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1 APRESENTAÇÃO 

Após a Lei Federal nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC), regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.340/2002, o Plano de Manejo passou a 
ser o documento orientador de todas as atividades a serem desenvolvidas nas unidades de 
conservação (UCs), sendo sua elaboração obrigatória no prazo de cinco anos a partir da data de 
criação da UC. Desta forma, o plano de manejo é definido como um “documento técnico mediante o 
qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 
inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade” (BRASIL, 2000). 

O plano de manejo constitui um instrumento estratégico e gerencial de trabalho para que a equipe 
responsável pela administração dos parques possa, por meio do diagnóstico, do planejamento e das 
recomendações para o atendimento dos objetivos, direcionar as ações da unidade de conservação. 
Ressalta-se que o plano de manejo implementado deve ser revisado constantemente, considerando-
se a necessidade de alteração e de atualização de dados e informações. 

De uma forma mais ampla, o plano de manejo tem por objetivo subsidiar o processo de 
desenvolvimento local com base no entendimento dos aspectos ambientais, sociais, econômicos e 
políticos que determinam a utilização dos recursos ambientais e a ocupação do território, 
assegurando a utilização do ambiente de forma sustentável para usufruto das gerações atuais e 
futuras.  

Os trabalhos de elaboração deste Plano de Manejo serão desenvolvidos basicamente em duas 
etapas, conforme exposto a seguir, cada qual com seus objetivos específicos. 

2 METODOLOGIA   

As informações contidas neste estudo foram baseadas no Roteiro Metodológico para Elaboração de 
Planos de Manejo (parques estaduais, reservas biológicas e estações ecológicas) do Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2002); na Instrução Normativa 
ICMBio no 7, de 21 de dezembro de 2017, que estabelece diretrizes e procedimentos para elaboração 
e revisão de planos de manejo de unidades de conservação da natureza federais (Processo  no 
02070.003748/2013-99); e na experiência da equipe de especialistas envolvidos na elaboração do 
presente plano de manejo.  

De forma geral, os especialistas realizaram levantamentos, diagnósticos e análises históricas e/ou 
situacionais em suas respectivas áreas de conhecimento, tendo em vista a etapa de planejamento.  

As análises e o diagnóstico dos parques e de seu entorno foram realizados com base na 
documentação existente sobre os meios físico, biológico e antrópico, associada a levantamentos de 
campo, e deverão:  

- Permitir um bom conhecimento das áreas de estudo e de seus entornos imediatos, assim 
como de suas áreas de influência, visando à caracterização plena e ao subsídio à constituição 
do planejamento de maneira objetiva e realista;  
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- Permitir que o diagnóstico das áreas-alvo e do entorno subsidie as etapas subsequentes do 
plano de manejo, de forma a facilitar a proposição de ações para o planejamento e a gestão, 
garantindo operacionalidade e efetividade dos parques; e 

- Garantir o estabelecimento de ações, normas, propostas de planejamento e indicativos de 
zoneamento para o plano de manejo, de modo a possibilitar o máximo de proteção ambiental 
e, ainda, minimizando os impactos negativos no âmbito social e econômico. 

2.1 Levantamento de dados secundários 

Nesta etapa estão previstas as atividades de coleta, organização e análise das informações existentes 
sobre os parques em questão e a região do entorno, com o objetivo de obter os subsídios 
necessários e suficientes ao desenvolvimento do plano de manejo. 

Tendo em vista as relações diretas e as proximidades com outras UCs e localidades de interesse, 
pretende-se analisar também o acervo técnico existente sobre as demais áreas protegidas da região, 
os Planos Diretores Municipais, o Zoneamento Ecológico e Econômico, entre outros documentos 
pertinentes aos estudos de flora, fauna, socioeconomia e demais temas e subtemas. Esse 
levantamento deverá incluir dados de pesquisas, elementos audiovisuais, mapas, estudos técnicos e 
científicos e bibliografias existentes sobre cada área. 

Por meio de dados secundários, os especialistas devem analisar, de forma preliminar, o manejo atual 
dos parques, identificando as fragilidades/dificuldades encontradas pela equipe de gestão, assim 
como as facilidades/potenciais. 

2.2 Levantamento de dados primários (trabalhos de campo) 

Caso o especialista faça alguma atividade de campo, ele deverá utilizar os devidos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), sendo, no mínimo: perneiras, chapéu, colete, protetor ocular e botas de 
segurança. Além disso, em todas as ocasiões relacionadas à execução dos trabalhos previstos, 
especialmente nas atividades de campo, nas reuniões, nos eventos ou nos encontros, o especialista 
deverá utilizar identificação padronizada (crachá ou colete) da Fundação de Parques Municipais e 
Zoobotânica (FPMZB). 

Com o auxílio de um GPS, os especialistas devem visitar e marcar pontos de relevante interesse (se 
for o caso). A obtenção de dados georreferenciados deve apresentar um escopo mínimo de dados 
vinculados aos pontos, de modo a permitir análises específicas de geoprocessamento.  

É importante ressaltar que, posteriormente, esses pontos irão subsidiar o processo de definição do 
zoneamento e da normatização dos parques. 

