pretérita com floresta estacional semidecidual. 

O estudo do mapa topográfico da cidade também permitiu a identificação de 

ressaltos topográficos, que constituem seus espigões, notáveis na região norte. 

Estes apresentam declividades acentuadas, com ou sem afloramentos, e solos 

que se tornam mais espessos no sentido da baixa encosta, o que proporciona 
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uma variação de espécies  e  portes  dos componentes  da  cobertura  vegetal 

natural.

Além  dessas  duas  zonas  –  das  colinas  e  dos  espigões  –  destacou-se  aí 

também a Lagoa da Pampulha26. Trata-se de uma zona que é detentora de um 

núcleo cultural importante no contexto urbano local, tendo sido criada a partir 

de  projetos  urbanísticos  e  paisagísticos,  sobre  os  quais  se  instalaram 

elementos naturais significativos. Dentre estes, pode-se destacar a expressiva 

população  de  biguás  e  garças,  que  migram  ao  amanhecer  e  anoitecer,  a 

mastofauna adaptada ao sistema hídrico, com exemplares de espécies nativas, 

como  paca e capivara, que se desenvolve às margens da lagoa, próximo às 

ilhas, o que mostra o potencial local para que ali se estimule o desenvolvimento 

da vida silvestre.

Sob o aspecto geomorfológico, pode-se considerar a lagoa da Pampulha como 

uma zona receptora dos efeitos das características do meio – ou seja,  em 

função  da  ocupação  humana  observada  na  bacia  de  drenagem,  ter-se-á  a 

resposta correspondente nesse corpo receptor. A poluição que aflige a lagoa 

resulta do mau uso de sua bacia de drenagem.

Quanto ao Quadrilátero Ferrífero, nele observou-se a clara relação entre cristas 

e canga ferruginosa, escarpas e itabiritos, patamares e dolomitos e esporões e 

quartzitos.  A  cobertura  vegetal,  diferenciadamente,  corresponde  a  cada um 

desses elementos.

Assim, na Zona das Cristas, nota-se a associação entre uma forma plana(onde 

se encontram as trilhas), afloramentos de canga ferruginosa e desenvolvimento 

26 Dentro de um princípio metodológico estrito,  a Zona da Lagoa da Pampulha não deveria constar de 
uma dissertação que trata de áreas naturais. Tendo em vista suas peculiaridades como  meio lacustre, 
assim como o desenvolvimento de importantes elementos do meio natural em suas margens e seu 
potencial de recomposição ambiental, optou-se por inseri-la no presente estudo.
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da  vegetação  rupícola.  Na  Zona  das  Escarpas,  as  altas  declividades 

associadas  aos  solos  litólicos,  gerados  a  partir  dos  itabiritos  presentes, 

sustentam um cerrado baixo, com plantas retorcidas e outras forrageiras.  A 

Zona  do  Patamar,  na  qual  se  observa  o  cerradão,  engloba  terrenos  mais 

planos,  onde os  solos   são mais  espessos  e  menos  ácidos.  A   Zona dos 

Esporões  foi  assim  classificada  em  função  dos  acidentes  topográficos 

abruptos, extremamente porosos, com presença de solos litólicos e vegetação 

rupícola  diferente  da  encontrada  na  Zona  das  Cristas,  já  citada.  Aí,  há 

presença  de  alúvios  ao  longo  das  drenagens  com  o  desenvolvimento  de 

florestas.

Pela  observação  de  imagem  de  satélite,  foi  possível  detectar  as  manchas 

verdes  existentes.  Superpondo-se  as  informações  da  imagem ao  Mapa de 

Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte, tornou-se possível 

uma primeira análise e seleção das áreas com remanescentes naturais. A partir 

dessa seleção,  essas áreas foram visitadas,  em dia  útil,  buscando-se,  com 

isso, um retrato fiel do seu uso.

A utilização das imagens aéreas facilitou sobremaneira inserir as áreas naturais 

no  contexto  urbano  e  detectar  as  diferentes  pressões  periféricas  por  elas 

sofridas. Permitiu, por outro lado, a identificação de trilhas, erosões e cobertura 

vegetal. A inserção dos limites das áreas institucionalizadas presentes, sobre 

essas  imagens  aéreas,  possibilitou  também  que  se  precisasse,  mais 

pormenorizadamente, as áreas já protegidas.

Nesse passo da pesquisa, a fim de traçar um panorama sobre a situação das 

áreas verdes na Cidade, foram utilizados os dados constantes no trabalho de 

FONSECA(1997)  que  contemplam  informações  sobre  parques,  reservas, 
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arborização  e  praças,  por  regional  administrativa.  O  tratamento  e  análise 

desses dados, aqui expostos, permitiram a constatação dos vazios verdes em 

algumas  regionais  e  sua  baixa  densidade,  em  outras  –  com  exceção  do 

Barreiro -,  o que fortaleceu a premissa aqui  sustentada de necessidade de 

proteção do todas as áreas naturais remanescentes, objeto deste estudo.

Outro  procedimento  metodológico  da  pesquisa  foi  o  de  superpor  as  áreas 

naturais no Mapa das Unidades Ambientais para que os Domínios e Zonas 

propostos  pudessem  ser  observados  ao  natural,  em  cada  uma  das  áreas 

estudadas.

Concluída a pesquisa das áreas naturais remanescentes  in situ  , foi possível 

realizar  a  análise  das  questões  ligadas  a  meio  natural,  infra-estrutura, 

competência  administrativa,  implementação  de  programas  governamentais 

voltados para a preservação. Finalmente, pôde-se apresentar sugestões para a 

organização e implantação de um plano para aproveitamento dessas áreas, em 

atividades do ecoturismo e recreação pedagógicos, vistos como um caminho 

sustentável  para  a  preservação  dos  remanescentes  naturais  em  Belo 

Horizonte.

É bom ressaltar que, neste trabalho, embora tenham sido pesquisados autores 

consagrados,  em  todos  os  campos  enfocados,  buscou-se  traduzir  seu 

conhecimento  de  forma simples  e  compreensível  ao  leitor  leigo,  a  quem a 

pesquisa  também  deseja  atingir.  A  escolha  dessa  linguagem  acessível  e 

objetiva  facilita  a  apreensão  das  informações,  análise  e  sugestões  aqui 

apresentadas  para  seu  uso  por  aqueles  que  devem ser  responsáveis  pela 

preservação ambiental, autoridades e cidadãos comuns. Assim, espera-se que 
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a simplicidade de expressão não seja confundida com falta de fundamentação 

técnica, a que este trabalho procurou ater-se.
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4.  BELO  HORIZONTE:  UNIDADES  AMBIENTAIS  E  REMANESCENTES 

NATURAIS

Como resultado da investigação feita até aqui  sobre o sítio natural  de Belo 

Horizonte, estabelecendo suas características físicas e biológicas, é possível 

dividir  seu  território  em  unidades  ambientais  que  levam  em  conta,  ainda, 

elementos  políticos.  Essa  divisão  torna-se  importante,  na  medida  em  que 

propicia maior facilidade de leitura da paisagem e seu uso, conforme os fins 

pedagógicos do ecoturismo que este trabalho propõe.

4.1 O sítio natural de Belo Horizonte e sua compartimentação ambiental

A divisão  política  de  Belo  Horizonte  mostra  a  cidade  constituída  por  nove 

regionais administrativas: Norte, Venda Nova, Nordeste e Pampulha; Noroeste, 

Leste, Centro-Sul, Oeste e Barreiro.

Fundamentando-se  nas  variações  morfológicas,  litológicas  e  de  cobertura 

vegetal  presentes  nas  duas  grandes  unidades  geoambientais  definidas  do 

território  belorizontino,  a  Depressão  de  Belo  Horizonte  e  o  Quadrilátero 

Ferrífero, e na literatura disponível para estudo, subdividiu-se esse território em 

unidades menores que guardam similaridades expressas através das feições 

da paisagem. Esta, aqui, é considerada de acordo com BERTRAND (1973:2): 

”Resultado  da  combinação  dinâmica  de  elementos  físicos,  biológicos  e 
antrópicos que reagem dialeticamente uns sobre os outros, fazendo dela um 
conjunto único e indissociável, em perpétua evolução”. 

A FIG. 3 mostra os grandes domínios ambientais de Belo Horizonte, definidos, 

no  presente  estudo,  de  acordo  com  a  compilação  de  dados  de  autores 

consagrados e publicações oficiais.Seu objetivo é facilitar a leitura da paisagem 

observada  de  forma  pedagógica  e  acessível  a  todos,  sustentando-se  no 

preceito acima exposto.
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Fig.3

 

76



As unidades ambientais definidas e caracterizadas resultaram da superposição 

de  dados  de  morfologia,  litologia,  clima,  elementos  biológicos,  ocupação 

humana e demais especificidades que se fizeram  necessárias, caso a caso. 

As variações do sítio natural da Cidade tornam esta bastante peculiar, sob o 

aspecto ambiental. A ocupação antrópica e a expansão da malha urbana, no 

entanto, praticamente extinguiram a exposição de terrenos naturais. Esse fato 

obriga  a  que  estudos,  como  este,  destaquem  e  valorizem  os  espaços 

detentores de características naturais, que correm o risco de desapareimento 

completo da geografia local.

O mapa aqui apresentado é um documento preliminar, propício, portanto, a ser 

alimentado  com  novos  estudos  e  classificações,  o  que  ampliará  o  seu 

detalhamento.  Parte  do  pressuposto  de  que  a  forma  do  relevo  retrata  as 

diferenças existentes, o que resultou na sua compartimentação com o seguinte 

quadro do território municipal:

Domínio da Depressão de Belo Horizonte

Lagoa da Pampulha;

Zona das Colinas;

Zona dos Espigões;

Domínio do Quadrilátero Ferrífero

Zona das Cristas;

Zona das Escarpas;

Zona do Patamar;

Zona dos Esporões;
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Cada  um  desses  dois  Domínios,  que  podem  ser  observados  na  FOTO  1, 

guarda um conjunto próprio e peculiar, como se verá pela descrição que virá a 

seguir.

FOTO 1-Aspecto de Belo Horizonte, direção norte/sul, observando-se, em primeiro 
plano, o Domínio da Depressão de Belo Horizonte e, ao fundo, o alinhamento 
montanhoso constituinte da borda norte do Quadrilátero Ferrífero, segundo domínio 
ambiental da Cidade.

4.1.1 Domínio da Depressão de Belo Horizonte

A Depressão de Belo Horizonte ocupa toda a porção norte, oeste, nordeste e 

centro  da  cidade.  É  drenada  pelo  ribeirão  do  Onça,  tributário  da  margem 

esquerda do rio das Velhas, com direção geral sul/norte, em Belo Horizonte. 

Seu principal contribuinte é o ribeirão Pampulha, de direção geral oeste/leste e 

o ribeirão Isidoro, de direção norte/nordeste.

Do tipo periférico, está situada entre os domínios do Quadrilátero Ferrífero e da 

Bacia  Sedimentar  Bambuí,  apresentando  terrenos  muito  homogêneos,  com 

forma  geral  aberta,  em  direção  nordeste,  onde  se  observa  a  presença 

marcante de colinas, com grupos ou espigões isolados, sustentados por rochas 

do embasamento  granito-gnáissico,  que se  iniciam a  algumas  centenas  de 

metros da margem direita do ribeirão Arrudas e se estendem a norte, oeste e 

nordeste.

O Mapa de Unidades Ambientais mostra as zonas das Colinas e dos Espigões, 

inseridas dentro da Unidade da Depressão de Belo Horizonte. O ribeirão do 
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Onça drena as porções norte e nordeste do território municipal, enquanto que o 

ribeirão Pampulha, seu principal afluente, drena toda sua parte oeste, incluindo 

terrenos extramunicipais, como é o caso de Contagem.

É marcante a presença da lagoa da Pampulha nesse domínio, formada a partir 

do  represamento  do  ribeirão  Pampulha,  poucas  centenas  de  metros  à 

montante da sua confluência com o ribeirão do Onça.

Sua bacia  de  drenagem possui  9.844  ha,  dos  quais  56% no  município  de 

Contagem e 44% em Belo Horizonte.

A  porção  inferior  da  bacia  do  Onça,  a  partir  da  confluência  do  ribeirão 

Pampulha,  é  mais  aberta  e  contém  colinas  arredondadas,  cuja  ocupação 

praticamente exterminou todo o ambiente natural. 

Seu principal afluente pela margem esquerda, o ribeirão do Isidoro, cuja bacia 

de  drenagem é  enquadrada  pela  Lei  de  uso  e  ocupação  do  solo  de  Belo 

Horizonte  como Zona  Rural,  guarda  os  últimos  remanescentes  naturais  da 

região norte da cidade.

Nessa sub-bacia,  é onde melhor se pode ainda observar o meio natural  da 

Depressão de Belo Horizonte, com suas colinas em meia laranja margeando os 

cursos hídricos e espigões mais afastados, em alguns lugares, com cobertura 

vegetal típica. 

Pela margem direita do córrego do Onça, já na sua confluência com o rio das 

Velhas, próximo a Capitão Eduardo e a pedreiras expostas do embasamento 

cristalino, a profusão de palmeiras Macaúba sugere a floresta de grande porte 

que  aí  existiu.  Em colinas  com afloramentos,  próximo a  essa  região,  uma 

mancha de caatinga formada por aroeiras, angicos, cactáceas e outras típicas 
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de  Floresta  Estacional  Semidecidual,  denota  a  resposta  da  vegetação  às 

condições do meio físico.

O sistema aqüífero da bacia é do tipo livre, constituído, na sua parte superior, 

por rochas inconsistentes do manto de decomposição das rochas gnáissico-

migmatíticas ou por material alúvio-coluvionar depositado sobre este manto ou 

mesmo em rocha sã e, na parte inferior, por rochas fraturadas. Assim, tem-se 

um  aqüífero  granular  poroso  superior  e  um  fissurado  sotoposto,  em 

comunicação  hidráulica  íntima,  constituindo  um  só  sistema  aqüífero 

(CARVALHO et al, 1996).

Os fluxos das águas subterrâneas, nesse sistema aqüífero, são congruentes 

com os fluxos das águas superficiais.  Dessa maneira,  o  nível  de base das 

águas subterrâneas, na Depressão Belo Horizonte, é o rio das Velhas, isto é, 

todas  as  águas  subterrâneas  drenam para  descarregar  no  leito  do  rio  das 

Velhas. As sub-bacias hidrogeológicas correspondem, portanto, às sub-bacias 

hidrográficas, havendo coincidência na direção e sentido dos fluxos das águas 

subterrâneas e superficiais.

Esse aqüífero mostra grande vulnerabilidade à poluição de suas águas. Sua 

parte  granular  porosa  superficial  apresenta,  normalmente,  substancial 

capacidade de infiltração de líquidos, o que o torna vulnerável à percolação de 

poluentes. Nas áreas onde a espessura da zona não-saturada é grande, ocorre 

maior poder de autodepuração. Naquelas onde a superfície freática é rasa, a 

vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas é bem maior.

4.1.1.1 Zona da Lagoa da Pampulha

A lagoa é formada a partir de oito sub-bacias de drenagem, cuja distribuição 

espacial pode ser observadas na FIG.4 . 
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Por ocasião da construção da represa e formação da lagoa, na década de 30, 

ocuparam-se  suas  bordas  com  bairros  nobres  como  o  São  Luís.  Só 

recentemente, iniciou-se a urbanização de seus bairros periféricos. Também é 

recente o trabalho sistemático para alcançar o controle das contribuições na 

lagoa.

A ocupação atual, em seu entorno, é de classe média alta. Observa-se, porém, 

que  o  poder  aquisitivo  dos  moradores  decresce,  na  medida  em  que  seus 

domicílios  distanciam-se,  gradativamente,  para  montante.  Ao  longo  das 

avenidas que margeiam os principais cursos hídricos, a perda de qualidade de 

vida  é  notável,  traduzida  pelas  características  das  construções,  tipo  de 

arruamento, rede de drenagem, serviços públicos, etc.

Em muitas das cabeceiras que drenam para a Pampulha, observam-se favelas, 

sem coleta de lixo e esgoto, como é o caso das vilas Paquetá, Novo Ouro 

Preto,  São José,  o  que contribui,  significativamente,  para  a  degradação da 

bacia.  Loteamentos  implantados  sem  critérios  técnicos  básicos,  como 

drenagem  pluvial,  proteção  de  nascentes,  esgotamento  sanitário,  também 

interferem negativamente. Todos esses fatores reunidos acabam por tornar o 

espelho d’água da Pampulha um problema de alto custo de manutenção.
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Fig.04 Bacia Hidrográfica da Lagoa da Panpulha mostrando as principais sub-bacias 
de drenagem e a divisa entre os municípios de Belo Horizonte e contagem

A lagoa hoje, em função da ocupação desordenada dos seus terrenos de 

montante, agoniza, demandando esforços do poder público e paciência por 

parte da população, para suportar o problema.

A Prefeitura investe na remoção permanente de aguapés27 e de lixo da água. 

São ações paliativas que pouco adiantam, mas que se tornam imprescindíveis 

para reduzir  o mau cheiro,  as populações de insetos,  de vetores e demais 

animais transmissores de doenças vinculados ao sistema hídrico.

A população sofre com a presença de um espelho d’água que não pode ser 

usufruído por ela, como mostram as FOTOS 2 e 3, visto ser a água imprópria 

27 Eichornia grassillis, planta aquática da Amazônia que se prolifera aceleradamente na presença de água 
fértil, ou seja, rica em nitrogênio, fósforo, potássio e matéria orgânica.
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para uso. O local é utilizado apenas para a prática de caminhadas28 e para a 

observação da linda paisagem que se vislumbra ao longo de todo o dia, com 

variações luminosas que a tornam sempre diferente e atrativa.

Represas  e  lagos  urbanos  sofrem  impactos  muito  intensos  das  obras  de 

saneamento e urbanização (FREITAS, 1992). 

O  parcelamento  das  terras,  as  obras  de  terraplenagem,  canalização  e 

retificação de córregos são atividades que provocam o assoreamento.

O lançamento de esgotos domésticos e resíduos orgânicos e industriais, por 

outro lado, contribui, de maneira decisiva, para produção de fitoplancton e de 

macrófitas  que  também  aceleram  o  processo  de  assoreamento,  com 

sucessivas  reproduções e decomposição,  em rápido  ciclo  de vida,  gerando 

gases e material orgânico que se deposita no fundo.

FOTO 2-Aspecto da orla da Lagoa da Pampulha, observando-se ao
fundo, os estádios do Mineirão e Mineirinho.

28 A poluição do ar, porém, é desagradável  para aqueles muitos que praticam corridas e caminhadas em 
torno da lagoa.
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FOTO 3-Prática da pesca na lagoa, mesmo a água sendo classificada
como imprópria para uso.

Os  terrenos  da  bacia  de  contribuição  da  Pampulha,  sob  aspecto  erosivo, 

variam  de  silto-arenosos  de  granulação  grossa  e  de  alto  potencial  de 

erodibilidade, especialmente na zona dos espigões que marcam pontualmente 

a sua região29 , a silto argilosos, maduros, a noroeste da bacia (CARVALHO et 

al, 1996).

Embora dominem as rochas gnáissicas e migmatíticas de composição granítica 

lato sensu, variações texturais e estruturais são freqüentes constituindo, muitas 

vezes, fatores predisponentes aos processos erosivos. No entanto, apesar de 

serem  essas   rochas  petrograficamente  variadas,  podem  ser  consideradas 

relativamente homogêneas, do ponto de vista geotécnico. 

Associando-se  as  características  de  sistemas  lacustres  a  mais  essa 

predisposição à erosão, percebe-se que o problema que envolve a lagoa é 

grave. Sua área de drenagem é grande e envolve, de forma direta, além do 

município de Belo Horizonte, que vive a situação, o município de Contagem, 

29 O exemplo mais marcante é o espigão sobre o qual instalou-se o bairro Engenho Nogueira.
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com problemas locais, distantes da lagoa e típicos de início de urbanização 

desordenada. 

Na FIG. 5,  pode-se observar as áreas de deposição alúvio-coluvionares nas 

planícies, as meias-encostas das colinas côncavas e os grupos de espigões 

que  aparecem  no  relevo,  destacando-se  as  feições  de  paisagem,  cujos 

componentes merecem realce, dadas as diferenças que, entre si, apresentam.
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As FOTOS 4 e 5 mostram a confluência do córrego do Ressaca, na Pampulha, 

após  receber  as  águas  dos  córregos  Flor  d’Água,  Sarandi  e  Glória,  que 

transportam sedimentos e esgotos que vão para a lagoa.

FOTO 4-Aspecto do córrego Ressaca na sua desembocadura na lagoa da Pampulha.

FOTO 5-Canal lateral à ilha do córrego Ressaca, observada ao fundo.

Com  a  formação  da  represa,  a  paisagem  passou  a  abrigar  espécies  de 

pássaros  adaptados  ao  sistema  lacustre,  o  que  constitui  um  espetáculo 

inigualável ao entardecer. A fauna ligada aos corpos hídricos aparece de forma 

espontânea em torno da lagoa da Pampulha e drenagens mais preservadas. 
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São citadas cuícas, ratos d’água, tapete, mico-estrela, pacas, capivaras, rato 

do banhado, gambás, mais freqüentes; jacarés, em casos esporádicos, entre 

os animais de maior porte. São facilmente observados garças e biguás, dentre 

as 55 espécies de aves amostradas, residentes e visitantes, que vivem em 

grupos numerosos, ligadas aos sistemas hídricos, que migram ao entardecer.

Nas águas, ocorrem barrigudinhos, lambari, matrinchã, traíra, trairão piau, piau 

verdadeiro,  mandi,  bagre,  cascudo,  apaiari  e  acará.  Há,  ainda,  espécies 

introduzidas  a  partir  de  peixamentos  como  dourado,  curimatá,  pacu, 

pirambeba, piranha, surubim, e outras trazidas pela população, sem controle 

pela PBH, como tilápias, carpas e peixes de aquário.30

A todo esse acervo natural exposto, ressalte-se a existência, no local, de um 

conjunto  arquitetônico  importante,  do  ponto  de  vista  histórico  e  cultural 

municipal. Tal conjunto, assinado por Niemeyer, Portinari e Burle Marx, data de 

1940 (PBH, 1995:124), está situado em torno da represa e arredores. Abriga o 

Museu de Arte da Pampulha, a igrejinha de São Francisco, a Casa do Baile, o 

Pampulha Iate Clube, os dois primeiros observados nas FOTOS 6 e 7; nos 

arredores,  situam-se o  estádio  de  futebol  Mineirão,  o  Mineirinho,  reservado 

para esportes,  shows, congressos, além do campus da Universidade Federal 

de Minas Gerais.

30 GODINHO et al (1992:67), em pesquisa realizada na lagoa, coletaram 813 peixes, sendo que as 
espécies mais capturadas, em número, foram trairão, pirambeba e tilápia.

87



FOTO 6- Igreja de São Francisco, com suas pinturas assinadas por Portinari.

FOTO 7- Lagoa da Pampulha, observando-se, ao fundo, o Museu de Arte.

A presença de todas essas atrações, em local potencialmente rico em recursos 

naturais  inexplorados,  faz  entender  o  porquê  das  intensas  investidas 

observadas 

para adequar a qualidade ambiental da região a seu potencial turístico.
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4.1.1.2 Zona das Colinas

No relevo da Depressão de Belo Horizonte, predominam as colinas de topo 

plano  a  arqueado,  com  encostas  côncavo-convexas  e  altitudes  entre  800-

900m, formadas pela dissecação fluvial das áreas gnáissicas.

Nas áreas de relevo suave, como o bairro Enseada das Garças e Braúnas, o 

solo apresenta-se espesso, atingindo valores de até 100 m, maduro e silto-

argiloso com coloração avermelhada.

Os sedimentos aluviais  são constituídos de cascalhos,  areias e argilas (em 

proporções  variadas)  depositados  por  processos  fluviais.  Predominam  as 

camadas  areno-argilosas  e  argilo-arenosas  que  vão  do  esbranquiçado  a 

amarelo  claro,  localmente,  com  níveis  centimétricos  a  métricos  em  cinza 

escuro, de argila rica em matéria orgânica. 

Os depósitos de vertente são representados por um variado grupo de materiais 

em diferentes estágios de laterização e de coesão. Predominam as coberturas 

coluviais resultantes da erosão laminar das encostas, comumente de textura 

argilo-arenosa  e  coloração  vermelho-tijolo.  Ocorrem nas  baixas  vertentes  e 

interdigitam-se, à jusante, com sedimentos aluviais.

Sobre  esse  substrato  desenvolviam-se,  no  passado,  florestas  do  tipo 

Estacional Semidecidual, de maior porte, em torno das cabeceiras e locais de 

solos  mais  profundos,  a  exemplo  do  que  se  observa  nas  sub-bacias  do 

Braúnas e Olhos d’’Agua,  Parque Ursulina de Andrade Mello,  na Fundação 

Zoobotânica, na Reserva da UFMG e na sub-bacia do Isidoro, que apresentam 

remanescentes característicos da vegetação pretérita.

A FOTO 8, mostra a Zona das Colinas, a partir da crista do espigão do bairro 

Engenho Nogueira.
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FOTO 8- Zona das Colinas, representada na área central da foto. À esquerda, o 
Parque Ursulina de Andrade Mello, ocupando metade da formação, com sua 

vegetação natural. À direita, a outra metade, com arruamento e solo exposto. Ao 
fundo, à direita, a mata da Fundação Zoobotânica.

4.1.1.3 Zona dos Espigões

Os espigões aparecem no interflúvio da drenagem da Pampulha e do Arrudas, 

podendo ser representados pelo espigão alongado, segundo direção N-S, do 

Engenho  Nogueira,  divisor  de  águas  entre  as  sub-bacias  dos  córregos 

Mergulhão e Flor D’água na Pampulha, que destaca-se na paisagem mas com 

altitudes inferiores à altitude média do domínio metassedimentar serrano(Serra 

do Curral). 

A  FIG.  6  mostra  a  topografia  local,  onde  se  salientam  os  espigões,  em 

destaque.  Os  espigões  apresentam  encostas  de  média  a  alta  declividade, 

muito  vulneráveis  ao  escoamento  torrencial.  Nos  flancos,  ocorrem,  com 

freqüência, anfiteatros de encostas côncavas, drenagem convergente e nichos 

resultantes da estabilização de antigas voçorocas, como acontece numa área 

pública  municipal  destinada  a  parque,  na  rua  Flor  d’Água,  bairro  Jardim 

Alvorada, nesse mesmo espigão do bairro Engenho Nogueira, a sul da Lagoa 

da Pampulha.
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A cobertura vegetal  primitiva dessa porção da bacia pode ser caracterizada 

como de transição entre a Floresta Estacional Semidecidual,  encontrada na 

porção inferior da bacia, mais próxima ao rio das Velhas, e o Cerrado existente 

a partir da borda norte do Quadrilátero Ferrífero, que aparece a sudoeste. 

Observam-se  matas,  nas  cabeceiras  e  ao  longo  dos  cursos  hídricos,  e 

espécies de cerrado nas ocorrências remanescentes existentes nas encostas e 

cristas que marcam os espigões locais.

Fig. 06 Toporgafia de Belo Horizonte
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Os  solos  rasos  das  encostas  íngremes  são  mais  adequados  ao 

desenvolvimento  de  certas  espécies  de  cerrado  que,  quando  em formação 

contínua,  são  menos  observadas,  adaptando-se  bem  às  condições  de 

luminosidade impostas pelos desmates.

O espigão quase desnudo que marca o extremo norte da cidade mostra bem o 

efeito da remoção da cobertura vegetal sobre esse tipo de feição de relevo. 

Com chuvas intensas concentradas no verão, o solo desnudo é “lavado” por 

elas,  que transportam seus nutrientes, empobrecendo-o. O resultado é uma 

vegetação franzina, com poucas condições para se desenvolver.

A cobertura vegetal natural deste domínio pode ser observada nas FOTOS 9 e 

10, que mostram a Mata Estacional Semidecidual.

FOTO 9-Aspecto da mata existente na sub-bacia do córrego do Isidoro, notando-se 
espécies de grande porte, com características de deciduidade foliar.
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FOTO 10-Mata observada no Parque Serra Verde, localizado no extremo norte da 
Cidade.

4.1.2 Domínio do Quadrilátero Ferrífero 

O Domínio do Quadrilátero Ferrífero limita a região sul/sudeste da Depressão 

de  Belo  Horizonte.  A  sucessão  de  serras  que  compõem  suas  bordas  foi 

mencionada  no  capítulo  referente  ao  meio  natural.  São  elas  as  serras  do 

Taquaril,  do  Curral,  Mutuca,  do  Cachimbo  e  do  Rola  Moça,  compondo  o 

conjunto serrano avistado a sul/sudeste do território belo-horizontino.

Amplamente estudado e debatido,  o  meio físico deste foi  caracterizado por 

SAADI (1994),  para o qual,  sinteticamente,  o quadrilátero configura-se,  “(...) 

como um compartimento  geo-estrutural  composto  por  rochas de idade pré- 

cambriana, metamorfizadas e intensamente dobradas e falhadas”

Tal configuração gerou ambientes diversos e inusitados neste domínio serrano. 

Sua compartimentação, em Zonas, resulta da superposição de características 

físicas e biológicas.

A FOTO 11 mostra o perfil montanhoso do limite sudeste do município.
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FOTO 11-Perfil do alinhamento montanhoso formador da borda norte do Quadrilátero 
Ferrífero, observando-se, da esquerda para a direita, o Pico Belo Horizonte,  as serras 

do Taquaril, Curral e José Vieira, centro do conjunto total.

4.1.2.1  Zona das Cristas

Observada nas serras do Curral,  Mutuca, Barreiro e Rola Moça, a Zona de 

Cristas caracteriza-se por  apresentar  estreita  porção de terreno formando o 

divisor  de águas,  ao longo do qual  nota-se  a cobertura laterítica  de canga 

ferruginosa,  solos litólicos ou afloramentos litólicos com desenvolvimento de 

vegetação  arbustiva  e  forrageira  extremamente  especializada  e  capaz  de 

suportar as grandes amplitudes, térmicas e hídricas, anuais e diárias.

Tais plantas representam, principalmente, as famílias Cactáceae, Orchidaceae, 

Melastomataceae  e  Leguminosae,   que  são  observadas  quase  que 

exclusivamente neste compartimento.

Os animais que aí vivem são tipicamente de rapina, como os urubus, gaviões, 

corujas,  andorinhas  e  outras  espécies  adaptadas,  observando-se  poucas 

espécies  e  espécimes,  o  que  evidencia  a  dificuldade  de  sobrevivência  de 

animais  com relação às  condições do meio,  escassez de água,  amplitudes 

térmicas diárias altas, inexistência de abrigos, tocas e ninhos. 
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Não há água, não há sombra, somente entranhas nas rochas, mascaradas pela 

cobertura vegetal do solo praticamente forrageira.

FOTO 12-Aspecto da Zona das Cristas na Serra do Curral, observando-se a carapaça 
de canga laterítica que a recobre.

4.1.2.2 Zona das Escarpas

A  escarpa,  no  conjunto  de  sua  extensão,  constitui  a  borda  norte  do 

Quadrilátero Ferrífero. A sua parte superior é constituída por rochas do Grupo 

Itabira,  sendo  os  Itabiritos,  especialmente  o  Cauê,  a  principal  causa  da 

resistência oposta ao desgaste erosivo e, conseqüentemente, da existência da 

escarpa  (SAADI,  op.  cit).Esta  se  encontra  ocupada  por  cobertura  vegetal 

tipicamente  rupestre,  sobre  afloramentos  rochosos ou solos  litólicos  e  altas 

declividades, com manchas que assumem maior porte e diversidade onde há 

ocorrência de solos mais espessos.

O capim meloso, Mellinis minutiflora, proliferou-se acentuadamente, a partir de 

sucessivas queimadas que assolam permanentemente a serra, especialmente 

a escarpa, de difícil acesso. Observa-se, no entanto, teimando em sobreviver, 

pelo menos, duas espécies de canelas-de-ema, Vellosia spp, algumas dezenas 
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de plantas de barbatimão,  Striphnodendrum spp, e outras espécies, que não 

ocorrem na crista, sugerindo já maior diversidade.

As FOTOS 13 e 14 ilustram as escarpas existentes a sul.

FOTO 13-Escarpa da Serra do Curral, com sua cobertura vegetal de campo cerrado e 
rupestre.
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FOTO 14-Aspecto das escarpas existentes no Parque Est. da Serra do Rola Moça.

4.1.2.3 Zona do Patamar

Esta zona consiste em prolongamentos serranos coluvionares e eluvionares - 

com declividades mais moderadas - estruturados sobre dolomitos da Formação 

Gandarela, que mostra microfeições cársticas superficiais e lentes itabiríticas 

relativamente espessas, intercaladas.

Nesta unidade, pode-se encontrar o cerrado de maior porte, favorecido pela 

melhor qualidade do substrato pedológico,  encontrando-se Cambissolos nas 

porções inferiores, ao longo das porções, com manchas de Latossolos e Solos 

Podzólicos (PEDRALLI et al, 1992:100).

No trecho serrano compreendido entre o Pico Belo Horizonte e o córrego do 

Acaba  Mundo,  observa-se  a  única  região  na  qual  o  Grupo  Itabira  aparece 

associado,  encontrando-se  quartzitos  intercalados,  como  se  observa  nas 

FOTOS 15 e 16.

FOTO 15-Aspecto da Zona do Patamar, estruturada sobre dolomitos e o contato da 
Formação Cercadinho e Grupo Itabira.
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FOTO 16-Zona do Patamar, à esquerda, e Esporão Quartzítico, à direita.; ao centro 
observa-se a Zona do Patamar.

Nesse compartimento, ocorre o cerradão, com plantas de até 10m de altura, 

que,  à  semelhança  da  escarpa,  teima  em  sobreviver  ao  fogo  anual, 

apresentando-se, por isso, de baixo porte, como um cerrado.

4.1.2.4 Zona dos Esporões

Constitui-se em uma sequência rítmica de quartzitos e filitos depositada em 

plataforma  instável,  em  estado  generalizado  de  semi-intemperismo  com 

desagregação  e  queda  constante  de  blocos  e  alta  porosidade,  o  que 

transforma os quartzitos em um ótimo aqüífero granular.

Os  esporões  aparecem como  divisores  de  drenagem das  microbacias  que 

formam  o  ribeirão  Arrudas,  sempre  dirigidos  no  sentido  noroeste, 

acompanhando as drenagens e ocupados por floresta de galeria,  cerrado e 

campo cerrado. Ainda que alguns poucos córregos tenham suas cabeceiras 

inseridas  na Zona do Patamar,  a  maior  parte  das existentes,  pela  margem 

direita do ribeirão Arrudas, está inserida neste Domínio.
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A Formação Cercadinho, sobre a qual se desenvolveu a unidade, apresenta 

intercalações de quartzito  ferruginoso e de  filito  de cor  cinza,  de  freqüente 

aspecto reluzente quando hematítico.

Encontram-se  solos  com  Horizonte  “B”  latossólicos,  vermelho  escuro  e 

vermelho amarelo;  solos com Horizonte “B”  insipiente,  cambissolos; e solos 

pouco  desenvolvidos  ou  litólicos,  segundo  estudos  realizados  pelo 

CETEC/COPASA (op. cit.) nas Serras da Mutuca e do Barreiro, reservas da 

COPASA.

As  formações  florestais  do  tipo  de  galeria  se  encontram  sobre  latossolos 

vermelho escuros, enquanto que o cerrado aparece nos cambissolos e solos 

litólicos, também ocupados por vegetação rupestre.

4.2 Áreas naturais remanescentes

A fim de levantar áreas naturais de possível interesse para o ecoturismo, foi 

necessário realizar uma pesquisa de campo no município de Belo Horizonte. O 

resultado dessa pesquisa é o que se apresenta aqui, neste momento. Convém 

assinalar que, para melhor direcionar o trabalho, conceituou-se que as áreas 

de interesse são aquelas providas de cobertura vegetal natural, seja ela campo 

rupestre, cerrado ou mata.

FONSECA (1997) realizou o levantamento das áreas verdes de Belo Horizonte, 

incluindo  praças,  parques  e  arborização,  mostrando  que  somam  13%  do 

território municipal. Como parques foram considerados os parques municipais; 

como praças,  os  espaços  públicos  abertos  construídos  pela  Prefeitura  nos 

bairros; como arborização, a área ocupada/árvore plantada nas ruas da cidade; 

e  como  “outros”,  as  áreas  verdes  inseridas  em  terrenos  particulares, 

pertencentes ao Estado ou à Federação.
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A TAB. 1 mostra os dados arrolados pela pesquisa e a FIG. 7 traz o gráfico, 

com a representação desses dados por regional administrativa.
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TABELA 1

Área Verde de Belo Horizonte por Regional Administrativa (m2)

TIPO

ADM.REG.
PARQUES PRAÇAS ARBORIZAÇÃO OUTRAS* ÁREA TOTAL

POPULAÇÃO

1991
ARCS 2.783.354 139.005 4.147.605 0 7.069.964 240.000
ARNE 401.468 58.026 1.659.042 0 2.118.536 240.000
ARL 1.057.805 42.160 1.659.042 905.304 3.664.311 270.000
ARP 2.250.273 147.308 2.322.675 1.700.000 6.420.756 120.000
ARN 25.284 25.685 1.161.324 317.000 1.529.293 150.000
ARO 811.618 32.934 1.659.042 2.759.000 5.262.594 240.000

ARNO 132.446 67.357 1.659.042 376.600 2.235.445 330.000
ARB 691.797 88.379 1.161.324 27.177.121 29.118.621 220.000

ARVN 413183 59.949 1.161.324 1.852.000 3.486.456 180.000
TOTAL 8.567.228 660.803 16.590.420 35.087.525 60.905.976 1.990.000
Fonte - PROTTA, 1997
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FIGURA 07 - Gráfico Comparativo entre as áreas por tipo de modalidades de área 
verde.

FONTE - FONSECA, 1997.
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Observa-se, por esses dados, que a Regional Centro-sul possui a maior parte 

dos parques municipais  considerados pela  autora,  bem como a maior  área 

arborizada  da  Cidade;  a  regional  Nordeste  apresenta  baixa  densidade  de 

parques, praças e arborização; a regional Leste oferece certa homogeneidade 

de valores, o que indica oferta média desses serviços; o mesmo acontece com 

a  regional  Pampulha  e  Oeste;  a  regional  Barreiro  detém  a  maior  área  de 

terrenos do Estado, com o Parque Estadual da Serra do Rola Moça.