2.3 Oficinas participativas 

Foi realizada uma séria de oficinas participativas com os técnicos da FPMZB, das mais diversas 
formações, bem como com outros funcionários terceirizados que atuam na operação dos três 
parques temas deste estudo, por exemplo, vigias, porteiros, auxiliares de serviços gerais e 
encarregados, e, também, de outras áreas da PBH, como a Guarda Municipal. 
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As oficinas foram divididas por áreas temáticas do Plano de Manejo e, em cada dia, o especialista ou 
o grupo de especialistas responsáveis pela elaboração do conteúdo apresentou os resultados de sua 
pesquisa. Em seguida, foram divididos grupos para discussão e colaboração para o Plano de Manejo. 

Além disso, o documento elaborado foi divido por áreas temáticas, que foram enviadas para os 
grupos afins de profissionais especializados da FPZMB que não participaram da elaboração do plano, 
para avaliação e colaboração, com ampla atuação, agregando novos olhares e saberes ao estudo. 

A seguir, são apresentadas algumas fotos de momentos das oficinas. 

Figura 1 - Fotos de momentos das oficinas. 
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Fonte: FPMZB (2019). 
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3 FICHA TÉCNICA 

FICHA TÉCNICA 

INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS 

Nome da Unidade: Parque Municipal das Mangabeiras 

Órgão responsável: FPZMB Unidade Regional: Centro-sul 

Endereço da Sede: Avenida José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras, BH, MG 

Telefones: (31) 3277-8277 E-mails: mangaba@pbh.gov.br 

Bioma: Cerrado e Mata Atlântica 
Ato legal de criação: Decreto Municipal n

o
 1.466, de 

24/10/1966 

Área: 244 ha ou 2.438,475 m² Perímetro: 7,38 km ou 7.378 m 

Permeabilidade (%): 90% Hidrografia: Nascentes, córregos e espelho-d’água 

Antropização: Baixa Uso público: Intenso 

Biodiversidade (número de espécies): 

Anfíbios: 20 

Répteis: 18 

Aves: 138 

Mamíferos: 40 

Serviços ambientais:  

- Produção de água 

- Infiltração da água de chuva 

- Polinização 

- Matrizes para arborização urbana 

- Banco genético (inclusive com espécies endêmicas e 
ameaçadas) 

- Corredor ecológico (conectividade) 

- Equilíbrio térmico  

- Redução da poluição sonora e atmosférica 

- Sequestro de carbono 

- Umidificação do ar 

 

FICHA TÉCNICA 

INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS 

Nome da Unidade: Parque da Serra do Curral 

Órgão responsável: FPZMB Unidade Regional: Centro-sul 

Endereço da Sede: Avenida José do Patrocínio Pontes, 1951, Mangabeiras, BH, MG 

Telefones: (31) 3277-8120 E-mails: ivanlb@pbh.gov.br 

Bioma: Cerrado e Mata Atlântica Ato legal de criação: Decreto Estadual s/n, de 14/09/2007 

Área: 412.298 m² 

Permeabilidade (%): 98% Hidrografia: Recarga 

Antropização: Alta Uso público: Médio 
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FICHA TÉCNICA 

INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS 

Nome da Unidade: Parque Municipal Fort Lauderdale 

Órgão responsável: FPZMB Unidade Regional: Centro-sul 

Endereço da Sede: Avenida José do Patrocínio Pontes, 1951, Mangabeiras, BH, MG 

Telefones: (31) 3277-8120 E-mails: ivanlb@pbh.gov.br 

Bioma: Cerrado e Mata Atlântica 
Ato legal de criação: Lei Municipal n

o
 8.668, de 

23/10/2003 

Área: 167.867 m² 

Permeabilidade (%): 100% Hidrografia: Recarga 

Antropização: Baixa Uso público: Fechado 
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4 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

Os três parques tratados neste estudo estão inteiramente localizados dentro dos limites do 
município de Belo Horizonte, especificamente na região centro-sul, a 7,5 km do centro da capital 
mineira (Praça Sete). A proximidade com a região central, onde há outros importantes pontos de 
interesse turístico, como o centenário Parque Municipal Américo Renné Giannetti, a Praça da 
Estação e o Mercado Central, faz dos três parques temas deste estudo um circuito turístico em áreas 
verdes bastante atraente, do ponto de vista logístico. 

Os parques também estão próximos de outros atrativos ao ar livre da cidade de Belo Horizonte, 
como a Praça do Papa, a Praça JK e a Praça da Bandeira. Vale lembrar que a região onde eles se 
encontram oferta, ainda, uma gama de serviços associados ao turismo, como restaurantes e hotéis, 
localizados principalmente nos Bairros Serra, Cruzeiro e Mangabeiras.  

Os parques podem ser acessados por ônibus coletivo (linha 4103), táxi e carro de aplicativos. O 
visitante que optar por se deslocar em seu carro particular vai encontrar no Parque das Mangabeiras 
um amplo estacionamento, regulamentado pelo sistema de estacionamento rotativo da capital, 
sendo atualmente possível efetuar o pagamento, entre outras formas, por meio de aplicativo para 
smartphones, utilizando cartão de crédito.  

Para complementar o sistema de transporte público escolhido para acesso aos parques, o visitante 
pode, ainda, utilizar o sistema de metrô, cuja estação mais próxima se localiza justamente na região 
central, a exatos 7,3 km do parque, de onde parte a linha de ônibus 4103, já citada. 
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Figura 2 - Mapa de Localização dos Parques em Belo Horizonte. 