Quatro grupos distintos aparecem para configurar a situação das áreas verdes 

na Cidade: o primeiro, composto pelas regionais N, NE e NO. Cada uma delas 

detém cerca de 200ha de área verde, quase nada, se considerarmos que a 

arborização representa parte significativa do todo; o segundo, constituído pelas 

regionais  Venda  Nova  e  Leste,  mostra  cerca  de  350ha  de  área  verde;  as 

regionais  Oeste,  Pampulha  e  Centro-Sul  formam o  terceiro  grupo,  detendo 

entre 500 e 700ha; o último grupo é formado pela regional Barreiro, com área 

verde superior a 750ha.Analisando-se, separadamente, por tipo de área verde, 

observam-se as relações demonstradas nos gráficos apresentados a seguir.  
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FIGURA 08 -  Gráfico  comparativo entre as áreas de Parques Municipais  em Belo 
Horizonte por Regional Administrativa.
FONTE - PROTTA,1997.
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Observa-se que mais de 32% da área de parques municipais se encontram na 

Regional Centro-Sul e 26% na Pampulha, somando quase 60% da área total; 

as regionais Leste, com 12%, Oeste, com 9%, e Barreiro, com 8%, somam 

29% do total,  não atingindo 100HA de parques  municipais;  Venda  Nova  e 

Nordeste  somam  10%,  que  representam  área  de  até  50ha;  as  Regionais 

Noroeste e Norte, com 1,5 e 0,29%, somam 1,79% do total. 

As  praças  também  se  concentram  nas  mesmas  regionais,  Centro-Sul  e 

Pampulha,  que  detêm  43%  do  total;  Barreiro  e  Noroeste  contêm  23%, 

enquanto as demais,  menos de 10% cada uma, somando 32% das praças da 

Cidade.

Com  relação  à  arborização,  percebe-se,  claramente,  que  seus  dados  são 

estimados.  De qualquer  forma,  eles  demonstram que as regionais  Barreiro, 

Venda Nova e Norte são as que mais demandam o serviço, cuja disseminação 

é mais expressiva nas Regionais Centro-Sul e Pampulha.

No município, as áreas verdes privadas ou pertencentes aos poderes estadual 

e  federal  somam as  maiores  extensões,  com quase 3500ha.  Constam dos 

terrenos da COPASA, IEF, UFMG e alguns particulares, estes considerados 

importantes pela autora, tendo em vista o contexto belo-horizontino.

O gráfico seguinte mostra a distribuição dessas áreas, dentro das regionais de 

Belo Horizonte.
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FIGURA 9 - Gráfico comparativo entre as áreas particulares, estaduais e federais em
Belo Horizonte, por regional administrativa.
FONTE - PROTTA, 1997

A área do Barreiro, a mais significativa em todo o contexto municipal, com a 

maior área contínua para preservação, pertence ao Estado, IEF e COPASA, 

que criaram o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que abrange ainda 

outros  municípios  vizinhos  de  Belo  Horizonte.  Nas  regionais  Nordeste, 

Pampulha e Leste, encontram-se áreas particulares e federais, como é o caso 

da Fazenda Hugo Werneck , UFMG e Museu de História Natural.

Ao ser  realizada a soma entre parques municipais  e áreas particulares,  do 

Estado e da Federação, que são os locais nos quais pode-se encontrar áreas 

naturais, obtêm-se os resultados apresentados no gráfico que segue.
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FIGURA 10 - Gráfico comparativo entre os espaços de áreas verdes em Belo 
Horizonte, por regional administrativa, considerando o somatório entre parques 
municipais e áreas verdes particulares, estaduais e federais.
FONTE - PROTTA, 1997

Observa-se, nesses números, a existência de cinco grupos que retratam 
situações quantitativas distintas de áreas verdes na cidade:

o  primeiro  é  constituído  pela  Regional  Norte,  Nordeste  e  Noroeste,  que 

detêm menos de 200ha de área verde;

em seguida, tem-se o das regionais Leste, Venda Nova e Centro-Sul, que 

contêm entre 201 e 400ha de área verde;

constituído pelas regionais Oeste e Pampulha, o terceiro apresenta entre 

401 e 600ha de área verde;

o quarto grupo abriga entre 601 e 800ha de área verde;

o último grupo, da regional Barreiro, guarda  mais de 801ha de área verde. 

A FIG. 11, elaborada a partir  dos dados dessa autora, procura relacionar a 

distribuição  espacial  de  áreas  verdes,  nas  regionais,  e  o  número  de  seus 

habitantes.

FIG 11
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 A FIG. 12, por sua vez, mostra as proporções observadas, na Cidade, entre 

área verde e habitante, nas regionais.
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FIGURA  12  -  Gráfico  comparativo  entre  área  verde  e  população  por  regional 
administrativa.
FONTE – Dados extraídos de FONSECA, 1997.
 
O gráfico evidencia que a população menos servida por área verde é a das 

regionais  Noroeste,  Nordeste  e  Norte,  enquanto  a  Pampulha  e  o  Barreiro 

apresentam valores muito superiores,  embora a Pampulha encerre a menor 

população da Cidade.

As  regionais  Centro-Sul,  Oeste,  Venda  Nova  e  Leste  revelam  valores 

intermediários  de  área  verde/habitante,  percebendo-se,  nestas  partes  da 

Cidade, um vácuo verde. O valor conferido à Centro-Sul é muito marcado pela 

arborização, que constitui quase o dobro da área de parques.

Cabe  ressaltar  que  a  inclusão  de  arborização  no  cálculo,  apesar  de  ser 

necessária,  já que a presença de árvores ameniza o clima local  e  melhora 

significativamente  a  qualidade  ambiental  urbana,  não  pode  mascarar  a 

importância efetivamente maior dos parques, visto o papel distinto de cada um 

deles na vida das pessoas.

As áreas verdes mais imprescindíveis às grandes cidades são as de espaço 

maior, que propiciam a realização de caminhadas tranqüilas, ao ar livre e puro, 
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com recursos que respondem a demandas cotidianas da vida urbana, a busca 

de sol, repouso, lazer, contato com a natureza.

A  arborização,  por  outro  lado,  também um pleito  atual,  não  atende  a  este 

aspecto de possibilitar relaxamento e lazer, apesar de ser fundamental para a 

melhoria  do ambiente urbano,  reduzindo a temperatura ambiente,  formando 

barreiras acústicas e atuando positivamente para o bem-estar das pessoas. 

Partindo  da  constatação  da  importância  das  áreas  verdes  na  vida  das 

metrópoles  e  baseando-se  na  definição  das  duas  grandes  Unidades 

Ambientais  de  Belo  Horizonte,  descritas  no  capítulo  anterior,  procurou  a 

pesquisa  fazer  um  levantamento  das  remanescentes  áreas  naturais  no 

Município.

4.2.1 Depressão de Belo Horizonte

Conforme já se viu, nos capítulos anteriores, toda a região norte, nordeste e 

oeste da Cidade se encontra instalada sobre a Depressão de Belo Horizonte. 

Nela,  observam-se três  zonas ambientais:  Zona da Lagoa da Pampulha,  a 

Zona dos Espigões, presentes no interflúvio das bacias do Onça e Arrudas, e a 

das Colinas em meia laranja, que predominam em toda a região.

Existem áreas onde se observam reservas naturais. Restam remanescentes, 

encontrados na Fundação Zoobotânica31, no Parque Ursulina de Andrade Melo, 

na 

Reserva  Biológica  da  UFMG,  no  Parque  Serra  Verde  e  na  Fazenda  Hugo 

Werneck32, conforme se descreve a seguir.

4.2.1.1 Lagoa da Pampulha

31 A Fundação Zoobotânica abriga o Jardim Zoológico, o Jardim Botânico e uma reserva florestal natural 
que a tornam um atrativo especial no contexto do ecoturismo.
32 Esta área consiste na mesma área já citada na introdução, sub-bacia do córrego do Isidoro,  a respeito de 
desapropriação pública para preservação.
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A Lagoa da Pampulha, apesar de se encontrar poluída e totalmente rodeada 

por casas, possui uma orla arborizada, com ocorrência de pássaros e animais 

vinculados  ao  ambiente  hídrico,  o  que  a  inclui  em  qualquer  estudo  com 

propósito semelhante a este.

Sua orla é circundada pela Av. Octacílio Negrão de Lima, que limita sua área 

de utilização pela população. Os cuidados e manutenção das áreas verdes aí 

existentes  são  de  competência  da  Prefeitura  que  realiza  limpeza,  trato  de 

gramado e arborização e manejo de plantas aquáticas no espelho d’água.

A  limpeza  permanente  da  lagoa  representa  um  alto  custo  para  os  cofres 

municipais.  Esse  fato,  associado  à  constante  demanda  de  soluções  dos 

problemas  de  degradação  da  bacia,  obriga  a  Prefeitura  a  realizar  estudos 

dirigidos às questões referentes à Pampulha.

Existe uma proposta da Prefeitura de Belo Horizonte, através do PROPAM, de 

instalar, na ilha do córrego do Ressaca, uma estação de tratamento de águas 

residuais  e  de  regularizar  o  porto  de  areia  através  de  um  sistema  de 

cooperativismo.

As águas residuais significam esgotos domésticos, efluentes industriais (Distrito 

Industrial  CINCO,  em  Contagem)  e  lixo,  em  grande  parte  provenientes  de 

Contagem, através do córrego Sarandi. As erosões e transporte de sedimentos 

estão por toda parte, predominantes também em Contagem, mas originários 

dos espigões locais, com ocupação densa, substrato frágil, chuvas torrenciais 

concentradas e muito transporte de sólidos pelas chuvas.

Os  problemas  da  lagoa  não  terão  fim  se  não  se  esgotarem as  fontes  de 

degradação da sua bacia  de  drenagem.  A  solução  dos problemas está  no 

tratamento, a curto prazo, do que chega até ela (matéria orgânica e areia), para 
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que a água resultante aporte à lagoa sem comprometer o já delicado equilíbrio 

hídrico/lagunar.

O tratamento,  então,  dos focos de degradação da bacia,  proporcionarão,  a 

médio e longo prazo, sua boa qualidade.  

Futuramente,  com  sua  limpeza  e  implantação  do  Parque  do  Córrego  do 

Ressaca, na ilha existente na margem da lagoa, será disponibilizado mais um 

local para observação de fauna aquática, com espaço para desenvolvimento de 

múltiplas atividades culturais e de lazer.

A seguir descrevem-se os locais da Depressão de Belo Horizonte onde ainda 

ocorre meio natural, apresentando-se, paralelamente, a imagem aérea do local, 

datada de 1998, e gentilmente cedida, para este trabalho, pela equipe do Vista 

Aérea.

4.2.1.2 Fundação Zoobotânica (FZB)

A Fundação Zoobotânica localiza-se à margem da Lagoa da Pampulha,  na 

confluência  do  ribeirão  Água  Funda,  mais  especificamente,  à  sua  margem 

direita,  à  Av.  Octacílio  Negrão  de  Lima,  8000.  É  ligada,  segundo  o 

organograma da PBH, à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O número de 

seus visitantes é alto e constituído, principalmente, de crianças e estudantes.

A imagem aérea apresentada na FIG. 13 mostra o braço da lagoa existente em 

frente ao acesso principal da Fundação; a área de recintos do Zoológico, no 

centro do terreno; a seu lado esquerdo, observa-se um terreno desnudo, aberto 

para construção do Jardim Botânico, que já vem sendo implantado no local; e 

uma mata, encontrada ao longo da Av. Antônio Francisco de Lisboa, que se 

configura como um dos últimos remanescentes da cobertura vegetal primitiva 

do domínio das colinas em meia laranja da Depressão de Belo Horizonte.
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 A origem da FZB se liga ao Jardim Zoológico da Cidade, fundado em 1959. 

Em 1991, é criada a Fundação, que abriga, além do Jardim Zoológico, o Jardim 

Botânico de Belo Horizonte.

Segundo publicação da SMMA (1998:16), a maior parte da vegetação local é 

de  cerrado,  exemplificada  por  espécies  tais  como  a  aroeira  (Astroniun 

urundeuva),  pau-santo  (Kielmeyera  coriacea),  pimenta  de  macaco  (Xilopia 

aromática), e barbatimão (Striphnodendron adstringens), entre outros.

As FOTOS 17 e 18 mostram o tipo de cobertura vegetal existente. Observam-

se  angicos,  jatobás,  copaíbas  que  são  espécies  presentes  na  Floresta 

Estacional Semidecidual, presente neste Domínio.

Fig.13
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O  Zoológico  possui  cerca  de  900  animais  em  cativeiro,  de  190  espécies 

diferentes  (WIELOCH,  VEADO,  FURTADO,  1997)  exóticas  e  nativas,  que 

fazem a alegria do visitante durante o percurso pelos recintos. Nele, procura-se 

imitar o habitat do animal, com cobertura vegetal e paisagismo, que tornam o 

lugar  agradável  aos  caminhantes.  A  Instituição  é  reconhecida  pelos 

especialistas,  tanto no que diz  respeito à  alimentação e tratos dos animais 

como no que se refere a questões de reprodução. Serviços permanentes de 

educação  ambiental  promovem  oficinas  e  visitas  orientadas,  ampliando  o 

trabalho educativo da Municipalidade, responsável por sua administração.
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FOTO 17-Recinto dos elefantes, no Zoológico, observando-se, em segundo plano, a 
cobertura vegetal natural.

FOTO 18-Vista do Jardim Botânico, rodeado pela cobertura vegetal natural.
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O Jardim Botânico vem sendo implantado, a partir  de um prédio central  de 

vidro e ferro, que abrigará uma coleção de plantas tropicais. Seu projeto prevê 

a reprodução de ecossistemas brasileiros, reunindo espécies características de 

cada um deles, o que permitirá a diferenciação dos mesmos, ao vivo, pelos 

visitantes.

A mesma figura que mostra a FZB traz também as ilhas formadas na Lagoa da 

Pampulha  com  material  do  seu  desassoreamento,  onde  se  propõe  a 

implantação do Parque do Ressaca. Nela, pode-se observar vários estágios de 

instalação de cobertura vegetal, hoje um pouco  mais desenvolvida do que no 

momento da fotografia (1998). Nesse local, dá-se a desembocadura do córrego 

Ressaca, vista na porção inferior da figura, após receber as águas do Sarandi e 

Flor d’Água, seus principais tributários. A Fig. 13 mostra a planta da Fundação 

Zoobotânica.

4.2.1.3 Parque Ursulina de Andrade Mello(PUAM)

Este parque, situado entre os bairros Castelo e Alípio de Melo, originou-se de 

um desmembramento da Fazenda São José, cuja mata foi doada ao município.

Localiza-se entre as ruas Sylvio Menicucci, Domingos Bernis e Castelo de São 

Jorge,  Regional  Pampulha,  em  meio  a  loteamentos  e  condomínios  recém-

implantados,  ou  em  implantação,  sendo  certa  a  importância  do  seu  papel 

futuro, para a população que habita seu entorno.

Apresenta  infra-estrutura  de  apoio,  contando  com portaria,  sanitários,  play-

ground, quadras e trilhas, no interior da mata. É um dos últimos remanescentes 

de Mata Estacional Semidecidual do município.
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FIG. 14 mostra o parque, à esquerda da foto, próximo à Av. Tancredo Neves. À 

direita  dessa avenida,  observa-se  um terreno degradado pertencente  a  um 

loteamento, com extensa área verde negociada com a Prefeitura.

São somente 24,20ha de floresta, cercada e drenada por dois filetes d’água 

que surgem a partir de pequenas nascentes existentes dentro do parque.

O terreno tem topografia suave, com altitudes que variam entre 830 e 950m. O 

relevo local é formado por colinas côncavo-convexas, em meio às quais brotam 

duas pequenas nascentes que formam o regato que drena o parque.

Representa,  junto  com  a  FZB,  o  que  de  melhor  restou  como  floresta  na 

Depressão de Belo Horizonte, apesar da pequena dimensão da área. A mata é 

formada  por  árvores  representativas  do  ecossistema  primitivo  e  que  bem 

demonstram o que existia nesta região da cidade antes da sua ocupação.

Observam-se  angicos  (Anadenanthera  peregrina),  jatobás  (Himenaea 

stilbocarpa), copaíbas (Copaifera langsdorfi), jequitibás (Cariniana sp), braúna 

(Melanoxylun brauna), jacaré (Piptadenia gonoacantha), açoita-cavalo (Luehea 

divaricata), quaresmeira roxa (Tibouchina sp), acácias (Trema spp); na beira 

d’água,  o  sangue  de  drago  (Cróton  urucurana),  as  ingazeiras  (Ingá  spp.), 

gameleiras (Fícus spp.),  que formam a mata,  cujo estrato superior  chega a 

30m.

A  SMMA  (1988:20)  afirma  que,  no  local,  ainda  se  encontram  pequenos 

mamíferos, como os tapetis, e pássaros, como o jacu e inhambu.

4.2.1.4  Reserva Biológica da UFMG

A Reserva  Biológica  da  UFMG localiza-se  no  Campus  da  Pampulha,  mais 

precisamente, à Av. Presidente Carlos Luz, à altura da Praça Pedro Melo, em 

frente ao prédio da Escola de Educação Física. Conta com cerca de 100ha de 
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mata em diversos estágios de sucessão natural,  instalada sobre terreno de 

topografia variada, na bacia de drenagem do córrego Mergulhão.

A  FIG.  15  mostra  sua  configuração  espacial,  que  é  periférica  ao  campus. 

Observa-se  uma porção de  mata  mais  conservada,  ocupando um espigão, 

paralelo ao Engenho Nogueira, característico da Depressão de Belo Horizonte. 

Há capoeira nas encostas e vegetação de brejo na porção inferior do terreno.

A  reserva  é  administrada pela  Universidade,  e  nela  se  realizam pesquisas 

voltadas para o ambiente natural, ai preservado.

4.2.1.5 Parque Municipal Serra Verde 

Com área de 80ha, este parque se originou de um loteamento cujo proprietário 

doou à Prefeitura parte do terreno. Problemas de ordem judicial não permitiram 

sua implantação, até o momento.

Localiza-se ao lado do Jockey Club, no limite norte de Belo Horizonte com o 

município de Vespasiano. O acesso a ele é feito pela estrada que liga Belo 

Horizonte aos municípios de Vespasiano, Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, a 

partir da Av. Cristiano Machado ou da Av. Pedro I.

A FIG. 16 traz a imagem aérea do local. Trata-se de um terreno inserido num 

espigão típico da Depressão de Belo Horizonte, que ocupa desde a crista até a 

base da formação. 

O  Mapa  de  parcelamento,  uso  e  ocupação  do  solo  de  Belo  Horizonte 

(PRODABEL, 1999), o indica como Zona de Preservação Ambiental, com todos 

os  terrenos  periféricos  a  ele  classificados  como  Zona  de  Grandes 

Equipamentos, o que inclui o Jockey. Como pode se observar na FIG 16, os 

terrenos destinados ao Parque são segmentados. Sugere-se que os Grandes 

Equipamentos que aí se instalarem 
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deixem como áreas verdes as porções que se inserem entre os dois terrenos 

do Parque, a fim de integrá-los, aumentando a área efetiva de proteção.

As declividades na área do parque são acentuadas. Aí observa-se um espigão 

com  anfiteatros,  onde  nascem  pequenos  cursos  d’água,  alguns  dos  quais 

alimentadores das três pequenas lagoas existentes na sua porção central.33.

Nas porções baixas, vê-se a mata tentando desenvolver-se, enquanto que, na 

encosta, ocorre uma vegetação baixa, composta basicamente por gramíneas e 

espécies típicas de fase inicial de sucessão.

Essa  parte  do  terreno sofre  impactos  a  partir  da  crista,  como a  drenagem 

pluvial das ruas dirigida ao interior da área, deposição de lixo e até uso por 

indivíduos da densa população que vive em seus arredores.

O  local  apresenta  vários  conjuntos  habitacionais,  como  o  Serra  Verde,  da 

COHAB, e  clubes recreativos fechados. É servida por transporte coletivo.