 
Fonte: FPMZB (2019). 
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Os parques estão localizados no extremo sul do Bairro Mangabeiras, em área limítrofe de Belo 
Horizonte com a cidade de Nova Lima, além de apresentar contiguidade a algumas unidades de 
conservação vizinhas, como o Parque Estadual da Baleia e a APA Sul (estaduais) e a Mata do 
Jambreiro, reserva particular da empresa Vale S.A. 

Figura 3 - Mapa de Localização do entorno imediato dos parques. 

 
Fonte: FPMZB (2018). 
 
 

5 A SERRA DO CURRAL EM BELO HORIZONTE 

Em Belo Horizonte, a Serra do Curral destaca-se por reunir em um mesmo território, com cerca de       
11 km de extensão, um mosaico de UCs, entre reservas privadas e parques municipais e estaduais, 
distribuído em um gradiente altitudinal e geológico que acaba por determinar a expressão de 
diferentes tipos vegetacionais e uma grande riqueza e diversidade faunística. 

Sua geologia peculiar proporciona também uma hipsometria imponente, que no contato com a 
dinâmica atmosférica interfere de forma importante no regime pluviométrico em nível local. As 
rochas ferríferas presentes na sua composição, por sua vez, funcionam como acumuladoras de 
água, formando mananciais que são utilizados para o abastecimento dos municípios vizinhos. A 
mesma geologia que alimenta a vida é também objeto de desejo da atividade econômica. A 
mineração do ferro e da dolomita ainda é atividade recorrente e ativa no coração da serra. Assim, 
ela segue fornecendo recursos e sustento para a população. 
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A inclinação de suas vertentes dificultou a formação de mantos espessos de solo, abrigando 
formações vegetais de campos rupestres quartzíticos e ferruginosos em áreas mais declivosas e 
deixando para os depósitos, na forma de tálus, ou nas áreas mais convexas, espaços para instalação 
de matas semidecíduas, onde se alternam espécies de Cerrado e de Mata Atlântica. A declividade 
acentuada, embora não tenha impedido, dificultou a ocupação, mantendo as condições para a 
existência de alguns espaços, na forma de corredores alongados, onde feições vegetacionais abertas 
abrigam alguns exemplares da fauna regional e da flora nativa. Essa condição topográfica também 
contribui, atualmente, para a formação de corredores ecológicos, conectando remanescentes 
vegetacionais importantes em ambas as vertentes. 

A serra, assim como o seu clima, é um patrimônio da cidade e uma das razões para a escolha da 
localização da capital mineira. Nessas altitudes a salubridade do clima funcionou, em tempos agora 
remotos, para tratamento e cura de doenças respiratórias. Da serra e dos seus altos, descortinam-se 
as melhores vistas da metrópole e do pôr do sol que emoldura suas tardes e ajudou a batizar a 
cidade. Noutra perspectiva, a natureza da serra criou paisagens, a princípio naturais e 
posteriormente socioculturais, carregadas de valores simbólicos que orientam e alimentam a 
identidade do povo. 

A descrição da serra, ora apresentada, permite fazer algumas considerações a respeito dos seus 
diversos usos, funções e conflitos. A primeira, e  talvez a mais óbvia consideração, é a de que ela 
possui diversos recursos ambientais. Essa diversidade implica diretamente a diversidade de usos ou, 
pelo menos, de interesses sobre esses. Água, paisagem, minérios, vegetação nativa ou 
relativamente bem preservada, amenidade climática e posição geográfica compõem um rol de 
atrativos únicos e indissociáveis. 

É improvável e impossível parar as transformações do espaço. Por isso, é preciso compreender sua 
dinâmica e nela interferir. Assim, parece inteligente que uma gestão integrada e um planejamento 
eficaz possam acumular sinergias para que os diversos papéis cumpridos pela serra transformem-na 
em uma permanência que só o tempo geológico possa extinguir. Para que ela continue a 
desempenhar suas funções, é imprescindível a realização de diversas intervenções, e a implantação 
de um corredor ecológico ao longo de toda a sua extensão apresenta-se como um caminho 
necessário e viável no atual contexto de uso e ocupação da Serra do Curral, em Belo Horizonte. 

6 O CORREDOR ECOLÓGICO DA SERRA DO CURRAL 

O conceito de corredores de biodiversidade ou ecológicos, usado pelo Ministério do Meio 
Ambiente, refere-se a uma estratégia de gestão da paisagem, de modo a conectar áreas protegidas 
e remanescentes de ecossistemas naturais, com o objetivo de proteger a diversidade biológica na 
escala de biomas (Projeto Corredores Ecológicos, MMA). 

Para Gilbert-Norton et al. (2010), “corredores ecológicos são estruturas da paisagem que aumentam 
a dispersão dos organismos entre os fragmentos, os quais podem ser unidades de conservação 
(UC)” ou não, que estão circundados por uma matriz antropizada - estradas, agricultura, atividade 
minerária ou povoados, geralmente desfavorável a esses organismos. 

De acordo com a Lei no 9.985/2002, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza, corredores ecológicos (CE) são definidos como “porções de ecossistemas naturais ou 
seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o 
movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, 
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bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com 
extensão maior do que aquela das unidades individuais” (artigo 2°, inciso XIX). 

Ainda, segundo o SNUC, “as unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e 
Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando 
conveniente, corredores ecológicos”. Isso porque, de acordo com Brito (2012), “percebeu-se que 
apenas a criação de unidades de conservação, de forma isolada, não era suficiente para manter 
populações geneticamente viáveis. Em pouco tempo, elas sofreriam os danos dos efeitos de bordas, 
e muitas espécies viáveis estariam fadadas à extinção”. Assim, o estabelecimento de corredores 
ecológicos surge como alternativa para mitigar os efeitos do isolamento das espécies e da 
interrupção do fluxo gênico dentro dos espaços das UCs. 

Ressalta-se que, para unidades de conservação com pequena extensão, a importância dos 
corredores se torna ainda maior, pois essas UCs são mais vulneráveis aos impactos da 
fragmentação, ao isolamento, aos efeitos do aumento da densidade populacional, aos efeitos de 
borda, às mudanças na composição de espécies e à invasão de espécies exóticas. Deve ser 
ressaltado também que o tamanho menor do que a área de vida de certas espécies pode levar a 
extinções locais e regionais. 
Em face do exposto, conclui-se que a proposição de um corredor ecológico na Serra do Curral, com 
o objetivo de ampliar as áreas das UCs já estabelecidas no território, por meio da promoção da 
conectividade entre elas e outras áreas naturais ou áreas modificadas permeáveis, se alinha 
perfeitamente às funções esperadas para a modalidade de conservação preconizadas pelo SNUC e 
por outros estudiosos. 

7 HISTÓRICO 

A despeito da grande variação nos níveis de consolidação de limites e formalização legal, considera-
se que existem três parques municipais na área de estudo.  

Instituídos ao longo de um período de 37 anos, o Parque Municipal das Mangabeiras, o Parque da 
Serra do Curral e o Parque Fort Lauderdale tiveram trajetórias distintas até os dias atuais, mas um 
ponto sempre comum entre elas foi a presença, em suas áreas, de parte da Serra do Curral, tombada 
em 21 de setembro de 1960 pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e que 
em 1997, dada sua importância para a cidade, foi eleita símbolo de Belo Horizonte por sua 
população.  

O Parque Municipal das Mangabeiras é o mais antigo dos três parques. A primeira menção à sua 
criação se dá no Decreto Municipal nº 1.466, de 24 de outubro de 1966, que fixa a sua área inicial em 
885.250,00 m2. Na Lei Municipal nº 2.403, de 30 de dezembro de 1974, autoriza-se a sua implantação 
e faz-se o primeiro acréscimo de área ao perímetro original. O segundo acréscimo se dá pela Lei 
Municipal nº 3.053, de 10 de abril de 1979, que incorpora terrenos limítrofes ao parque – entre a Rua 

Paschoal Riccio e a antiga cerca interna da Mineração de Ferro Belo Horizonte Ltda. (Ferrobel) – que 
haviam sido classificados como Setor Especial 1 na lei de zoneamento de 1976. Esse acréscimo torna 
a área do parque bem próxima ao perímetro atual.  

Apesar do Decreto de 1966 ser o primeiro documento legal de preservação ambiental na história da 
capital mineira, ele não impediu o prosseguimento da mineração: nos terrenos onde hoje se localiza 
a Praça das Águas, operava a Ferrobel, empresa pública municipal que explorou minério de ferro 
entre o início da década de 1960 e o ano de 1979. Por isso, as obras de implantação do parque 
começaram somente em 1981, com sua inauguração ocorrendo no dia 13 de maio de 1982. 



 

12 

 

Atualmente, no Parque das Mangabeiras são promovidos programas de educação e manejo 
ambiental e atividades de lazer, esporte e cultura para os cidadãos belo-horizontinos e turistas 
diversos. Essas ações educativas contribuem para a conservação da natureza local e sensibilizam os 
indivíduos, de diferentes faixas etárias, para a preservação de outras áreas verdes em perímetro 
urbano. 

Em ordem cronológica, a segunda unidade existente na área de estudo é o Parque da Serra do 
Curral. O seu marco inicial é a publicação da Lei Municipal nº 4.013, de 14 de fevereiro de 1985, na 
qual a administração municipal manifesta interesse em preservar os terrenos que viriam a compor o 
parque. O assunto permanece dormente até 1999, quando os mesmos lotes e quadras são objeto da 
Lei Estadual nº 13.190, de 27 de janeiro de 1999. Nela, o Governo do Estado de Minas Gerais doa 
esses terrenos ao município de Belo Horizonte, com a intenção de incorporá-los ao Parque Municipal 
das Mangabeiras. Em 2001 o assunto ressurge, por ocasião do centenário da Associação Comercial e 
Empresarial de Minas (ACMinas), e em 2002, finalmente, o projeto de implantação de um parque na 
Serra do Curral é aprovado. Contudo, apenas em 2007 iniciam-se as obras, com a visitação pública 
tendo início em setembro de 2012. 

O terceiro e último integrante da área de estudo é o Parque Fort Lauderdale, instituído pela Lei 
Municipal nº 8.668, de 23 de outubro de 2003. Seu nome é uma homenagem à cidade de mesmo 
nome situada nos Estados Unidos da América, que foi declarada cidade-irmã de Belo Horizonte pela 
Lei Municipal nº 8.591/2003. O programa de cidades-irmãs, de acordo com informação publicada no 
Portal da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), teria o objetivo de aumentar o intercâmbio entre 
cidades, com troca de informações e aumento do comércio. Atualmente, Belo Horizonte possui 16 
cidades-irmãs. A linha do tempo, a seguir, sintetiza os principais eventos da história dos três parques. 
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Figura 4 - Histórico de criação do Parque das Mangabeiras. 