A partir da porção alta do terreno, vislumbra-se toda a porção sudeste/sul de 

Belo Horizonte, com o perfil  integral da Serra do Curral,  avistada ao fundo, 

como mostra a FOTO 19.

As três lagoas, uma das quais dentro da pista do Jockey, talvez se configurem 

como cársticas, visto a proximidade da Bacia Sedimentar Bambuí.

Espera-se  que  a  disputa  judicial  tenha  fim  para  que  o  Parque  possa  ser 

implantado.

33 Pode-se observar, na imagem, a pista do jóckei e no seu interiorgoa no interior da pista do jóquei
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FOTO 19-Paisagem descortinada a partir da crista do espigão, no qual se insere o 
Parque Municipal Serra Verde. Em primeiro plano, as colinas e espigões que marcam 
a Depressão e, ao fundo, da esquerda para a direita, as serras da Piedade, Taquaril, 

Curral, José Vieira, Mutuca e Rola Moça.
4.2.1.6 Sub-bacia de drenagem do ribeirão do Isidoro

Esta sub-bacia de drenagem situa-se na Regional Norte do Município, sendo 

ocupada por  fazendas,  sítios e chácaras,  que permitiram a manutenção de 

extensa área verde, praticamente rural, conforme mostram as FIG. 17, 18, 19 e 

20, que trazem as imagens aéreas do local. 

O  Mapa de uso e ocupação do solo (op. cit.) indica que a área se encontra 

enquadrada como Zona Rural, em Zona de Proteção-2, com manchas de Zona 

de Preservação Ambiental, o que revela a acertada predisposição por parte do 

poder público, autor do zoneamento do solo, em sua preservação.
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FIG. 18
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FIG. 19
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Fig.20
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4.2.2 Áreas verdes naturais do Quadrilátero Ferrífero

A porção de território belorizontino inserida no Quadrilátero Ferrífero é a que 

mais detém reservas naturais, que se encontram, especialmente, nas zonas de 

patamares, escarpas e cristas, pouco acessíveis ao homem.

O conjunto serrano tombado como patrimônio nacional em 1960 pelo IPHAN, e 

como patrimônio municipal em 1991 pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural  do  Município,  é  formado pelas  serras  do  Taquaril,  Curral,  Mutuca, 

Barreiro e Rola Moça. Em cada uma delas, existem unidades de conservação 

municipais e estaduais, além de áreas particulares.

Desde o limite leste, na Serra do Taquaril, até a fronteira sul, no Barreiro, a 

Serra  mostra-se  praticamente  natural.  Apenas  em  alguns  pontos  há  a 

ocorrência de minerações em atividade, ou já desativadas e abandonadas, e 

de loteamentos que maculam essa excepcional feição de relevo que limita a 

cidade a sul/sudeste.

Na serra do Taquaril,  posicionada a leste,  cujo  acesso se dá pelos bairros 

Santo  Efigênia  e  Saudade,  as  áreas  naturais  sucedem  loteamentos, 

empreendimentos rurais e áreas de mineração, da base para o topo. 

A chegada até ela se faz pelo bairro Santa Efigênia,  à rua Niquelina, até a 

bifurcação para a Pompéia, quando toma-se a indicação Baleia / Saudade até 

o cemitério e acesso ao Hospital da Baleia, onde segue-se na estrada principal 

em direção ao Taquaril pela antiga estrada para o Rio de Janeiro. A área é 

servida pela linha de ônibus 9030, Coqueiros.

Na região de acesso à serra, há loteamentos, um hotel, o Hotel Taquaril; um 

clube recreativo, o Country Clube; uma hípica, Curumi; um bar, Mirante Bar; e 

duas minerações a céu aberto, fechadas, que interceptam a rodovia, entre este 
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ponto, limítrofe da ocupação humana, localizado na média encosta da serra, 

até o Parque das Mangabeiras, situado na crista da serra do Curral.

Existem acessos e trilhas a partir do hotel e partes baixas do parque e demais 

áreas naturais, porém não estão, por esse lado, abertos ao público.

4.2.2.1. Parque Estadual da Baleia

O Parque da Baleia foi  criado em 06/06/88 pelo Decreto no 28162. Contém 

terrenos contíguos à Fundação Benjamim Guimarães, ao Hospital da Baleia e 

ao Parque das Mangabeiras. Integra o Tombamento da Serra do Curral34 .

Faz parte de uma área adquirida pelo Estado na porção leste do município, que 

ocupa as cabeceiras do córrego do Cardoso, drenagem principal dos bairros 

Saudade e Santa Efigênia, afluente da margem direita de ribeirão Arrudas. 

Com 102ha de área, apresenta remanescentes de mata de galeria, cerrado e 

campo cerrado, sendo contíguo às matas da Fundação Benjamim Guimarães e 

intermediária entre esta e o Parque das Mangabeiras. Este parque foi cercado 

pela  Prefeitura  e  IEF,  não  possuindo  sede  ou  infra-estrutura  de  apoio  à 

visitação. Possui trilhas, em terreno natural, que permitem a conexão entre as 

várias unidades observadas no local. Sua manutenção básica e vigilância são 

realizadas pela equipe do Parque das Mangabeiras.

As FOTOS 20 e 21 mostram a parte norte do Parque. A FIG. 21 mostra a 

imagem aérea  do  Parque  e  entorno,  seu  limite  e  a  cobertura  vegetal  nele 

encontrada.  O  Parque  se  encontra  na  porção  alta,  quartzítica.  As  matas 

observadas  pertencem,  na  maioria,  à  Fundação  Benjamim  Guimarães, 

localizada  na  parte  baixa  da  serra.  A  Fundação  administra  o  conjunto  de 

unidades que compõe o Hospital  da Baleia, especializado no tratamento de 

crianças,  paralisia  infantil  e  confecção  de próteses para  uso  de deficientes 
34 Lei orgânica de BH, art. 224. Abril 1991.
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físicos  acometidos  pela  doença.  Possui  um terreno  ocupado  pelos  prédios 

hospitalares, estacionamento, unidades administrativas, oficinas e matas em 

torno  desses  equipamentos,  acompanhando  os  cursos  hídricos,  cujas 

nascentes se encontram na serra do Taquaril, com matas ainda preservadas.

FOTO 20-Vista do Hospital da Baleia, cujo acesso se dá pelo bairro Saudade.
  

FOTO 21-Vista geral da Fundação Benjamim Guimarães, podendo-se observar as 
matas de galeria que acompanham os cursos hídricos e o cerrado que cobre as 

encostas.

Limita-se  com  bairros  de  densa  ocupação  humana,  com  predomínio  de 

moradias unifamiliares de baixa renda e estradas de acesso. 
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FOTOS 22 e 23-Parque Estadual da Baleia, com o cerrado, matas de fundo de vale, 
trilhas e o alinhamento montanhoso, ao fundo, correspondendo ao Pico Belo Horizonte 

e Serra do Curral.

Sua área é toda cercada e sem infra-estrutura de apoio. Existe um acesso, que 

é feito pelo Parque das Mangabeiras, a partir da Praça das Águas, em direção 

leste, até o nordeste deste, quando atinge o Parque da Baleia. Mas é, também, 

interditado ao público.

Suas  matas  são  características  do  Quadrilátero  Ferrífero,  apresentando-se 

contínuas, ao longo de toda a drenagem local.

Não há como entrar no Parque Estadual da Baleia pelo bairro Taquaril.

Seus terrenos, observados na FIG. 22, são declivosos, formados a partir de um 

esporão  central,  cuja  altitude  é  de  1178,4m,  desenvolvido  no  sentido 

nordeste/sudoeste,  sobre  quartzitos,  a  partir  do  qual  originam-se  oito 

drenagens da bacia do Cardoso. 
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Sobre os quartzitos, observa-se, além do Parque, a ocupação por loteamentos 

e  casas  unifamiliares.  Nestes,  os  processos  erosivos  são  controlados  por 

ajardinamento e arborização, observando-se que os graves problemas dessa 

natureza aí existentes provêm mais das minerações e ‘bota-fora’ clandestinos. 

Nas minas vizinhas, ocorrem erosões nos locais abertos para extrair minério, 

depósitos enormes de rejeito, áreas decapeadas e expostas. Em torno dessas 

minerações, forma-se um cenário lunar, como mostram as FOTOS 24 e 25.

FOTO 24-Mineração inserida na Serra do Taquaril, ao lado do Parque Estadual da 
Baleia. Notar, atrás do portão, depósito de estéril e rejeito, cavas sobre os jazimentos 

e, à esquerda, ampla área decapeada.

Como resultado dessa exposição inadequada de materiais e terrenos à ação 

do  tempo  e  ao  regime climático  local,  com chuvas  fortes  concentradas  no 

verão, o transporte e deposição de sólidos nas calhas fluviais revelam-se fatais, 

provocando o assoreamento dos córregos.
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FOTO 25-Área decapeada e abandonada, fornecendo sedimentos para os rios.

A  cobertura  vegetal  do  Parque  da  Baleia  é  aquela  clássica  das  encostas 

quartzíticas do Quadrilátero Ferrífero, com as variedades do cerrado: da base 

para  o  topo,  mata,  cerrado,  campo cerrado e  campo rupestre,  em fase de 

regeneração,  após incêndios  que,  anualmente,  atingem a região,  reduzidos 

depois da construção da cerca.

A cobertura forrageira apresenta os elementos essenciais à manutenção do 

cerrado, como os capins-flexinha (Aristida setifolia) e agulhinha (Echinolaena 

inflexa)  as canelas-de-ema (  Vochysia spp),  algumas Orchidaceae, seguidas 

dos arbustos clássicos, como a periquiteira (Miconia albincans), quaresmeiras 

(Tibouchina  spp ),  lixeira  (Curatella  americana),  murici  (Byrsonima  crassa), 

gabiroba (Campomanesia cambessedeana).

Tais espécies podem desenvolver-se até mesmo sobre solos litólicos, sendo a 

conservação  do  estrato  herbáceo  natural  a  base  para  a  manutenção  do 

ecossistema.  Este  apresenta  limitação  acentuada  para  desenvolvimento  de 
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plantas, sendo que poucas espécies vegetais sobrevivem às altas amplitudes 

térmicas diárias e à disponibilidade hídrica anual aí observadas35.

O estrato arbóreo ocorre quando os solos litólicos dão lugar a  outros, com 

Horizontes A e B presentes, permitindo a formação de nutrientes essenciais, 

como é o caso do patamar dolomítico existente no sopé das serras locais, onde 

se  observa  até  mesmo  o  desenvolvimento  de  cerradão,  em  locais  não 

degradados ou recuperados, caso do Parque das Mangabeiras. 

O cerrado propriamente dito é enriquecido com espécies de maior porte, como 

o  barbatimão (Stryphnodendron  adstringens),  pau-terra  (Qualea grandiflora), 

sucupira (Bowdichia virgilineoides), jacarandá (Machaerium opacum), pau-de-

tucano (Vochosia tucanorum), jatobá (Hymenaea stignocarpa), ipê (Tabebuia 

ochracea),  entre  outras,  formando um interessante jardim de bonsais,  onde 

pode-se notar a força da planta para se desenvolver, os caules retorcidos e as 

folhas largas e coriáceas.

No Parque da Baleia, existe uma mata, formada ao longo do tributário existente 

a  nordeste.  As  demais  matas,  como  aqui  já  se  mencionou,  pertencem  à 

Fundação Benjamim Guimarães.

As espécies formadoras dessas matas são adaptadas a ambientes úmidos e 

arroladas, quase sempre, na literatura referente à mata Atlântica. Sem dúvida, 

muitas espécies são iguais, mas a estrutura das florestas é diferente.

A classificação fisionômica ecológica adotada por VELOSO (1994) utiliza, para 

definir a subclasse de uma formação, dois parâmetros do clima, estacional e 

ombrófilo,  associando-os  à  fisiologia  das  plantas  e  sua  capacidade  de 

adaptação ao ambiente. Como já se viu, o clima local é caracteristicamente 

35 A amplitude térmica refere-se à diferença entre a maior e menor temperatura/dia ou ano, enquanto que a 
disponibilidade hídrica diz respeito à quantidade de água disponível para a planta. Na região, ocorrem 
chuvas concentradas no verão, com valores altos de precipitação, e invernos extremamente secos.
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estacional, o que não permitiria, conceitualmente, o desenvolvimento da mata 

atlântica nesta região.

Não  existem,  ainda,  estudos  bióticos  sistematizados  no  Parque,  mas,  em 

função  da  posição  geográfica  e  relação  de  localização  com  outras  áreas 

naturais,  acredita-se  que  a  existência  de  fauna  nele,  seja  aquela 

predominantemente  transitória,  entre  as  matas  da  Fundação  Benjamim 

Guimarães e o Parque das Mangabeiras.

A pressão antrópica condiciona a presença de fauna. Sendo intensa em torno 

da  área,  esta  deve  estar  mais  garantida  pela  proximidade  do  Parque  das 

Mangabeiras.

O Instituto Estadual de Florestas passou a administração do parque à PBH, 

SMMA, PMPM, aumentando legalmente a área do Parque das Mangabeiras 

em quase 50% (Processo do Parque Estadual da Baleia,  DPJAMA, SMMA, 

PBH, 1999).

 Com a integração do Parque da Baleia ao Parque das Mangabeiras, Belo 

Horizonte efetivou a criação do segundo maior parque urbano do País, sendo 

que o  primeiro  é o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro36.

As pressões antrópicas mais importantes são exercidas pelas minerações, com 

proposta de criação de um loteamento nos seus terrenos degradados, e pelo 

crescimento desordenado de um bairro situado a sudoeste.

Os pontos notáveis existentes são mirantes que podem ser encontrados no 

acesso pelo bairro Saudade:

36 Segundo o jornal Folha de São Paulo de 30/05/00, o projeto de cooperação,  firmado entre o IBAMA e 
o IEF do RJ, permitiu a implantação de um programa de ecoturismo em trilhas, que são limpas e seguras, 
de até seis dias de percurso, o que se entende possível para Belo Horizonte.
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Mirante da Baleia, de onde pode-se observar a cidade, o Parque, a Serra do 

Curral e algumas erosões na cabeceira do córrego que drena a área do 

Parque;

Mirante das Torres, de onde pode-se observar o conjunto de cabeceiras, a 

mata ciliar ao longo das drenagens e as diferenças da cobertura vegetal.

No acesso pelo Parque das Mangabeiras, pode-se encontrar:

Mirante, do qual pode-se observar o Parque inteiro, a borda da mineração, 

as matas e cerrados locais, a casa atualmente em mãos do BIOCOR, 

com sua mata; serra do Curral, Pico Belo Horizonte. 

Local de acesso a trilhas que levam, através do campo cerrado e cerrado, 

até a mata ciliar ou, por estrada pavimentada, até o Pico Belo Horizonte.

A variação morfopedológica da serra dá-se pela ausência da escarpa e dos 

itabiritos  que  a  condiciona.  Ocorre  o  meio  natural  inserido  na  Zona  dos 

Patamares  e  dos  Esporões  Quartziticos,  em torno  dos  quais  as  atividades 

humanas se manifestam.

4.2.2.2 Parque Municipal das Mangabeiras

Este Parque se situa  na  Serra  do  Curral,  local  de  significativa  beleza,  que 

permite  serem descortinadas privilegiadas vistas  panorâmicas da Cidade.  A 

Serra é símbolo de Belo Horizonte e era observada de quase toda a Cidade, 

antes que a verticalização a obstruísse irremediavelmente. 

Sua encosta  norte  foi  tombada,  em 1990,  pela  Lei  Orgânica  do  Município, 

constituindo-se como marco geográfico da Região Metropolitana,  importante 

bem cultural e científico

O Parque Municipal  das Mangabeiras, com área de 235ha, foi  concebido e 

implantado em 1982,  como um sistema polivalente de lazer que abrange a 
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recreação esportiva e artístico-cultural,  além de ecológica e de preservação 

permanente.

Apresenta boa infra-estrutura de apoio ao visitante, trilhas e recantos e sistema 

de circulação interna motorizada, que permite que todo o parque seja cruzado.

Sua administração é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SMMA/PBH. 

Encontra-se  inserido  na  Regional  Administrativa  Centro-Sul.  Possui  duas 

portarias abertas ao público, uma na Av. José do Patrocínio Pontes (portaria 

sul), e a outra, na Av. Bandeirantes s/n e Rua Caraça (portaria norte).

É  drenado  pelo  córrego  da  Serra,  afluente  da  margem  direita  do  ribeirão 

Arrudas, tributário do rio das Velhas.

Foi criado a partir de um projeto de Roberto Burle Marx que “reservou espaço 

para  o  esporte  e  atividades  culturais,  multiplicando  as  opções  de  lazer  no 

parque”. 

É o parque melhor instalado do Município, tanto sob aspecto ambiental como 

de infra-estrutura, e receptor de uma gama variada de visitantes, da Cidade, de 

Minas, do Brasil e do mundo.

A FIG. 23 mostra a imagem aérea do Parque, com seus limites. Observam-se a 

mata que domina o Patamar Dolomítico presente, o cerrado nas encostas do 

esporão quartzílico e áreas de infra-estrutura e de acessos. Na FOTO 26, vê-se 

sua entrada principal e a Praça das Águas, onde funcionava a mineração que 

ali existia antigamente.
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FOTO 26-Parque Municipal das Mangabeiras.

No século passado, a área fazia parte da Fazenda do Capão, onde, em 1941, 

foi implantado o primeiro serviço de tratamento de água da Cidade, destinado 

ao  abastecimento  do  bairro  Serra,  cujo  reservatório  pode  ser  encontrado 

próximo  à  entrada  norte,  onde  hoje  se  desenvolve  o  projeto  “Menino  no 

Parque”. 

Em 1960, a Companhia Ferro Belo Horizonte (FERROBEL) se instala no local 

para explorar ferro na porção sul do parque, atual Praças das Águas, onde 

pode-se ver um  velho britador utilizado pela Companhia.

Em 1966, o decreto no 1466 cria o Parque Municipal das Mangabeiras para 

preservar sua área florestal e dar à população um espaço de lazer.

Em 1974, é autorizada sua implantação. Seu projeto paisagístico é entregue à 

Roberto Burle Marx e sua equipe.

O Parque foi inaugurado em 13 de maio de 1982. Sua administração esteve a 

cargo da BELOTUR até 1984, quando passa para a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente.
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Fig.23
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O meio natural peculiar da região está bem representado no local, que abriga 

características  de  todas  as  zonas  ambientais  do  Domínio  do  Quadrilátero 

Ferrífero.  Sua cobertura vegetal  conserva matas,  cerrado,  campo cerrado e 

rupestre.

Este  compartimento,  de  grande  relevância  no  contexto  do  arcabouço 

geológico-geomorfológico  mineiro  e  brasileiro,  domina  orograficamente  o 

compartimento de colinas da Depressão de Belo Horizonte, correspondendo ao 

substrato  litológico  constituído  por  rochas  metamórficas  pré-cambrianas  do 

Quadrilátero Ferrífero (SAADI, op. cit).

A  morfologia  da  escarpa  é  dependente  das  características  geológicas, 

litológicas e estruturais, observando-se que a parte superior e mais íngreme, 

que domina o bairro Mangabeiras, é constituída por rochas duras do Grupo 

Itabira:  Itabirito  Cauê  (Itabiritos  com  lentes  de  hematita),  para  a  porção 

superior, e da Formação Gandarela (dolomitos e itabiritos dolomíticos), rochas 

mais moles, para a porção inferior.

A  presença  dos  itabiritos,  fontes  do  minério  de  ferro  extraído  da  Serra  do 

Curral,  é  a  principal  causa  da  resistência  oposta  ao  desgaste  erosivo  e, 

conseqüentemente,  da  existência  da  escarpa.  Esta  constitui  uma  aresta 

assimétrica com maior declividade pelo lado norte, ocupado pela Cidade. 

A cobertura vegetal é de pequeno porte, correspondendo aos solos litólicos e 

altas declividades observadas. A fauna é aquela típica de rapina, ocorrendo 

lagartos e teiús; urubus37, gaviões, corujas e demais espécies de avifauna que 

tem o ambiente rupestre como habitat.

37 Na crista da Serra do Curral, existe o Pico do Urubu, onde se vislumbra uma impressionante vista da 
Cidade.
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Na base dessa escarpa principal,  desenvolve-se um patamar com forma de 

depressão fluvial,  correspondendo  à  bacia  do  córrego  da  Serra,  onde está 

instalado o Parque. A morfologia deprimida, resultado da composição química 

dos  dolomitos  da  Formação  Gandarela,  que  favorece  os  processos  de 

solubilização de carbonatos e conseqüente carstificação, pode ser observada 

na caverna existente na porção sul do Parque, vista na FOTO 27.

.
FOTO 27-Caverna existente na região leste do Parque, descrita como uma das mais 

importantes do mundo para esta litologia.

A FIG. 24  mostra a topografia e litografia do PMM.

A  cobertura  vegetal  responde  às  características  físicas,  observando-se  a 

ocorrência de mata de galeria, acompanhando os cursos hídricos, e cerradão, 

onde não há água, caso da  base da escarpa.

Como  afirma  SAADI  (1994,  op.  cit),  em  função  da  direção  do  mergulho 

geológico,  a  infiltração  de água  se  dá  predominantemente  no  sentido  N/S, 

observando-se maior número de nascentes na face sul da serra, no município 

de  Nova  Lima.  No  Parque  das  Mangabeiras  ocorrem  várias  nascentes  do 

córrego da Serra.
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Fig.24

142



FOTO 28-Antiga captação de água para abastecimento do bairro Serra.

À jusante da área do Parque, ressaltos topográficos, em forma de cristas, são 

controlados por afloramentos de lente de itabiritos (caso da primeira crista), em 

meio  à  Formação  do  Cercadinho,  ou  camadas  de  quartzitos,  em  meio  à 

Formação  Taboões.  O  cerrado  domina  nesta  zona,  sendo  seu  porte 

proporcional à espessura do solo formado. 

A  parte  inferior  da  escarpa,  à  jusante  da  última  crista,  apresenta  uma 

morfologia mais suavizada, sob forma de um plano medianamente inclinado 

que  suporta  o  bairro  Serra.  A  homogeneidade  morfológica  e  suavidade  da 

rampa são devidas à ocorrência dos xistos da Formação Sabará.

Notam-se,  no  Parque,  então,  matas  de  galeria,  cerradão,  cerrado,  campo 

cerrado  e  campo  rupestre.  Trata-se  de  uma  riqueza  perdida  frente  à 

observação inócua do visitante desinformado, que, em geral, não desenvolveu 

a percepção dessas diferenças.

A fauna local  mostra-se ao visitante,  podendo ser vista,  tranqüilamente, em 

horários de menor movimento, a presença de quatis, soins, micos e coelhos, na 
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Praça das Águas e redondezas, além de vasta quantidade de pássaros, como 

os raros jacu e jacutinga, que vivem no bosque periférico à Praça das Águas.

Nas FOTOS 29 e 30, observa-se a docilidade dos animais que transitam no 

bosque e na praça.

   

FOTOS 29 e 30-Animais facilmente avistados no PMM, mesmo em áreas de 
convivência. Soins são comuns, assim como jacus, jacutingas e quatis.

A infra-estrutura  implantada  no  Parque  consiste  nos  equipamentos  listados 

abaixo38:

Praça das Águas: localizada a partir do acesso sul, centro das atrações do 

local;

serviços: restaurante, lanchonete, bar, sanitários, bebedouros, acolhimento, 

estação de rádio, administração, salas de reunião e educação ambiental; 

mirante  do  britador(sem  informações  sobre  a  paisagem);  vista 

privilegiada da escarpa norte da Serra do Curral; posto médico;

parque  esportivo:  localizado  na  parte  baixa  lateral  à  Praça  das  Águas, 

contando  com  26  quadras  poliesportivas,  com  sua  administração, 

vestiário  e  bebedouros;  estação  de  emergência;  outdoor da  bacia 

hidrográfica; ponto de ônibus. Alta densidade de freqüência;

38 Environmental Features of the PQMA, BH, 1994.
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Praça de Eventos: localizada lateralmente ao parque esportivo.  O antigo 

britador da mineração pode ser daí observado;

Ciranda de Brinquedos: áreas localizada a 550m da Praça das Águas e 

1200m da entrada norte; possui casa de bonecas,  playground, mesas, 

sanitários, parada de ônibus, outdoor com bacia hidrográfica;

Ilha do Passatempo: localizada abaixo da Praça das Águas, perto do Teatro 

de Arena. É o ponto de partida da Trilha da Mata. Possui  mesas de 

jogos  debaixo  das  árvores,  placas  identificadores  das  espécies, 

freqüência de animais ;

viveiro de produção de mudas: estufa e ripado, talhão de espera;

Centro de Educação Ambiental (CEAM): trata-se de uma bonita construção 

em alvenaria onde são ministrados cursos de educação ambiental;

estação de meteorologia: equipada com instrumentos básicos para medir 

temperatura e precipitação. Implantada em 1955;

Mirante da Mata: estrutura tipo deck em madeira, com caminhos, outdoors 

de localização, sanitários, bebedouro, ponto de ônibus;

Morro do Pic-Nic:  localizado a 1100m da Praça das Águas e 2300m do 

portão  norte;  possui  quiosques  para  pic-nics  com  mesas  e  bancos; 

parada de ônibus; vestiários e bebedouros; há um quiosque para bar;

Vale dos Quiosques: de difícil visualização, em função da mata alta, acesso 

difícil e sem informações sobre localização;

guaritas construídas em alvenaria para vigilância. São fundamentais para a 

segurança do parque, dada sua localização, que permite visualizá-lo por 

inteiro;
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Porta da Cidadania: porta existente entre o morro do Cafezal e o parque, 

aberta para integrar a comunidade vizinha;

Cascatinha:  duas  pequenas  barragens  (assoreadas)  fornecem uma bela 

paisagem de floresta;

portaria norte (Av. Bandeirantes s/n);

Lago do Sonho: barragem e quiosque bar, com mesas e bancos para pic-

nic;

portaria sul (Av. Anel da Serra, s/n): guarita e posto policial;

área  de  estacionamento  na  entrada  da  Portaria  sul,  pavimentada  e 

arborizada:  escritório  da  companhia  de  ônibus,  cuja  arquitetura  não 

condiz com a do parque; portaria de entrada à Praça das Águas.

antiga estação de abastecimento de água, onde a Estação Pluviométrica foi 

instalada em 1940; 

Os pontos notáveis do Parque das Mangabeiras são múltiplos, a começar pela 

Praça das Águas, de onde pode-se observar o alinhamento montanhoso da 

escarpa principal da Serra do Curral.

São mirantes, recantos e cachoeiras, interligados por acessos e trilhas, sem, 

contudo, existirem sistemas de informação, de apoio e de incentivo à visitação, 

sendo observadas placas proibitivas de algumas práticas e acessos.

Uma atividade ecoturística já praticada, a partir  do Parque, é o percurso da 

trilha da crista da Serra do Curral. No entanto, não apresenta qualquer sistema 

informativo e de segurança.

O Parque é centro de comemorações ligadas ao meio ambiente e às crianças, 

possuindo  calendário  permanente  de  festas  e  eventos.  Abriga,  ainda, 
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instalações físicas que permitem a realização de shows, congressos, simpósios 

e seminários. Apresenta amplo potencial para maior exploração educativa.

4.2.2.3 Escarpa da Serra do Curral  

Esta área consiste na escarpa e base da serra, localizada ao longo da Av. José 

do Patrocínio Pontes, entre o Parque das Mangabeiras e a Praça Estado de 

Israel,  cujo  acesso  se  dá  a  partir  da  Praça  do  Papa.  Nela,  há  uma única 

construção, Fundação Hilton Rocha, administradora do instituto homônimo, que 

se dedica à pesquisa e tratamento dos olhos. 

A FIG. 25 mostra sua crista, ocupação periférica, localização em relação ao 

PMM e à Praça Estado de Israel.

Não apresenta infra-estrutura de apoio à visitação. Para realização desta, muito 

freqüente nos finais de semana, o usuário tem, apenas, uma trilha existente na 

sua crista, entre o PMM e a Praça Estado de Israel.

Em virtude da inexistência dessa infra-estrutura, observa-se lixo ao longo da 

trilha e pontos perigosos em seu percurso.  Além disso,  incêndios varrem a 

serra,  ocasionalmente,  partindo  de  sua  crista.  Seu  potencial  para 

aproveitamento, com finalidade ecoturística, é grande, visto que a beleza da 

serra e das paisagens descortinadas do seu alto é atrativa e o local propicia a 

apreensão de importantes  informações sobre  o  meio  ambiente  que apenas 

estão  a  espera  de  ser  formalizadas  e  postas  em  prática,  com  o  devido 

provimento de segurança para o usuário

A escapa da Serra do Curral, no trecho da Av. José do Patrocínio Pontes, é de 

propriedade do Estado e está inserida na administração da Regional Centro-

Fig.25
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Sul. A bacia hidrográfica é a do córrego da Serra, afluente do Ribeirão Arrudas, 

cujas nascentes se encontram no PMM.
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É excepcional e variada a paisagem visível do alto da serra e da escarpa. Se, 

pelo  lado  sul,  pode-se  observar  a  grandeza  da  mineração  de  ferro  e  a 

superfície do interior do Quadrilátero Ferrífero, pelo lado norte, descortina-se 

todo o território municipal na aberta Depressão de Belo Horizonte. No entanto, 

não existe  qualquer  referência  que oriente o visitante e  mostre o que está 

contido nessa paisagem.

A escarpa, como dito, é sustentada por itabiritos que afloram por todo lado, 

apresentando  acentuada  declividade,  chegando,  em  alguns  pontos,  a 

declividades negativas. Ocorre uma grande fenda na face sul da serra, formada 

por dois enormes blocos de itabirito.

A escarpa é ocupada por campo cerrado e rupestre com a base forrageira 

constituída  por  capim  meloso39 e  canelas  de  ema,  observando-se  alguns 

arbustos tais como a copaíba, candeinha, barbatimão de pequeno porte.

A  fauna  provavelmente  é  a  mesma,  escassa,  que  transita  na  crista,  com 

algumas espécies de pássaros e répteis, visto não ocorrerem fontes de água.

A base da serra forma a Zona do Patamar, sobre substrato dolomítico, com 

menores declividades compondo um longo patamar, quase plano em algumas 

regiões.  A  Mineração  Lagoa  Seca  explota  dolomitos  neste  local,  conforme 

mostra a FOTO 31.

Uma nascente intermitente se encontra localizada na região da pracinha do 

Hospital Hilton Rocha.

As  plantas  de  cerrado  ali  desenvolvidas  atingem  portes  que  permitem 

classificar a formação como cerradão, ou seja, espécies de cerrado com porte 

arbóreo, fato favorecido pela maior espessura e fertilidade do solo, geradas 

39 Mellinis minutiflora, espécie com alta capacidade de propagação e que vem dominando a cobertura 
forrageira local.
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pelos dolomitos. Observam-se bartatimão (Striphnodendron adstringens), pau-

santo  (Kielmeyera  cariácea),  pau-terra  (Qualea  spp),  pequi  (Caryocar 

brasiliensis), jacarandá do cerrado (Machaerium opacum).

FOTO 31- Mineração Lagoa Seca que explota dolomito na Zona do Patamar da Serra 
do Curral. No centro da foto, a cava principal; acima, terrenos revegetados da 

mineração; atrás, à esquerda, o bairro Belvedere, desenvolvido sobre essa mesma 
zona.

Ocorrem também exemplares de Pinus elliotis40, indevidamente plantados pelo 

poder  público,  CODEURB,  na  década  de  80,  que  impactam  a  paisagem 

observada por  aqueles  que conhecem plantas,  visto  ser  esta  uma espécie 

exótica, sem qualquer relação com a formação natural presente.

A cobertura vegetal é constantemente atingida por incêndios que a degradam, 

impedindo que a fisionomia de cerradão se estabeleça.

A fauna potencial indicada para este patamar dolomítico constitui-se por grupos 

de aves e pequenos mamíferos. A proximidade da ocupação urbana impede a 

existência de grupos de maior porte e diversidade, certamente presentes no 

passado.

A  travessia  da  serra  é  oficialmente  proibida  pelo  serviço  de  segurança  do 

Parque, mas a crista pode ser acessada pela Praça Estado de Israel. Desta 
40 Essas plantas deveriam ser removidas do local pois reduzem o potencial de desenvolvimento das outras.
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praça, várias trilhas partem, ainda, em direção à caixa d’água da COPASA, 

onde  vislumbra-se  uma  magnífica  paisagem  da  Cidade:  para  a  mineração 

Lagoa Seca41, onde observa-se cava, depósitos e infra-estrutura de operação 

da mina; para a crista da serra, tomando-se a trilha.

Existe uma tubulação de água, que serve a um posto da PM existente na crista, 

que é utilizada para acesso entre a praça e a trilha, pela base da escarpa, que 

se configura como um perigoso percurso.

Os pontos notáveis da escarpa da serra são, indubitavelmente, os mirantes 

naturais existentes ao longo de sua crista, que permitem que se descortine a 

Depressão de Belo Horizonte, a norte, e o Quadrilátero Ferrífero, a sul. São 

eles  que  propiciam  também  que  se  explorem  infindáveis  recursos  para 

transmissão de informações sobre o meio natural.

A Zona dos Esporões Quartzíticos pode ser observada, a partir do mirante da 

Praça  Estado  de  Israel,  e  da  Praça  do  Papa.  As  declividades  são  mais 

moderadas que as da escarpa ferrífera, mas ainda se apresentam elevadas.

Observa-se  o  campo  cerrado  em  regeneração,  típico  dos  solos  litólicos 

formados a partir desta rocha. A formação vegetacional é de baixa estatura, 

com presença de cobertura forrageira típica, com capim agulhinha e flexinha, e 

arbustos  esparsos.  Várias  feições  erosivas,  especialmente  de  ruptura  de 

vertente,  podem  ser  vistas.  Este  terreno  pertence  à  Prefeitura  de  Belo 

Horizonte, que o destinou à Área Verde.

4.2.2.4. Parque da Mata das Borboletas

41 A Mineração explota dolomito e pode ser observada e compreendida a partir da Praça Estado 
de Israel, onde algumas trilhas permitem o acesso à crista da serra e a um mirante natural, a 
partir do qual se descortina uma ampla vista da mineração e da Cidade.
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Localizado no bairro Sion, seu acesso se dá pelas ruas Patagônia, Groenlândia 

e Assunção. Possui área de 3,2ha, que se constitui de uma cabeceira e um 

anfiteatro É provido de trilhas e pequena infra-estrutura de apoio. As FOTOS 

32 e 33 mostram o parque e o terreno marginal, de propriedade particular.

Foto 32: Aspecto do Parque Municipal da Mata das Borboletas, com seu talvegue e 
mata ciliar.
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Foto 33: Aspecto do Parque Municipal da Mata das Borboletas. Observa-se o terreno 
contíguo, que deveria ser incorporado ao mesmo.

A porção mais alta do terreno, muito importante para preservação, no momento 

atual,  avistada  do  seu  interior  e  dele  segmentado  por  uma  avenida,  é  de 

propriedade  privada42 e  não  pertence  ao  Parque.  O  Mirante  do  Belvedere, 

como é chamado o local, configura-se com possibilidade para compor a área 

de preservação, dada suas características de área quartzítica, com seu alto 

potencial para infiltração de águas pluviais, recarga de lençol freático e redução 

de  enchentes,  devendo  ser  preservado  e  integrado  ao  Parque  Mata  das 

Borboletas.

42A área pertence à família Pentagna Guimarães, leia-se Mineração Lagoa Seca. 
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O  domínio  físico  é  marcado  por  um  esporão  quartzítico,  com  vertentes 

côncavas e cabeceiras de drenagem, respectivamente ocupados por cerrado, 

na  porção  alta,  e  mata  de  galeria  envolvendo  a  nascente,  cujo  curso,  já 

bastante assoreado, apresenta-se ocupado por espécies adaptadas a brejos.

4.2.2.5 Lagoa Seca 

A Lagoa Seca, localizada no bairro Belvedere, perto do trevo da BR-040, com 

Raja Gabaglia e BH Shopping, saída sul da cidade, é uma das poucas feições 

cársticas da Zona do Patamar Dolomítico  visíveis no Município.

Seus terrenos foram protegidos contra a implantação de mais um dos grandes 

prédios construídos recentemente no bairro e hoje são caracterizados como 

indivisos, com promessa de doação da área para implantação de um parque 

municipal, em meio à expansão vertical do bairro.

No entanto, tratando-se de uma área cárstica que deve ser preservada, falta-

lhe  espaço  reservado  em  torno  para  permitir  sua  proteção  efetiva,  o  que 

dificulta sua conservação natural. As FOTOS 34 e 35 mostram a área.

No local,  já arborizado, pode-se observar as evidências e peculiaridades do 

domínio  local,  sendo,  naturalmente,  um ganho,  ainda  que  pequeno,  a  sua 

preservação, por tratar-se de feição cárstica de tal significado, que mostra um 

pouco das características dos terrenos dolomíticos locais.
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FOTOS 34 e  35:  Vista  geral  da  área da  Lagoa Seca,  podendo-se  notar  a 
depressão que a caracteriza e a drenagem que aponta à área a partir de um 
bueiro  
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4.2.2.6 Reserva do Cercadinho
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Esta reserva situa-se na Serra José Vieira, esta localizada ao longo da pista de 

acesso a Belo Horizonte da BR-040.

Nessa serra, encontra-se uma antiga mina desativada, apresentando inúmeras 

erosões, terrenos ocupados com vegetação de cerrado com erosões evidentes 

e a Reserva do Cercadinho, pertencente à COPASA.

Trata-se de uma região com problemas, mas importante por se constituir em 

elo de ligação possível entre a Serra do Curral e da Mutuca.

Os terrenos da Reserva do Cercadinho são de propriedade da Prefeitura de 

Belo Horizonte, estando sua administração a cargo da COPASA, através de 

concessão,  para  captação  e  abastecimento  de  água  de  35.000  habitantes 

residentes na Zona Sul da cidade.

A FIG. 26 mostra a imagem aérea local,  seus limites e entorno. A FIG. 27 

revela sua topografia e principais drenagens.  A FOTO 36 dá uma visão da 

reserva  da  COPASA,  que  ocupa  um espaço  de  247ha,  dos  quais  40  são 

ocupados por  cobertura vegetal  arbórea e o restante,  por  cerrado e campo 

cerrado. 

Foto 36-Reserva do Cercadinho, observando-se sua área de campo cerrado e 
cerrado.

Fig.26
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Fig.27
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4.2.2.7 Mina do Branquinho

Em frente à Reserva do Cercadinho, à leste da FIG. 26, observa-se um terreno 

muito erodido, onde funcionou uma mineração, a Mina do Branquinho, que dali 

retirava material de base para implantação de acessos.