 
 Fonte: FPMZB (2019). 

Figura 5 - Fotografias do início das construções do Parque das Mangabeiras.  

         
                     Construção da Praça das Águas                                                      Construção do Parque Esportivo 
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                             Visita de Burle Marx                                                           Construção do Teatro de Arena 
 

           
           Construção da Pérgola – Praça das Águas                    Construção do Mirante da Mata 

Fonte: FPMZB (2019). 

8 VOCAÇÃO E ATRIBUTOS DOS PARQUES 
 

8.1 Vocação 

Os Parques Municipais das Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort Lauderdale são áreas destinadas à 
proteção de espécies da fauna, da flora e dos diversos mananciais de água neles existentes, bem 
como à atividade de uso público. A Serra do Curral, declarada símbolo da cidade de Belo Horizonte, é 
um patrimônio cultural e ambiental reconhecido municipal, nacional e internacionalmente. 

O Parque Municipal das Mangabeiras ocupa o espaço de uma antiga mina de minério de ferro, 
denominada Ferrobel. Desde então, é um bom exemplo de reconversão de áreas destinadas ao 
extrativismo mineral, transformada em uma das áreas verdes mais importantes da capital mineira. 

O conjunto dos três parques forma um importante corredor ecológico para conservação da Mata 
Atlântica, do Cerrado e dos Campos Rupestres. Vale destacar que esses parques estão incluídos como 
“zonas-núcleo” da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, reconhecida pelo Programa MaB-
UNESCO (Man and Biosphere) em 2005. As Reservas da Biosfera são regiões de excelência para 
conservação da biodiversidade, pesquisa e promoção de soluções inovadoras para o 
desenvolvimento sustentável.  
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Além disso, esse conjunto representa uma das áreas turísticas mais importantes do estado, 
abrigando um valioso projeto paisagístico assinado por Burle Marx, belezas cênicas e mirantes que 
possibilitam a vivência de experiências únicas em um ambiente natural. Ao longo do tempo, a 
população de Belo Horizonte passou a usufruir desses espaços públicos, transformando-os em 
roteiro obrigatório para aqueles que buscam lazer, atividades esportivas, contemplação da paisagem 
e convívio com a natureza. 

Em 21 de setembro de 1960, a Serra do Curral recebeu a proteção do Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por meio do tombamento inscrito no Livro Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico com o número 029-A e processo 0591-T-58. Também foi tombada pela Lei 
Orgânica do Município, em 1991. Em 1997 a Serra do Curral foi eleita, pelos habitantes da capital 
mineira, como símbolo de Belo Horizonte, por ser uma referência de localização na cidade. Vale 
ressaltar que essa menção vem desde o período colonial, quando os viajantes do século XVIII e início 
do século XIX a tinham como ponto de referência, devido à altitude elevada.  

Em 2 de janeiro de 2014, a Praça das Águas, localizada no Parque das Mangabeiras, foi tombada por 
meio da deliberação municipal de no 156/2013, bem como do processo de no 01.155925.12.09, que a 
apontou como um exemplar importante de arquitetura paisagística e um referencial da paisagem 
cultural de Belo Horizonte, além de propor diretrizes de proteção. 

A Figura 6 apresenta o mapa destacando o limite do tombamento da Serra do Curral. 
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Figura 6 - Mapa destacando o limite do tombamento da Serra do Curral. 

 

Fonte: FPMZB (2019). 
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8.2 Atributos dos parques 

Essas três áreas verdes, somadas, são ricas em características importantes para a biodiversidade, o 
microclima e o bem-estar ambiental não só da capital mineira, mas também de parte do estado. Aqui 
destacamos alguns dos atributos dos parques: 

▪ Riqueza geológica - Localizam-se na fronteira norte do Quadrilátero Ferrífero, região dotada 
de um conjunto de formações geológicas das mais ricas e complexas de todo o mundo, 
resultado de fenômenos sucessivos de deposição de sedimentos, dobramentos e inversões 
de relevo com bilhões de anos de existência.  

 

▪ Recursos hídricos - São grandes produtores de água, uma vez que abrigam 60 nascentes, 
responsáveis pelo fluxo do Córrego da Serra, contribuinte do Ribeirão Arrudas. Esse 
manancial deságua no Rio das Velhas, que compõe a Bacia do Rio São Francisco, uma das 
mais importantes do País.  

 

▪ Biodiversidade - Os três parques têm sua fauna e flora originárias dos Biomas Cerrado e 
Mata Atlântica, hotspots da conservação. Abrigam também (em maiores altitudes) os 
Campos Rupestres, reconhecidos por sua grande riqueza em espécies e endemismos. As 
matas dessas três áreas formam um santuário da biodiversidade, pois conectam várias áreas 
protegidas, constituindo, portanto, um corredor ecológico natural da cidade de Belo 
Horizonte. 