Essa mina, posicionada às margens da BR-040, consiste numa grande cratera 

resultante  de  exploração  mineral,  repleta  de  erosões  e  ainda  detentora  de 

alguns  terrenos  com  vegetação  natural,  nas  porções  topográficas  mais 

elevadas.

Foto 37- Mina do Branquinho, onde erosões e abandono preocupam aqueles que 
gostam da cidade e propõem sua recomposição.

Ela é ideal  para integrar  um grande empreendimento que se propusesse a 

recuperar a área, tratando sua drenagem superficial e recompondo seu terreno, 

o que a tornaria útil para lazer e cultura, além de evitar tanto a manutenção de 

tal  erosão,  à  porta  sul  da  cidade,  como  a  exposição  de  uma  fonte  de 

sedimentos para assoreamento do manancial localizado à jusante.
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4.2.2.8 Terrenos da BR-040

Lateralmente à Mina do Branquinho, há um terreno, às margens da BR-040, 

ocupado por cerrado degradado, não possuindo qualquer infra-estrutura. Mas, 

como representa a conexão com a serra da Mutuca, merece uso adequado à 

sua localização na Cidade.

Na FOTO 38 temos uma visão desses terrenos.

Foto 38-Terrenos também degradados, pertencentes à família do “dono da “mina”, 
repleto de erosões, à margem da BR-040, sentido Belo Horizonte.

A oeste do Cercadinho, o Parque Ageu Pio Sobrinho (Buritis) se faz presente, 

sobre  um esporão quartzítico  próximo à  Zona Industrial  e  ao  adensamento 

urbano do Bairro Buritis.

Esse  Parque,  originado  de  parcelamento,  possui,  como  infra-estrutura  de 

apoio,  uma  portaria,  um  conjunto  de  sanitários,  uma  quadra  poliesportiva, 

playground,  campo de futebol e, aproximadamente, um quilômetro de trilhas 

para caminhada, com acesso feito pelo Bairro Buritis, à Av. Mário Werneck.

Detém  três  nascentes,  com  mata,  que  formam  um  pequeno  córrego.  As 

encostas são ocupadas por cerrado e campo cerrado, caracterizando bem o 

domínio dos esporões quartzíticos.
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4.2.2.9 Escarpa da Serra da Mutuca

A Serra da Mutuca configura-se como o limite sul de Belo Horizonte, sendo sua 

face norte voltada para a Cidade. Nela encontram-se vestígios de atividades 

industriais relativos à : 

Mannesmann Mineração, que, por uma enorme placa, indica ser dela a área 

degradada observada na encosta decapeada e abandonada desta linda 

serra;

MBR, que detém o teleférico desativado instalado na crista da serra, em 

zona  de  preservação  permanente,  que  lá  permanece,  há  anos, 

abandonado.

Este espaço permite a transposição da serra pela crista, a partir da BR-040, no 

trevo de acesso ao anel rodoviário, até o limite do Parque Estadual do Rola 

Moça, no bairro Pongelupe, de onde se descortinam os melhores ambientes 

preservados da Cidade.

Encontram-se aí as Zonas das Cristas, Escarpas e do Patamar, sendo que o 

quadro visível, de pronto, desola, considerando-se o decapeamento de grande 

parte da encosta, pela mineração, e a extensa área exposta aos fatores físicos 

e erosivos. 

Na Zona da Crista, no entanto, há uma trilha que poderá ser utilizada, se for 

provida de infra-estrutura mínima. A partir dela, vislumbra-se a paisagem das 

matas da Mutuca,  na vertente sul,  oposta,  em contraste,  com o impactante 

resultado da lavra descontrolada existente na face Belo Horizonte.

A  CEMIG  possui  uma  estação  radiométrica  e  meteorológica  na  Serra  do 

Cachimbo e mantém,  para tanto,  a  estrada sempre em boas condições de 

circulação (FOTOS 39 e 40). 
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FOTOS 39 e 40 - Vista da Serra da Mutuca e da mineração, no centro da foto, cujas 
atividades estão suspensas. Vista da face norte da Serra da Mutuca, observando-se o 

limite do Parque Estadual da Serra do Rola Moça.

4.2.2.10 Parque Estadual da Serra do Rola Moça

A partir do limite sul da Serra da Mutuca, inicia-se o Parque Estadual da Serra 

do Rola Moça, que se estende pela serra homônima até o limite sul de Belo 

Horizonte, prosseguindo por outros municípios.

Trata-se de  um parque urbano diferente dos demais,  visto  ser  afastado da 

Cidade, dando a impressão de retiro fora de Belo Horizonte. A FIG. 28 mostra a 

imagem aérea do local, na sua porção inserida no município de Belo Horizonte.

O  Parque  abrenge  os  municípios  de  Belo  Horizonte,  Nova  Lima,  Ibirité  e 

Brumadinho  e  possui  área  de  3941ha,  sendo  que  2.717ha  deles  estão  no 

município  da  Capital  mineira.  Resulta  de  esforços  do  Instituto  Estadual  de 

Florestas, COPASA e PBH, que o implantaram em 1998.  Sua criação deu-se 

em 1994, com objetivos de:

• proteger  mananciais  que  abastecem  25%  da  população  de  Belo 

Horizonte  e  Região  Metropolitana,  que  constituem  as  APEs  da  Mutuca, 

Barreiro,  Bálsamo,  Tabõoes,  Catarina  e  Rola  Moça,  cuja  concessão  é  da 

COPASA;
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interromper o crescimento urbano de BH, na porção sul;

mudar a categoria de manejo dessas áreas para outras, mais restritivas;

integrar mananciais antes separados;

proteger a vegetação e fauna existente.

Em Belo Horizonte, o acesso a ele se dá pelo Barreiro de Cima, Via Geraldo 

Dias, km 8, onde há portaria e guarita desativadas; em seu  interior, existe um 

centro  de  convivência  servido  por  toiletes,  bar  e  lanchonete,  quiosques, 

biblioteca, auditório e quadras. Há muitas trilhas de motocicleta e via de acesso 

para carro, mas nenhuma orientação para os visitantes sobre a natureza local.

O Rola Moça localiza-se a sul do município, em terrenos da Unidade Ambiental 

do  Quadrilátero  Ferrífero,  observando-se  daí  as  Zonas  de  Crista,  Escarpa, 

Patamar e Esporões.

A Zona de Cristas é encontrada no alinhamento da serra da Mutuca até o limite 

sul do parque, com ocorrência praticamente contínua de canga ferruginosa que 

forma camada litólica, superficial e espessa.

A vegetação é a típica, porém mais diversificada do que as encontradas na 

Serra do  Curral,  com variedades de velociáceas,  ciperáceas,  bromeliáceas, 

que compõem um jardim rupestre que demanda estudos e pesquisas, pois é 

quase desconhecido.

A fauna deste Domínio é limitada pelas condições físicas. Predominam répteis 

e aves de rapina.

A Zona da Escarpa pode ser encontrada na porção central do Parque, com 

direção NE/SO, do alinhamento montanhoso; está também na Serra da Mutuca 

e do Cachimbo, onde se encontra o posto metereológico da CEMIG.

Fig.28
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No patamar dolomítico, encontram-se as nascentes dos córregos do Barreiro, 

Capão da Posse e Jatobá, que pertencem ao município de Belo Horizonte e 

drenam para a bacia do ribeirão Arrudas. A topografia aí é suave, podendo-se 

visualizar duas bocas de caverna e vários afloramentos rochosos.

Os esporões quartzíticos formam um maciço que individualiza o Parque em 

relação à porção urbanizada do Barreiro.

No Parque Estadual da Serra do Rola Moça, ocorrem os mais preservados 

campos rupestres da região, que se desenvolvem sobre a carapaça de canga 

ferruginosa  existente  nas  zonas  de  crista  do  alinhamento  serrano.  Neles, 

observam-se, principalmente,  micro canelas-de-ema, orquídeas, ciperáceas e 

cactáceas.

Nas encostas,  patamares e esporões quartzíticos,  encontra-se cerrado,  que 

varia entre campo cerrado, cerrado e cerradão.

Ao longo dos rios, desenvolve-se a mata de galeria, algumas com alto grau de 

preservação,  atingindo  porte  elevado,  diversidade  acentuada  e  importante 

papel estruturador do ambiente. As FOTOS 41 e 42 mostram áreas do parque.

FOTO 41-Vista da Zona do Esporão Quartzítico, abrindo-se em direção à parte 
urbanizada da Cidade.
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Quanto à fauna,  ocorrem registros de gato do mato,  de lobo, de tamanduá 

mirim, de paca, de tatu, de veado, de coelho (COPASA, 1998).

O  Parque  é  muito  extenso  e  não  é  cercado,  o  que  o  torna  um  foco  de 

problemas, principalmente por se constituir em vasta área natural limíte com a 

densa malha urbana de Belo Horizonte, como mostra a FIG. 29, onde seus 

limites, vizinhos e principais drenagens podem ser vistos.

Seus  problemas  vão  desde  os  incêndios  anuais  à  desova  de cadáveres  e 

veículos, deposição de entulhos e uso indevido por consumidores de drogas e 

trilleiros.
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Fig.29
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FOTO 42-Vista da Zona do Patamar, em primeiro plano, observando-se uma boca de 
caverna existente no PESRM. Ao fundo, espessa camada de canga laterítica que 

cobre suas cristas.

Para  resolver  a  questão,  a  administração  do  parque,  que  conta  com  27 

pessoas, entre administração, portaria e vigilância, prevê o incremento de um 

programa  denominado  ”Sistema  Integrado  de  Proteção,  Fiscalização, 

Prevenção  e  Controle  de  Incêndios  Florestais”,  para  integrar  os  núcleos 

populacionais existentes. 

Composto pelo IEF, COPASA, Condomínio Retiro das Pedras e Quintas de 

Casa Branca, SICAL Industrial Ltda, rede férrea MRS Logística, e prefeituras, o 

sistema consistirá  em responsabilidade compartilhada entre  seus  membros, 

cabendo  a  cada  um  deles  a  administração  de  seu  setor,  mas  de  forma 

integrada com os demais.

Existe um convênio entre a PBH e o PESRM, que prevê a vigilância diurna pelo 

primeiro e noturna pelo segundo.

O Parque possui quatro portarias, duas pelo Barreiro (BH), uma pelo Jardim 

Canadá (Nova Lima) e outra por Casa Branca (Brumadinho), como mostram as 

FOTOS 43, 44 e 45.
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Sua infra-estrutura consta de comunicação por rádio; quatro portarias 24 horas, 

quatro  motocicletas,  três  automóveis;  sede  administrativa  de  2000m2,  no 

Jardim Canadá; centro de lazer no Barreiro, com auditório, sala de biblioteca, 

quiosques, quadras, zona de pic-nic.

Como estrada,  existe  uma trilha  informal  entre  o  centro  de  convivência  do 

Barreiro e o local denominado Três Pedras, limite da Zona de Tombamento da 

Serra do Curral, e acessos entre Casa Branca/Jardim Canadá e Barreiro. 

FOTO 43 – Portaria do Parque no bairro Barreiro de Cima.

FOTO 44 – Centro de Educação Ambiental, auditório e biblioteca.
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FOTO 45 – Centro de convivência onde existem quadras, abrigos, quiosques, 
churrasqueiras

O meio natural exibe a maior exuberância entre todos os existentes na Capital. 

Das matas de galeria, que acompanham os cursos hídricos, ao cerrado, campo 

e campo-rupestre, pode-se vislumbrar toda a beleza paisagística do local, que 

contém,  potencialmente,  todos  os  recursos  demandados  pelos  usuários  do 

ecoturismo, inclusive espaços para a prática de esportes radicais, desde que 

sob supervisão de guias e monitores.

A paisagem deslumbrante carece de serviços e equipamentos de orientação e 

informações  sobre  o  meio  observado  para  demonstrar  ao  visitante  a 

importância daquilo que está sendo visto. A FOTO 42 dá uma panorâmica do 

Parque em Belo Horizonte.
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FOTO 46 – Vista geral do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, porção Belo 
Horizonte, com as serras do Cachimbo e da Mutuca. Notar Floresta ao pé das 

escarpas, no centro da foto e o cerrado, em primeiro plano.

A  ocupação  da  maioria  das  áreas  naturais  remanescentes  fez-se  com 

finalidade preservacionista. Os visitantes dessas áreas, no entanto, não têm 

como  apreender  e  discernir  a  variedade  e  raridade  que  os  estudiosos 

encontram nos ecossistemas que subsistem no denso contexto urbano local, 

por  falta  de  informações mínimas  a  seu  respeito.  Assim,  o  morador  dessa 

cidade  não  aprende  a  reconhecer  o  valor  dos  espaços  naturais  aqui 

conservados,  aprendizagem que este trabalho defende como imprescindível 

para  preservação  dos  ambientes  naturais.  A  ausência  de  uma  prática 

pedagógica, nos parques, acaba por favorecer objetivos contrários aos de sua 

criação. Permite que a propaganda dos projetos de ocupação antrópica e de 

expansão da malha urbana tornem-se simpáticos à população 

No capítulo a seguir serão expostas as sugestões para prover essas áreas de 

infra-estrutura  que permita  ao  visitante,  de  forma organizada,  reconhecer  o 

meio ambiente original da cidade, fazendo uma leitura da sua paisagem.
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5 ANÁLISE GERAL DA SITUAÇÃO DAS ÁREAS NATURAIS E 
SEU POTENCIAL RECREATIVO E ECOTURÍSTICO

Feito  o  levantamento  e  arrolamento  das  áreas  verdes  em  Belo  Horizonte, 

realizada  sua  caracterização,  mostrados  seus  problemas  e  potencialidades 

quanto ao turismo e recreação, é necessário reunir esses dados, analisar a 

situação descrita, para, finalmente, apresentar sugestões de uma proposta de 

integração dessas áreas, na perspectiva de sua organização para implantação 

gradual de um plano ecoturístico e recreativo na Cidade.

5.1 Análise da situação das áreas naturais 

O Quadro 1 mostra, sintetizados, os principais dados sobre as áreas naturais e 

a FIG. 30, sua inserção no Mapa de Unidades Ambientais do Município.

A maior parte das áreas é de domínio público – principalmente municipal, e, 

secundariamente, do Estado e Federação – sendo destinada à preservação. 

As áreas particulares, configuradas pelos extensos terrenos da sub-bacia do 

córrego do Isidoro, da Mina do Branquinho e das áreas contíguas, merecem 

estudos específicos, pois apresentam grande potencial para recomposição e se 

apresentam com evidentes sinais de degradação. 

A Reserva da UFMG, o Parque Municipal Serra Verde, o Parque Estadual da 

Baleia e a Reserva do Cercadinho, parcialmente, encontram-se fechadas ao 

público.  O acesso a  elas  é  permitido  a  partir  de  visitas  pré  ajustadas,  em 

horários previamente definidos com as respectivas administrações.

As demais áreas apresentam infra-estrutura, sem contudo existirem programas 

voltados para a prática da recreação e do ecoturismo.
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QUADRO 1
SÍNTESE ÁREAS NATURAIS

Nome Domínio
Ambiental

Administração Área (Ha) Regional Infra-
Estrutura

Fund. Zoobotânica. DBH PBH 175 Pampulha Presente
P.M. Ursulina And. 

Melo
DBH PBH 24 Pampulha Presente

Res. Biol. UFMG DBH FEDERAL 100 Pampulha Presente
P.M. Serra Verde DBH PBH 80 Venda Nova Ausente
Sub-bacia Isidoro DBH PARTICULAR Não 

definida
Norte Ausente

P.E. Baleia QF ESTADO MG 102 Leste Ausente
P.M. Mangabeiras QF PBH 235 Centro Sul Presente

Escarpa da Serra do 
Curral

QF ESTADO MG Não 
definida

Centro Sul Ausente

P.M.Mata Borboletas QF PBH 3,2 Centro Sul Presente
Lagoa Seca QF PARTICULAR 1,0 Centro Sul Ausente

Reservado do 
Cercadinho

QF ESTADO MG 247 Oeste Presente

Mina do Branquinho QF PARTICULAR Não 
definida

Oeste Ausente

P.M. Ageu Pio 
Sobrinho

QF PBH 26,9 Oeste Presente

P.E. da Serra do Rola 
Moça

       QF ESTADO MG 278 Barreiro    Presente

Esses  dados  permitem  observar  que  o  Domínio  da  Depressão  de  Belo 

Horizonte detém menor número de áreas naturais e menor área geral,  com 

480ha. Para esse resultado, contribui, consideravelmente, o fato de que a sub-

bacia do córrego do Isidoro,  onde ocorre a maior  área natural  contínua da 

região,  por  se  tratar  de  um  grande  espaço  privado  não-parcelado,  não 

apresenta área de preservação definida,  motivo pelo qual  não se lançaram 

valores  relativos  à   sua  superfície.  Outros  parques  da  região  não  foram 

incorporados ao estudo por não apresentarem ambientes naturais43. Mas, com 

certeza,  caso  fossem  considerados,  os  números  continuariam  baixos,  por 

serem suas áreas pouco extensas.

43 Como é o caso do Parque Lagoa do Nado.
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5.1.1 Domínio da Depressão de Belo Horizonte

Tendo  em vista  a  compartimentação  ambiental  proposta  neste  trabalho,  no 

Domínio  da  Depressão  de  Belo  Horizonte,  há  dois  grupos  de  áreas  bem 

definidos,  em função  da  localização  e  possibilidade  de  integrar  roteiros  de 

recreação educativa e ecoturísticos. O primeiro, inserido na bacia de drenagem 

do córrego Ressaca, formador da lagoa da Pampulha, contém áreas naturais 

constituídas pela Fundação Zoobotânica, Parque Ursulina de Andrade Mello e 

Reserva  Biológica  da  UFMG;  o  segundo,  na  porção  norte/nordeste,  é 

constituído pelo Parque do Serra Verde e pelas áreas naturais presentes na 

sub-bacia  de  drenagem  do  córrego  do  Isidoro.  São  dois  grupos  de  áreas 

distantes entre si, mas que podem compor um roteiro educativo, cujo tema seja 

o meio ambiente, urbano e natural.

A Fundação Zoobotânica encontra-se praticamente implantada44. Ela apresenta 

o maior espaço, boa infra-estrutura de apoio e serviços de educação ambiental 

estruturados. Sua gama de atividades é alta e dirigida para o Zoológico e o 

Jardim Botânico existentes.

Mas, sua área natural de mata, interesse do presente estudo, e seus animais 

nativos  não são explorados com objetivos de instruir  sobre o meio natural, 

conforme aqui  se propõe.  Nem mesmo a fauna silvestre  brasileira,  da qual 

vêem-se algumas espécies no Zoológico, recebe essa focalização específica, 

em relação a seus ecossistemas de origem e sua presença na cidade. Para 

ela, poderia ser organizado um espaço especial, com ênfase para as espécies 

autóctones existente no meio natural belo-horizontino, o que serviria para dar-

44 O Jardim Botânico ainda se encontra em fase de implantação, mas o Zoológico representa uma 
realidade presente na vida de moradores de Belo Horizonte e circunvizinhanças.
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lhes melhor visualidade, tornando-as, ainda, mais conhecidas e reconhecidas 

pelos visitantes.

Com a futura implantação do Parque do Ressaca, em terreno anexo, estará 

disponível outro excelente espaço para ocupação pelo meio natural, localizado 

na Lagoa da Pampulha, com amplo potencial de seu aproveitamento para a 

recreação  pedagógica  e  o  ecoturismo,  pois  constitui-se  em  ponto  de 

observação privilegiado de toda a Zona. Sua área poderá abrigar uma praça, 

onde se instalará o mapa ambiental do Município, com informações sobre cada 

um de seus compartimentos, inserção pontual do observador, permitindo que 

este se localize e reconheça o domínio observado.