 

▪ Belezas cênicas - A Praça das Águas do Parque das Mangabeiras, área de grande 
concentração de visitantes, é um dos cartões postais do parque. Projetada pelo renomado 
paisagista Roberto Burle Marx e equipe, a praça possui espelhos-d’água com fontes, peixes 
ornamentais, pergolados e jardins, compondo um belo cenário, com a exuberante Serra do 
Curral ao fundo. 

 

▪ Reserva da biosfera - Os parques estão inseridos em área de Reserva da Biosfera da Serra do 
Espinhaço, patrimônio reconhecido mundialmente pela UNESCO, em 2005. As Reservas da 
Biosfera são locais de excelência em áreas representativas dos diversos ecossistemas e da 
Serra do Espinhaço. Assim, além da importância ambiental, também possuem um grande 
valor histórico, econômico e cultural. 

 

▪ Vistas panorâmicas - Do alto dos diversos mirantes existentes nos Parques da Serra do Curral 
e das Mangabeiras, o visitante tem a oportunidade de contemplar grande área de 
remanescente florestal, além de pontos turísticos de Belo Horizonte e entorno, como os 
Estádios do Independência e Mineirão, a Lagoa da Pampulha, a Serra da Piedade, a Praça do 
Papa e a linha da Avenida Afonso Pena. Também é possível avistar fragmentos de mata 
significativos no centro urbano, como o Parque Municipal Américo Renné Giannetti, o Horto 
Florestal e a Mata do Jambreiro. Os mirantes permitem admirar uma ampla paisagem e até 
uma vista de 360o no alto da Serra do Curral, o que representa, hoje, uma rara possibilidade 
em grandes centros urbanos. 

 

▪ Vivenciar a natureza - Os parques proporcionam maior convivência da população com a 
natureza preservada, por meio da observação de sua fauna e flora e de seus aspectos 
geológicos relevantes, com vistas panorâmicas exuberantes, além de diversas possibilidades 



 

18 

 

de lazer, esporte e cultura. Aliar essas atividades à preservação ambiental é um dos valores 
fundamentais desses parques. A Travessia da Serra do Curral é uma experiência única para os 
visitantes, pois lhes oferece a possibilidade de caminhar na crista da serra e contemplar uma 
vista panorâmica da cidade, do seu entorno e de seus principais atrativos. A atividade 
representa, portanto, a melhor oportunidade de vivenciar a natureza em meio à capital 
mineira. 

 

▪ Burle Marx - O conjunto paisagístico e arquitetônico da Praça das Águas, no Parque das 
Mangabeiras, representa um grande valor cultural, por ser um trabalho icônico de Roberto 
Burle Marx, considerado o maior paisagista brasileiro de todos os tempos, com renome 
internacional. 

 

● Serviços ambientais - Os três parques desse estudo possuem grande influência na qualidade 
de vida da população da cidade, pois presta diversos serviços ambientais por meio da 
regulação climática, da filtragem do ar, da amenização da poluição sonora, do abastecimento 
dos mananciais de água e da criação de refúgios para fauna. Os três parques proporcionam, 
ainda, o contato direto das pessoas com um ambiente natural e preservado, promovendo a 
saúde física e a redução do estresse. 

8.3 Zoneamento 

O zoneamento constitui um instrumento de ordenamento territorial usado como recurso para atingir 
melhores resultados no manejo de uma UC, pois identifica áreas com características naturais 
similares e finalidades que podem ser ou não complementares. Ao mesmo tempo, o zoneamento 
estabelece usos diferenciados para cada zona, segundo seus objetivos. 

Para a área dos parques, foram definidos os seguintes zoneamentos, com suas respectivas áreas, 
medidos em geoprocessamento com base no mapa que consta ao final da descrição das zonas: 

Tabela 1 - Definição dos zoneamentos e suas respectivas áreas. 

Zonas m² % 

Zona Primitiva 2.107.651,67 65,84 

Zona de Uso Intensivo 191.398,90 5,98 

Zona de Recuperação 244.794,15 7,64 

Zona de Uso Operacional 50.509,16 1,58 

Zona de Uso Conflitante 175.331,22 5,48 

Zona de Uso Extensivo 320.974,29 10,03 

Zona Intangível 110.651,60 3,45 

Área total 3.201.310,99 100,00 
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Zona Primitiva 

Definição 

Áreas onde tenha ocorrido pouca ou nenhuma intervenção humana, e cujo objetivo principal é a 
preservação ambiental, associada a atividades de pesquisa e educação ambiental. Na área de estudo, ela 
corresponde a espaços com índices satisfatórios de conservação, com vegetação secundária de bom porte e 
sem fenômenos erosivos de grande monta. A presença de interferência humana é perceptível em pontos 
isolados, como nas picadas abertas de maneira não oficial no limite norte do Parque das Mangabeiras, 
sendo suficientemente pequenas para não prejudicar a classificação dos espaços nessa categoria. 

Descrição da localização 

Contempla os espaços naturais onde não existam trilhas, caminhos ou vias internas estabelecidas, 
independentemente das características da vegetação e do relevo. A maioria das nascentes e os trechos da 
encosta da Serra do Curral, cuja vegetação apresenta o menor nível de interferência, também estão 
inseridos nesse zoneamento. A despeito de se tratarem de parques urbanos e de boa parte de sua área ter 
sido uma mineração até o final dos anos 1970, os espaços classificados como Zona Primitiva constituem 
65,84% da área total de estudo, o que comprova a efetividade da criação dos parques e a sua relevância 
para a cidade. 