Partindo-se desse local, pode-se atingir a pé o Parque Ursulina de Andrade 

Mello, situado nas redondezas e que abriga Zona das Colinas.

Nesse percurso, é possível vislumbrar tanto o espigão do Engenho Nogueira, 

terceira zona ambiental encontrada na Depressão de Belo Horizonte,  como os 

rios que alimentam a lagoa da Pampulha.  Nele,  pode-se ver  também, uma 

pedreira abandonada, que bem pode prestar-se à prática de rappel, já que se 

insere numa área pública municipal destinada a sediar o PROPAM, programa 

municipal de saneamento da lagoa, à margem esquerda do ribeirão Sarandi.

São  locais  ricos  em  recursos  paisagísticos,  onde  poderão  ser  instalados 

serviços e equipamentos pedagógicos. Tais serviços deverão ser inseridos em 

pequenas praças, com um centro de recepção e sanitários.Ai, ocorrerá a venda 

de produtos como comida, bebidas, postais, mapas, livros sobre a cidade, de 

interesse e necessidade do visitante.
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Os equipamentos  pedagógicos,  cujo  objetivo  é  dar  orientação  e  explicação 

sobre  a  paisagem observada,  serão constituídos  por:  placas informativas  e 

educativas, mesas geográficas, mapas com roteiros explicativos e mesmo um 

livro sobre o meio natural belo-horizontino.

Quanto à Reserva Biológica da UFMG, sua topografia permite enquadra-la na 

Zona dos Espigões, ainda que os espigões típicos apresentem altitudes mais 

elevadas  e  declividades  mais  acentuadas.  Nela,  desenvolvem-se pesquisas 

sobre cobertura vegetal e botânica, fauna e demais assuntos afins, no âmbito 

de  cursos  específicos  da  Universidade,  apresentando-se  como  um  centro 

referencial para consultas e aprofundamento de estudos, especialmente sobre 

o meio biológico.

A Reserva dispõe de vegetação natural e, a partir dos seus terrenos, avista-se 

o  espigão  do  Engenho  Nogueira,  frontal,  com  áreas  recompostas,  outro 

exemplo dessa zona ambiental.

Em consonância com a proposta apresentada neste trabalho, a universidade 

poderia  contribuir  para  a  formação  de  seus  alunos  para  trabalharem  nos 

programas desenvolvidos nas áreas naturais, especialmente como guias. Tal 

proposição visa elevar o nível técnico da informação repassada, com melhor 

capacitação pedagógica. Além do mais, um programa como este, que trata a 

educação  ambiental diretamente no meio, deve ser amparada por pesquisa e 

experimentação, visto ser inédito.

Outro grupo de áreas que se prestaria ao turismo ecoturismo e à recreação 

pedagógicos,  na Depressão de Belo Horizonte, atendendo, especialmente à 

região norte e nordeste da Cidade, é o formado pelo Parque Serra Verde, que 

se  insere  na  Zona  dos  Espigões,  e  pelas  áreas  da  sub-bacia  do  córrego 
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Isidoro, como a Fazenda Hugo Werneck e o Sanatório, onde ocorrem as Zonas 

das Colinas e dos Espigões, e remanescentes de mata e cerrado importantes.

O Parque Serra Verde não se encontra implantado, demandando ocupação 

rápida,  a  fim  de  protegê-lo  contra  as  pressões  decorrentes  da  ocupação 

marginal.  Ocupá-lo  significa  disponibilizar  áreas  de  convívio  para  uma 

população densa, carente de atividades culturais que valorizem também o meio 

natural.

Para a implantação desse Parque, a primeira e mais difícil demanda é de que 

se vença a burocracia e se resolvam as já mencionadas pendências jurídicas, 

para que a PBH possa retomar a área e instalar o Parque; em seguida, vem a 

implementação  de  serviços  e  equipamentos.  Entre  estes,  ressalte-se: 

complementação de cerca de arame, de portaria com banheiros; construção de 

uma praça de recepção de brita, um mirante geográfico, que torne possível 

observar a maravilhosa paisagem, em que se descortina toda Belo Horizonte e 

que oferece condições para a aprendizagem de disciplinas que se relacionam 

com o meio ambiente, como ciências,  geografia e história; melhoria das pistas 

das trilhas já existentes, para reconhecimento do sítio local, sua mata e lagoas, 

que apresentam possibilidade de prática do trecking. 

Para  garantir  sua  efetivação,  mais  adiante,  algumas  outras  ações  serão 

necessárias, como o plantio de árvores, além de desenvolvimento de projetos 

com a comunidade local.  Também será imprescindível  adquirir  e incorporar 

áreas contíguas, intermediárias entre seus terrenos atuais, para melhorar seu 

significado educativo e a produção do espaço futuro, visto que as áreas são 

segmentadas.Considerando-se o enquadramento dos terrenos periféricos, na 

Lei  de  Uso  e  Ocupação,  como  Zona  de  Grandes  Equipamentos,  seria 
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interessante  que  as  empresas  que  ali  queiram instalar-se  destinem a  área 

verde obrigatória de seus terrenos à incorporação dessas áreas intermediárias 

e marginais, a fim de comporem uma área verde condizente com a ocupação e 

verticalização local, onde observa-se a existência de conjuntos habitacionais.

Esta é uma das áreas naturais que merecem atenção do poder público, pois a 

Regional  é  deficitária  em  áreas  verdes,  museus,  locais  de  eventos.  Há, 

portanto, necessidade de intervenção, no sentido do seu provimento.

A região próxima oferece espaços de perfil semelhante a essas alternativas, 

como  o  Jockey  Club  e  a  pista  de  motocross.  Intervenções  seqüenciais 

efetivariam  o  local  como  área  de  lazer,  para  atividades  esportivas  e  de 

visitação turística e recreativa com enfoque pedagógico.

Como dito, o Parque Serra  Verde descortina, se não a mais, uma das mais 

belas paisagens desta Cidade, a partir do seu extremo norte. Por isso, ele seria 

um ponto ideal para abrigar uma placa padrão com todas as referências sobre 

o mapa ambiental da Cidade e localização do observador. Nesse local, caberia 

também  a  instalação  de  mesas  geográficas  que  traduzam  a  paisagem 

observada.  Essas  providências,  por  si  só  garantiriam,  para  o  estudante  da 

Cidade e turistas,  a estrutura pedagógica necessária  para uma apreenssão 

cognitiva da conformação ambiental da Cidade.

Na mesma região norte,  a sub-bacia do córrego do Isidoro,  situada mais a 

nordeste, até hoje integrante da Zona Rural de Belo Horizonte, configura-se tal 

como  é  enquadrada.  O  uso  do  solo  preponderante  é  para  agropecuária 

extensiva,  sem  grandes  técnicas  ou  manejo  da  produção.  Observam-se 

grandes áreas de pastos degradados, capoeirinha, loteamentos e um capão de 

mata muito significativo. Tal capão se localiza à margem esquerda do ribeirão 
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do Isidoro, porção média, sendo que sua bacia de contribuição caracteriza-se 

por ser detentora de atributos especiais, tais como ocorrência de espigão com 

drenagens e cabeceiras preservadas.

Espera-se que os estudos desenvolvidos atualmente para a sub-bacia mostrem 

a importância da preservação da área para a urbanística pós-industrial e para o 

homem deste tempo, com suas demandas específicas, fruto da consciência da 

revalorização do meio natural como fonte de uma melhor qualidade de vida.

O poder público precisa atentar à necessidade de proteger as áreas naturais 

existentes. Para preservação dessas, será preciso, muitas vezes, desapropriar 

terrenos contíguos - como no caso em foco - a fim de compor um todo, forma 

que facilita a manutenção integral do espaço e seu uso pela população.

5.1.2 Domínio do Quadrilátero Ferrífero

O Domínio do Quadrilátero Ferrífero é mais servido por áreas naturais. Pelo 

impedimento físico definido por sua declividade e geologia, até a reserva de 

áreas de recarga de aqüíferos pela concessionária local, a porção sudeste/sul 

de Belo Horizonte detém espaços naturais importantes, no contexto ambiental 

local. 

A imagem aérea da Serra pode ser observada na FIG. 31. Nela, vêem-se os 

limites entre as áreas naturais e urbanas, reconhecendo-se a enorme pressão 

exercida pelas últimas sobre as primeiras e a possibilidade de integração das 

áreas, efetivando o que a lei já dispõe no seu corpo, quando tomba a Serra do 

Curral,  criando  uma  só  unidade  de  conservação,  totalmente  passível  de 

amparar  as  atividades  recreativas  e  ecoturísticas,  principalmente  se 

centralizadas  nos  três  pontos  aqui  propostos  –  Parque  das  Mangabeiras, 

Reserva do Cercadinho e 
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Parque Estadual da Serra do Rola Moça, onde se instalariam os serviços e 

equipamentos pedagógicos já sugeridos e descritos.

Na  Serra  do  Taquaril,  as  favelas  do  Taquaril  e  Cafezal,  bairros  de  alta 

densidade de ocupação como Santa Efigênia e São Lucas, loteamentos e duas 

minerações   impedidas legalmente  de  operar,  representam riscos  às  áreas 

naturais, com os agentes conhecidos de degradação, como o fogo, bota-fora, 

erosão e assoreamento dos cursos hídricos.

A Serra do Curral, compreendendo o Parque das Mangabeiras e Escarpa da 

Serra, além dos problemas principais com a pressão urbana e o fogo, sofre 

com a instalação crescente de torres de comunicação que descaracterizam a 

paisagem e degradam a cobertura vegetal.

Mangabeiras,  Serra,  Anchieta,  Cruzeiro,  Sion  e  Belvedere  são  os  bairros 

marginais, habitados por uma população de classes alta e média45. Os parques 

e  praças  são  muito  utilizados  para  caminhadas,  que  ocorrem, 

predominantemente, na zona periférica entre as áreas naturais.

A Mineração Lagoa Seca, inserida na Zona do Patamar Dolomítico da Serra, e 

lateral à Escarpa da Serra, explora o minério entre os bairros Sion, Anchieta 

(Comiteco) e Belvedere e tem seu empreendimento parcialmente confinado, 

com  porções  visíveis  revegetadas  e  cercadas  por  cortinas  arbóreas.  Os 

problemas  produzidos  por  essa  mineradora  originam-se  de  seus 

desmatamentos,  suas  detonações  e  seu  impacto  sobre  as  habitações  e 

nascentes  de  água  da  Favela  Acaba  Mundo,  localizada  entre  a  mina  e  o 

Parque Municipal J.K., na Av. Bandeirantes.

45 Existe uma associação comunitária que se ocupa do Bairro Mangabeiras e  da Serra do Curral: 
Associação dos Amigos da Serra.
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Ligando a Serra do Curral ao Belvedere, uma grande área da família Pentagna 

Guimarães une os terrenos da mina ao Belvedere, oferecendo uma magnífica 

paisagem de Belo Horizonte, no sentido Norte.

Tal  área,  que  se  encontra  desocupada,  apresenta  topografia  favorável  à 

preservação e cobertura vegetal  típica de cerrado,  em estado avançado de 

desenvolvimento.

O bairro Belvedere verticaliza-se, acentuadamente, sobre a Zona do Patamar, 

que  vem  sendo  ocupada  por  um  conjunto  de  prédios  habitacionais  e 

comerciais. Tal zona, como explicado, caracteriza-se por formações cársticas, 

com  a  solubilização  de  carbonato  de  cálcio  (CaCO3),  que  favorece 

escoamentos sub-superficiais localizados, rupturas internas, piping e uma série 

de  outras  pressões  que  impõem  restrições  à  sua  ocupação.  Problemas 

surgiram,  na  época  do  seu  parcelamento,  autorizado  pela  Prefeitura  sem 

estudos  que  mostrassem detalhes  importantes  do  terreno,  ligados  a  essas 

restrições.  Tal  fato  se  configurou  como  um  prejuízo  para  a  Cidade,  por 

representar perda de qualidade de vida para a população, em decorrência do 

adensamento ali ocorrido.

O  futuro  da  área,  sob  a  influência  da  ocupação  densa  sobre  terrenos  tão 

peculiares, é preocupante. O escoamento de drenagem pluvial, de esgotos, de 

tráfego será canalizado sobre uma região comprovadamente susceptível como 

pode ser observado na “Curva do Ponteio”, com evidências de problemas, na 

BR 040, sub-bacia do córrego do Leitão e barragem Santa Lúcia. Rupturas de 

vertentes  mostram  a  susceptibilidade  local.  Além  disso,  os  grandes 

engarrafamentos,  cuja  tendência,  com  o  adensamento  do  bairro,  é  piorar, 
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constituem-se  em  outro  grave  problema,  que  deveria  ter  sido  considerado 

antes de se autorizar a verticalização do local.

A Lagoa Seca é uma feição cárstica importante, que traduz bem este contexto, 

que pode ser observada na área de chegada a esse bairro, pelo BH Shopping. 

Trata-se de uma lagoa intermitente que, originalmente, receptava a drenagem 

superficial conduzindo seu escoamento de forma sub-superficial. Ao seu redor 

constituiu-se um parque.

A partir  do BH Shopping, ao longo do limite municipal,  entre a BR-040 e a 

estrada de Nova Lima, existe um terreno destinado a parque e desocupado. Ao 

longo da Br-040, no sentido Belo Horizonte, com uma faixa estreita plantada 

com eucalipito, há um outro terreno, onde uma construtora pretende implantar 

prédios.

Na  BR-040,  sentido  Rio,  nesse  mesmo  trecho,  localiza-se  a  Reserva  do 

Cercadinho, da COPASA, com cerrado e mata de galeria, além da água natural 

do córrego homônimo. Nesse local, está bem marcado o traço da Zona dos 

Esporões, onde pode-se abordar a questão do lençol freático, recarga de lençol 

e abastecimento de água.

Em frente,  as  crateras  de  uma antiga mineração aguardam o momento  da 

destinação  do  terreno  para  recomposição,  em  área  antes  explorada  pela 

mineração de ferro e hoje abandonada ao tempo.

Um empreendimento ligado ao lazer, que promova a estabilização do terreno e 

mantenha  os  traços  da  exploração  minerária,  vai  configurar-se  como o  elo 

entre ambientes perdidos.

O terreno é interceptado da Reserva do Cercadinho pela BR-040 e ligado à 

terrenos ao longo da BR, consistindo num espaço a ser explorado futuramente 
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para  o  lazer,  tendo em vista  a  facilidade de acesso a ele  (BR 040 e Anel 

Rodoviário) e impedimentos legais favoráveis (como os níveis permitidos para 

emissão sonora, especialmente).

A visualização da Depressão de Belo Horizonte,  sentido norte,  da Zona da 

Escarpa, a leste, e Zona dos Esporões, a oeste, marca o local, conferindo-lhe 

um bom potencial  para  as atividades pedagógicas defendidas  prática aqui 

proposta.

Apesar  de  consistir  um  corpo  quase  único,  essas  serras  mostram 

características peculiares, cuja diversidade as torna mais interessantes, sob o 

aspecto natural.

A Serra da Mutuca, com sua grande área degradada, na face Belo Horizonte, 

apresenta,  na  sua  crista,  uma  trilha  cuja  oferta  de  paisagens  é  múltipla, 

podendo-se vislumbrar a mata original na face sul da serra, em contraste com a 

degradação  da  face  norte.  A  partir  daí,  tem-se  a  visão  do  interior  do 

Quadrilátero Ferrífero e a imagem da Depressão de Belo Horizonte, em ângulo 

de 1800. É um local favorável à implantação dos serviços e equipamentos já 

descritos, por apresentar vasta gama de paisagens em direção norte, sul, leste 

e oeste.

No seu início, o Restaurante Rancho do Boi interdita o acesso que conduz à 

trilha,  cujas condições para realização de caminhadas é boa, mas que não 

conta com qualquer sistema de informação ou segurança.

Seu primeiro ponto notável é o teleférico da MBR, desativado e abandonado, 

que produz uma péssima impressão, causada pelas sucatas da atividade que 

poluem  o  local,  apesar  da  deslumbrante  paisagem  dele  descortinada.  A 
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mineração poderia estruturar o local para a prática da recreação educativa ou, 

então, retirar o equipamento, visto ser a área tombada.

Após  o  teleférico,  uma  cruz  de  madeira  está  instalada,  centralizando  uma 

pequena praça com pára-raio, de onde as pessoas costumam contemplar Belo 

Horizonte.

No meio do percurso,  na Serra do Cachimbo, uma estação de medição de 

descargas  atmosféricas  da  CEMIG  abriga  instrumentos  para  medições 

sistemáticas.

Em seguida, após descida íngreme, atinge-se o Parque Estadual da Serra do 

Rola  Moça,  que  também não  pode  ser  acessado  por  esta  porção  do  seu 

terreno, visto não haver infra-esturtura de apoio.

Toda essa região oferece inúmeras possibilidades de uso para o lazer,  tais 

como  trecking,  escalada,  bicicross,  espeleologia.  No  entanto,  nela  inexiste 

atividade  planejada  e  conduzida  pela  administração.  Faltam  mão  de  obra, 

equipamentos e veículos condizentes com o local e suas peculiaridades, do 

que resulta  sua freqüente exposição ao fogo e incidentes mencionados,  no 

texto em que a área foi descrita. Embora disponha de alguma infra-estrutura, 

não tem como fazê-la funcionar.

5.2 Sugestões para organização e implantação de atividades de recreação 

e ecoturismo pedagógicos em Belo Horizonte

O ensino formal da ecologia se dá nas escolas de ensino fundamental. Ele, até 

o momento, tem–se voltado para aspectos teóricos que pouco contribuem para 

a  construção  do  cidadão  que  interage,  cotidianamente,  com  o  seu  meio 

ambiente.
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A proposta deste trabalho traz uma abordagem para esse ensino, pois objetiva 

proporcionar uma aprendizagem da ecologia a partir do concreto, possibilitando 

aos visitantes das áreas naturais conhecer e valorizar os recursos de que elas 

ainda dispõem e que devem ser preservados para o bem estar da população.

Conforme  já  se  mostrou,  se  for  observado  o  mapa  das  áreas  naturais 

remanescentes,  notam-se  dois  conjuntos  bem  marcados  no  Domínio  da 

Depressão de Belo Horizonte e três, no Domínio do Quadrilátero Ferrífero.

DEPRESSÃO DE BELO HORIZONTE

1-Fundação  Zoobotânica,  Parque  Ursulina  Andrade  Melo,  o  futuro 

Parque do Ressaca e conjunto da Igreja de São Francisco;

2-Parque Municipal Serra Verde e terrenos da sub-bacia do Isidoro.

QUADRILÁTERO FERRÏFERO

1-Parque Estadual da Baleia, Matas da Fundação Benjamim Guimarães, 

Parque das Mangabeiras, Escarpa da Serra do Curral;

2-Reserva do Cercadinho e Parque Municipal Ageu Pio Sobrinho( mais 

os terrenos degradados presentes ao longo da BR-040;

3-Serra da Mutuca e Parque Estadual da Serra do Rola Moça.

Para  organização  e  implantação  de  programas  que  sustentem  a  atividade 

ecoturística e recreativa, em Belo Horizonte, é necessária, em primeiro lugar, a 

criação de uma estrutura central, como ponto de difusão do meio natural, em 

cada  um  desses  domínios.  Neles,  seriam  instalados  equipamentos  de 

informação  sobre  o  sítio  natural  da  Cidade  e  sobre  o  ponto  em  que  o 

observador  se  encontra,  trazendo  explicações  sobre  as  características 

ambientais  da  região  e  do  local  de  observação.  As  informações  seriam 

repassadas  ao  usuário  através  de  placas  com mapas  e  textos  expostos  e 
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material  didático-pedagógico posto à venda no local. Programas planejados, 

que integrem as escolas do município, serviriam como canais de transmissão 

desse conhecimento às crianças,  adolescentes e adultos da rede de ensino, 

orientados pela bibliografia então disponível e pelos seus professores.

Na Depressão de Belo Horizonte, o ponto atualmente capaz de sustentar o 

primeiro pólo difusor de ecoturismo e recreação pedagógicos é o Centro de 

Educação Ambiental da Regional Pampulha, localizado na Praça da Igreja de 

São Francisco, Av. Octacílio Negrão de Lima.

Esse local, por sua localização eqüidistante entre as áreas para visitação, tem 

capacidade para reunir as informações, com roteiros, orientando o visitante e 

estimulando-o a conhecer o sítio natural da Cidade. O Centro de Educação 

Ambiental da Prefeitura, aí instalado, tem condições de promover estudos nas 

áreas  naturais  e  publicar   material  didático,  possibilitando  a  oferta  de 

informações e  serviços no local.

No Quadrilátero Ferrífero, dois locais já se mostram, imediatamente, aptos a 

iniciar a investida em prol da implementação de atividades pedagógicas que 

contemplassem o ecoturismo e a recreação, visando à preservação das áreas 

naturais em Belo Horizonte: o Parque Municipal das Mangabeiras e o Parque 

Estadual da Serra do Rola Moça, ambos com infra-estrutura ociosa capaz de 

abrigar projetos dessa natureza, inserindo-os na rotina das escolas.

O Parque das Mangabeiras permite acesso ao Parque Estadual da Baleia e 

Fundação  Benjamim  Guimarães.  Dessa  forma,  dá  margem  a  roteiros  de 

trecking, com duração de quatro horas e seis horas,  entre a Praça das Águas 

e o Pico Belo Horizonte, e o centro de apoio do Parque da Baleia.
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Tal roteiro permite a visualização do espigão central do Parque da Baleia, do 

cerrado,  matas  de  galeria  e  toda  a  Depressão  de  Belo  Horizonte.  Sua 

efetivação,  na  prática,  demanda elaboração  de informações  sobre  trilhas  e 

locais de parada, com sombra e água fresca.

A subida ao Pico Belo Horizonte dá acesso à vista  de colônias de velosiáceas 

como a canela de ema, assim como de deslumbrante paisagem da Cidade, a 

norte,  e  do  Quadrilátero,  a  sul,  com  a  mina  de  Águas  Claras  da  MBR 

fornecendo o cenário principal.

A partir do Parque das Mangabeiras, pode-se atingir, ainda, a crista da Serra 

do Curral, o que representa caminhada de quatro horas sobre trilha em terreno 

natural.  No percurso, tem-se a imagem do Parque das Mangabeiras, Zona do 

Patamar,  mina  da  MBR,  Nova  Lima,  Rio  Acima,  Pico  do  Itabirito  e  toda  a 

Depressão  de  Belo  Horizonte,  até  a  Praça  Estado  de  Israel,  onde  a  trilha 

acaba, em meio à Zona do Patamar .

Lateralmente, o contato com a Zona dos Esporões é notório, em área pública 

pertencente à PBH, periférica à Praça do Papa, onde não há qualquer infra-

estrutura de apoio, nem mesmo às caminhadas, apesar de se configurar como 

uma área bem localizada, de fácil  acesso e periférica à ocupação do bairro 

Mangabeiras.

Seqüencialmente, a mina da Lagoa Seca se interpõe à continuidade do roteiro 

até o Parque da Mata das Borboletas e ao mirante do Belvedere, para o qual já 

se estuda a possibilidade de ocupação, especialmente por prédios.

Para  que  as  pessoas  possam entender  tudo  isso  que  é  observado  nesse 

roteiro,  faltam equipamentos  que  informem sobre  as  trilhas  e  a  paisagem, 

conforme já foi  amplamente abordado neste trabalho. Além disso, é preciso 
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aproveitar esse bem, criando-se programas educativos que sejam inseridos na 

rotina das escolas e das áreas institucionalizadas, atingindo os estudantes, a 

população em geral e os turistas.

Um outro núcleo ecoturístico e recreativo tem lugar  no segmento da serra, 

onde  se  situa  o  conjunto  Reserva  do  Cercadinho,  Mina  do  Branquinho  e 

Parque Ageu Pio Sobrinho. Nessa região, a degradação ambiental  lateral  a 

mananciais de captação de água para abastecimento, tem muito a mostrar,  no 

que se refere a resultados de uma má condução de atividade econômica frente 

ao interesse público.  Os terrenos da mina,  que formam a zona do patamar 

dolomítico,  estão  totalmente  explorados  por  uma  atividade  poluidora,  não 

necessariamente  dotada  desse  caráter,  pois  a  mineradora  poderia  ter 

desenvolvido  sua  ação  de  forma  a  evitar  a  degradação  observada,  que 

prejudica  a  região  localizada  logo  a  jusante,  na  Reserva  do  Cercadinho, 

inserida  na  zona  dos  esporões,  onde  se  dá  a  recarga  dos  aqüíferos  que 

abastecem a cidade. 

A mina e os terrenos erodidos certamente terão uma destinação futura breve, 

visto  a  especulação  imobiliária  desencadeada  pelo  bairro  Belvedere  III  e 

demanda pública de recomposição ambiental.

Tudo aí está por fazer. A lei que determinou o tombamento da serra incluiu 

esses terrenos dentro do perímetro tombado,  indicando que sua destinação 

deve ser a de preservação. Para que essa se efetive será necessário recompô-

los  topograficamente,  estabilizando  as  erosões  em  curso  e  permitindo  a 

implantação de cobertura vegetal. Somente depois que a destinação do espaço 

estiver  garantida  e  a  recomposição  realizada,  será  possível  utilizá-la,  com 

segurança, para a prática da educação ambiental e do lazer.
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Na Reserva  do  Cercadinho já  existe  estrutura  para  receber  visitantes.  São 

observadas  trilhas  no  campo  cerrado,  sem qualquer  informação  de  caráter 

educativo, que deveriam ser providenciadas pela COPASA, concessionária do 

abastecimento e administradora do local, de propriedade da Prefeitura de Belo 

Horizonte.

A partir da segmentação da serra pela BR-040, no Trevo da Mutuca, atinge-se 

a Serra da Mutuca e a trilha na sua crista, chegando-se ao Parque Estadual da 

Serra do  Rola Moça,  terceiro  núcleo  com possibilidades de aproveitamento 

para atividades de recreação e de ecoturismo,  no Domínio do Quadrilátero 

Ferrífero.

O Parque, que abriga inúmeras atrações, algumas das quais desconhecidas, 

pode  mostrar  a  Zona  das  Cristas,  Escarpas,  Patamar  e  Esporões,  que 

compõem o Domínio do Quadrilátero, com sua vegetação típica. Dele vê-se, 

ainda, uma deslumbrante imagem da Depressão de Belo Horizonte e de toda a 

cidade, de sul para norte. 

A partir da infra-estrutura existente no Parque - mirantes, trilhas e centros de 

convivência -, a área poderá receber tratamento similar ao já descrito, com a 

instalação  de  placas,  mesas geográficas  e  informações  peculiares  a  cada 

local, nas trilhas, a fim de possibilitar, ao visitante, a leitura da rica paisagem aí 

encontrada.Todo esse patrimônio justifica a inserção de estrutura pedagógica 

no local.

Para a implementação das atividades aqui propostas, conforme já se ressaltou 

ao longo deste trabalho e capítulo, caberá ao poder público um papel relevante. 

A população,  a cada dia  mais consciente da importância  das áreas verdes 

como garantia de melhor qualidade de vida, demanda dos governantes ações 
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efetivas  de  preservação  do  meio  natural  remanescente,  que  pode  ser 

alcançada mediante o uso dessas áreas em atividades recreativas, esportivas 

e  educativas.  A  implantação  de  parques  representa  uma  resposta  a  essa 

demanda.

O  custo  financeiro  dessa  política  tem  sido  um  entrave  à  sua  execução, 

freqüentemente  apontado.  A  resposta  deste  trabalho  a  esse  argumento  é 

mostrar que a questão das reservas naturais diz respeito a variadas instâncias 

públicas: Educação, Cultura, Trabalho e Meio Ambiente propriamente dito. Seu 

uso  pelo  turismo  e  recreação,  envolve  outras  instâncias  da  administração: 

Planejamento, Indústria e Comércio, Esporte e Lazer, Fazenda. São muitas as 

fontes de verbas possíveis, além daquelas que virão pela utilização das áreas 

verdes, em sua forma de desenvolvimento sustentável.

Contudo, antes de qualquer iniciativa de implantação de programas como os 

aqui sugeridos,  é preciso realizar estudos de impacto ambiental, levando em 

conta a capacidade de carga de cada área, para que não ocorra o oposto do 

que se pretende – ou seja, o meio natural vir a ser degradado pelos visitantes.

Na conclusão deste trabalho,  a seguir,  procurar-se-á esclarecer importantes 

elementos que foram dispostos ao longo da pesquisa.
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6 CONCLUSÃO

Ao  longo  deste  trabalho,  observou-se,  claramente,  a  importância  da 

preservação de todas as áreas naturais remanescentes de Belo Horizonte.

Parte dessas áreas integra o Quadrilátero Ferrífero, mundialmente conhecido 

por  suas  riquezas  minerais.  O  meio  natural  desse  Domínio,  popularmente 

quase desconhecido, reflete as relações, proclamadas pela literatura, entre os 

meios  físico,  biológico,  econômico e  cultural.  Constitui,  portanto,  importante 

fonte  a  ser  explorada  didaticamente  ou  -  como  este  trabalho  preconiza  - 

representa um tesouro para o ecoturismo e recreação pedagógicos.

Além disso, nesse mesmo Domínio, o homem metropolitano, tão carente de 

áreas verdes que lhe resgatem o necessário elo perdido com a natureza, pode 

descortinar  paisagens  detentoras  de  traços  importantes  da  cultura  mineira, 

como é o caso da Serra da Piedade, Pico do Itabirito, ou as minerações de 

ferro. A natureza local apresenta trilhas para caminhadas, a partir das quais 

pode-se transitar entre as distintas formações vegetais típicas, observando-se 

suas  espécies,  algumas delas  raras  e  de  beleza  peculiar.  Nesse percurso, 

pode-se notar afloramentos das diferentes rochas que formam esta parte do 

Quadrilátero Ferrífero, em alguns pontos muito interessantes, onde o mergulho 

das camadas rochosas chegam a atingir ângulos negativos(escarpa da Serra 

do Curral).  As  raras  cavernas ocorrentes  nos dolomitos  aparecem tanto no 

Parque  das  Mangabeiras  como  no  do  Rola  Moça.  Em  toda  essa  área, 

encontram-se  também  cursos  d’água  e  pequenas  cachoeiras,  cercadas  de 

mata e com presença visível de pequenos animais silvestres.

Na Depressão de Belo Horizonte, cujos ambientes refletem um domínio distinto 

do anterior, a raridade e caráter pontual de ocorrência de áreas naturais, assim 
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como sua diversidade, já justificavam, por si só, sua necessária preservação. 

Além disso, esse é o Domínio mais densamente ocupado pela população da 

Cidade, mais acessível, portanto, à sua busca de lazer e sossego cotidianos. 

Convém ressaltar,  contudo,  a  carência de políticas  públicas  para  ocupação 

desses  espaços,  em conformidade  ao  que  aqui  se  defende,  ou  seja,  uma 

ocupação  que  favoreça  a  preservação.  Veja-se  o  caso  do  Parque  das 

Mangabeiras, por exemplo, que é o melhor equipado, na Cidade. Suas trilhas 

não têm qualquer informação sobre o meio local. Os mirantes instalados não 

oferecem referências sobre as paisagens observadas. Os acessos às trilhas 

são proibidos. O mesmo acontece com a caverna nele existente, reconhecida 

mundialmente como rara feição cárstica em dolomito. Além disso, não possui 

guias qualificados que conduzam o visitante nas zonas restritas locais.

Sua vizinhança constitui outro assunto de discussão. A nordeste, encontra-se o 

Parque Estadual  da  Baleia,  em processo de incorporação ao Mangabeiras, 

que, ainda, está interditado ao público e sofrendo as mais diversas pressões 

urbanas. A leste, está a escarpa da Serra do Curral, tombada pelo Patrimônio 

Público,  fisicamente  ligada  ao  Parque  das  Mangabeiras,  porém 

administrativamente  abandonada,  à  mercê  de  incêndios,  torres  de 

comunicação e excursionistas despreparados que insistem em trilhar sua crista 

sem  qualquer  infra-estrutura  de  segurança  que  lhes  garanta  travessias 

tranqüilas  e  oportunidade  de  realização  de  estudos  sobre  a  paisagem 

observada, que se estende além dos limites municipais, e de sua história.

Em continuidade à escarpa da serra, junto à Praça Estado de Israel, uma área 

verde  pública  está  igualmente  abandonada,  em  expressivo  ponto  de 

observação  da  Cidade,  apropriado  para  utilização  pedagógica,  visto  sua 
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localização, próxima à Praça do Papa e frontal à escarpa da Serra do Curral, 

de onde pode-se ver toda a compartimentação aqui proposta.

Todas  essas  áreas,  legalmente  protegidas,  cuja  responsabilidade  de 

administração  cabe  ao  poder  público,  permanecem  sem  investimento  que 

favoreça sua integração em uma só unidade de conservação, apropriada ao 

uso condizente com a atividade hoje nela observada.

Por outro lado, no extremo sul do município, o Parque Estadual da Serra do 

Rola Moça, que detém infra-estrutura de apoio, configura-se como o ambiente 

mais preservado da Cidade. No entanto, permanece em quase total desuso, a 

não ser aos domingos, quando é invadido para a prática de esportes, sofrendo 

riscos  de  degradação  por  falta  de  acompanhamento  ao  visitante  e  de 

atividades dirigidas à preservação, como as aqui defendidas.

Na Depressão de Belo Horizonte, o problema mais importante a ser discutido, 

fora  a  questão  da  qualidade  da  água  da  Lagoa  da  Pampulha  e  suas 

implicações,  refere-se à área verde existente na Regional  Nordeste,  a sub-

bacia do córrego do Isidoro.Essa área detém remanescentes importantes do 

ambiente natural, sendo de propriedade particular.

A demanda de áreas verdes, na região norte, é alta, conforme foi mostrado na 

FIG.  11,  no terceiro  capítulo.  Por  isso,  essa área da sub-bacia deveria ser 

desapropriada e reservada pela Prefeitura para o futuro, quando a necessidade 

de  áreas  verdes  será  maior  que  a  observada  atualmente.  Certamente,  as 

gerações futuras agradecerão as atuais por essa providência.

Com relação à Lagoa da Pampulha, a deterioração de suas águas torna seu 

uso impraticável,  constituindo-se num mal-exemplo  para  o que se pretende 

ressaltar com educação ambiental.
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Por  outro  lado,  é  bom observar  que  seu  caso  tipifica  o  quanto  a  questão 

ambiental rompe as fronteiras municipais. A longo prazo, a solução de seus 

problemas, bastante expostos nesta dissertação, passa, necessariamente, pela 

integração de esforços e providências entre Belo Horizonte e Contagem. No 

entanto, a curto prazo, para resolver os problemas que a afligem, somente o 

tratamento das águas residuais que hoje aportam à lagoa(córrego do Ressaca, 

principalmente)  configura-se  como  única  solução  para  tornar  seu  uso 

praticável. Como os focos de degradação estão distribuídos por toda a bacia, 

seu tratamento seria demorado e de elevado custo. Por isso, o procedimento 

de curto prazo torna-se urgente, para evitar o agravamento da situação.

Dentro  desse  contexto  de  necessidade  de  proteção  dos  remanescentes 

naturais  e  de  recuperação  de  uma  área  ecológica  e  culturalmente  tão 

importante  para  a  Cidade,  como  a  Lagoa  da  Pampulha,  a  recreação  e  o 

ecoturismo  pedagógicos  apresenta-se  como  atividade  adequada  a  ser 

implementada. A condição essencial para sua implantação é a decisão política, 

a partir da qual uma ampla opção de caminhos se apresenta. Já existe uma 

infra-estrutura  mínima  e  fundamental,  em  Belo  Horizonte,  que  permite  o 

desenvolvimento  inicial,  imediato,  da  atividade:  são  as  unidades  de 

conservação  implantadas.  Obedecendo  à  compartimentação  ambiental 

apresentada  neste  trabalho  e  ao  caráter  didático  nele  proposto,  convém 

organizar os pontos de visitação nos domínios e zonas definidos. Em cada um 

deles,  é  preciso  oferecer  informações  gerais  e  particulares  sobre  o  meio 

ambiente, permitindo o seu reconhecimento integral a partir de qualquer ponto 

visitado, mediante instalação dos equipamentos já sugeridos.
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Progressivamente, ações de gestão poderão transformar tais locais em pólo de 

formação de pessoal, programação e execução de roteiros, eventos e cursos, 

para  que  funcionem  rotineiramente  na  vida  da  Cidade,  incorporando  seus 

cidadãos e turistas visitantes.

Para  que  isso  ocorra,  a  integração  entre  áreas  administrativas  se  faz 

necessária, para que os planos de ocupação e de gestão da atividade sejam 

plenamente realizados. Certamente, a coordenação de um plano de ecoturismo 

e recreação desenvolvido em áreas naturais estaria a cargo da SMMA, que já é 

responsável  pelo  gerenciamento  desses espaços.  A  permanente  integração 

desta com a Secretaria de Educação, por exemplo, é imprescindível para o 

desenvolvimento  de  atividades  educativas.  Veja-se  o  caso  do  ensino  de 

ecologia. Já ministrado nas escolas, será certamente melhor entendido a partir 

da realidade local, coincidentemente rica neste aspecto. A incorporação das 

escolas às atividades desenvolvidas nos parques é uma prática fundamental 

para a divulgação e preservação dos ambientes naturais, que, dessa forma, 

poderão ter  o  reconhecimento e valorização estabelecidos junto ao público. 

Mas, para que essa incorporação venha a ocorrer, é necessária a implantação 

dos equipamentos didáticos e informativos sugeridos neste trabalho, além de 

formação de pessoal para guiar professores e alunos durante a visita.

Por  outro  lado,  o  incremento  de  atividades  esportivas  ligadas  à  natureza, 

possivelmente,  atrairá  muitos  daqueles  que  abominam  o  ócio  e  desejam 

aproximar-se  do  meio  natural.  Nesse  sentido,  programas  poderão  ser 

promovidos   pelos  setores  responsáveis  pelo  esporte  e  lazer  na  Cidade, 

tornando essa atividade recreativa uma realidade a envolver jovens, hoje sem 

grandes alternativas de diversão saudável.
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A  integração  com  a  BELOTUR  e  setor  hoteleiro  possibilitará  ao  visitante 

convencional  o  acesso  a  todas  essas  riquezas  desconhecidas,  o  que 

representará  o  surgimento  de  um expressivo  roteiro  turístico  alternativo  na 

Cidade, o que poderá tornar Belo Horizonte um pólo ecoturístico atrativo em 

Minas Gerais.

Acredita-se que programas dessa natureza, entre outros,  possam constituir o 

turismo brando preconizado neste trabalho, que rejeita o de uso massivo dos 

recursos naturais, por resultar em degradação da natureza.

Por  tudo  isso,  espera-se  que  esta  pesquisa  venha  a  contribuir  para  o 

conhecimento e valorização das áreas naturais em Belo Horizonte, garantindo 

sua preservação.
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