Normas gerais de manejo 

● Nessa zona as atividades permitidas são a pesquisa científica, o monitoramento ambiental e a 
fiscalização, com as devidas autorizações do órgão gestor do parque; 

● A visitação é restrita, de caráter técnico-científico, ocorrendo apenas com autorização prévia e 
planejamento, devendo ser sempre orientada por um representante do parque; 

● As atividades permitidas não podem comprometer a integridade dos recursos naturais; 
● Não são permitidas instalações de infraestrutura, com exceção das imprescindíveis à pesquisa e à 

proteção e fiscalização da área, mediante aprovação do projeto executivo e da metodologia de execução 
pela gestão do parque; e 

● É proibido o tráfego de veículos nessa zona, exceto em ocasiões especiais previamente autorizadas pelo 
gestor. 

 

Zona de Uso Extensivo 

Definição 

A Zona de Uso Extensivo, embora possua características primordialmente naturais, já revela a ocorrência 
mais constante de alterações humanas. Desta maneira, torna-se justificável a maior presença de público e 
de atividades recreativas e educativas. Com base nessa diretriz geral, dois tipos de espaços são classificados 
como Zonas de Uso Extensivo: 

● trilhas em piso natural já estabelecidas no interior dos parques, e cuja visitação monitorada será 
proposta nos programas constantes deste Plano; e 

● “zonas-tampão” nas bordas das Zonas Primitivas, como transição nas classificações mais permissivas do 
zoneamento.  

Descrição da localização 

No caso das trilhas, a Zona de Uso Extensivo foi demarcada a partir de um buffer de largura máxima de 5 m, 
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cujo ponto central é o seu leito. Já no caso das “zonas-tampão”, adotou-se um buffer de largura fixa de 10 m 
a partir do limite das Zonas Primitivas, tanto no interior dos parques, ou dos limites das unidades, quanto 
nas bordas. Nessas hipóteses, a Zona de Uso Extensivo serve como proteção dos espaços naturais da Zona 
Primitiva. As áreas classificadas nessa categoria constituem 10,03% da área total de estudo. 

Normas gerais de manejo 

● Nessa zona as atividades permitidas são a pesquisa científica, o monitoramento ambiental, a visitação e 
a fiscalização; 

● As atividades de visitação pública permitidas nessa zona se restringem a caminhadas, excluindo outras 
modalidades, por exemplo, o ciclismo; 

● Podem ser instalados equipamentos simples para a interpretação dos recursos naturais e a recreação, 
sempre em harmonia com a paisagem; 

● As atividades de interpretação e recreação devem facilitar a compreensão e a apreciação dos recursos 
naturais das áreas pelos visitantes; 

● A instalação de infraestruturas nessa zona somente pode ser realizada mediante aprovação do projeto 
executivo e da metodologia de execução pela gestão do parque; 

● Essa zona deve ser constantemente monitorada e fiscalizada; 
● A Travessia da Serra do Curral, inserida nesse zoneamento, pode ser objeto de concessão de serviços 

visando atender à visitação pública, desde que realizados os devidos estudos de viabilidade econômica e 
de impactos ambientais e respeitada a capacidade de suporte, analisados e aprovados previamente pelo 
órgão gestor; e 

● É proibido o tráfego de veículos nessa zona, exceto em ocasiões especiais, em casos de necessidade de 
proteção do parque ou de acidentes envolvendo visitantes ou funcionários, e/ou para transporte de 
visitantes com necessidades especiais ou dificuldade de locomoção, se for o caso, devidamente 
autorizado pelo órgão gestor. 

Zona de Uso Operacional 

Definição 

A Zona de Uso Operacional contempla as áreas essenciais à administração e à operação das unidades, sendo 
compostas por prédios administrativos, portarias, oficinas e almoxarifados. 

Descrição da localização 

A área de estudo contempla os seguintes espaços: 

● Portarias: todas as portarias de acesso ao público, bem como à sua área de entorno imediato, essenciais 
para sua operação; 

● Postos de vigilância: tanto a edificação quanto seus acessos e área cercada, se aplicável; 
● Aceiros: em todas as áreas onde há a necessidade de realização de aceiros, uma faixa com largura de 5 m 

estabelece e marca o uso especial; 
● Estradas de serviço: as vias com capacidade de suporte de veículos, pavimentadas ou não, cujo acesso 

não é franqueado à visitação, mas são utilizadas para a operação das unidades; 
● Áreas de concessionários: prédios operacionais de concessionárias de telecomunicações, água e luz, 

bem como os seus acessos e áreas cercadas, se aplicável; 
● Espaços operacionais e administrativos: áreas destinadas à acomodação de pessoal administrativo 

próprio e terceirizado, aos equipamentos em geral e à produção de mudas, bem como aos seus acessos 
a áreas cercadas, se aplicável; e 

● O segundo pavimento da Casa Amarela, embora inserido em Zona de Uso Intensivo, é destinado à 
administração do parque e deve respeitar as normas constantes das Zonas de Uso Especial. 

A Zona de Uso Operacional representa 1,58% da área de estudo. 
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Normas gerais de manejo 

● Essa zona é destinada a conter a sede do parque e a centralização dos seus serviços e de parceiros. As 
construções e reformas devem estar em harmonia com o meio ambiente; 

● Essa zona deve conter locais específicos para a guarda e o depósito dos resíduos sólidos gerados no 
parque, até serem removidos para o aterro sanitário e/ou destinados adequadamente para reciclagem; 

● A fiscalização e o monitoramento devem ser permanentes nessa zona; 
● Os veículos devem transitar em baixa velocidade (20 km/h), com pisca-alerta ligado, e será proibido o 

uso de buzinas; 
● Deve ser estimulado o aproveitamento de matéria orgânica proveniente da manutenção e limpeza das 

trilhas e de áreas visitadas; 
● A canalização dos efluentes deve ser monitorada, prevenindo possíveis contaminações dos recursos 

hídricos e do solo; e 
● Não são permitidos eventos nessa zona, exceto os que possuam objetivos condizentes com o propósito e 

as declarações de significância do parque, que sejam devidamente autorizados pelo órgão gestor e, 
ainda, que respeitem a capacidade de carga estabelecida neste estudo. 

Zona de Uso Intensivo 

Definição 

Na Zona de Uso Intensivo é onde ocorre, prioritariamente, o uso público da unidade. Contempla espaços 
alterados pelo homem, frequentemente edificados e impermeabilizados, e possui o objetivo de facilitar a 
recreação e a visitação. 

Descrição da localização 

Essa zona contempla todas as vias internas das unidades, sejam elas pavimentadas ou não, desde que 
apresentem capacidade de suporte de carros ou caminhões, além dos espaços ocupados por equipamentos 
de recreação, atendimento ao público, espaços para eventos, estacionamento e áreas ajardinadas. Todo o 
espaço relativo ao Parque Esportivo e à Praça das Águas, no Parque Municipal das Mangabeiras, bem como 
todos os seus estacionamentos, encontra-se nesse conjunto. 

Apesar da vocação de uso público das unidades, apenas 5,98% da área de estudo foi classificada como Zona 
de Uso Intensivo. 

Normas gerais de manejo 

● As principais infraestruturas de visitação voltadas para ações educativa, cultural, de recreação e lazer 
somente poderão estar localizadas nessa zona; 

● As atividades previstas devem, prioritariamente, levar o visitante a entender o propósito do parque e 
suas declarações de significância; 

● Somente nessa zona, concessionários e permissionários podem estar presentes e oferecer serviços 
comerciais visando atender à visitação pública, desde que sejam realizados os devidos estudos de 
viabilidade econômica e de impactos ambientais e que esses estudos sejam analisados e aprovados 
previamente pelo órgão gestor; 

● A instalação de infraestruturas nessa zona somente pode ser realizada mediante aprovação do projeto 
executivo e da metodologia de execução pela gestão do parque; 

● Todas as construções e reformas devem, prioritariamente, respeitar técnicas sustentáveis de construção, 
causando o mínimo impacto no ambiente, após aprovação e licenciamentos específicos nos órgãos 
pertinentes a cada tipo de atividade; 

● Os materiais para a construção ou reforma de quaisquer infraestruturas não devem ser retirados dos 
recursos naturais do parque, exceto para o manejo de espécies exóticas previsto nos programas de 
manejo, ou em situações singulares aprovadas pela gestão do parque (por exemplo, reaproveitamento 
de madeira de uma espécie nativa caída/morta); 
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● Essa zona poderá comportar sinalização educativa, interpretativa, informativa ou indicativa; 
● O trânsito de veículos deve ser feito em baixa velocidade (máximo de 20 km/h) e com pisca-alerta ligado. 

É proibido o uso de buzinas nessa zona; 
● A canalização dos efluentes deve ser monitorada, prevenindo possíveis contaminações dos recursos 

hídricos e do solo; 
● Essa zona deve conter locais específicos para a guarda e o depósito dos resíduos sólidos gerados na 

unidade, até eles serem removidos para o aterro sanitário e/ou destinados adequadamente para 
reciclagem; e 

● A fiscalização e o monitoramento devem ser permanentes nessa zona. 

Área Especial de Eventos 

Definição 

Inseridas no rol das áreas definidas como de uso intensivo, foram delimitadas áreas específicas para a 
realização de eventos nos parques objeto deste Plano. A criação dessas áreas especiais tem dois objetivos: 
definir claramente os espaços onde é possível realizar eventos e criar diretrizes específicas que 
complementam o zoneamento da área durante o período de montagem, realização e desmontagem da 
estrutura dos eventos. Durante a maior parte do tempo, os espaços aqui inseridos estarão sujeitos a todas 
as normas das Zonas de Uso Intensivo. No período especificado na autorização de realização do evento, 
entretanto, esse regramento é complementado pelas diretrizes especiais constantes desta seção. 

Descrição da localização 

● Gramado na Praça Carlos Drummond de Andrade, ao lado da Portaria 1 do Parque da Serra do Curral; 
● Praça de Encontro, no Parque da Serra do Curral; 
● Platô 3 do estacionamento do Parque Municipal das Mangabeiras; 
● Platô 4 do estacionamento do Parque Municipal das Mangabeiras; 
● Platô 7 do estacionamento do Parque Municipal das Mangabeiras, ao lado da Portaria 2 do Parque da 

Serra do Curral; 
● Teatro de Arena, na Praça das Águas do Parque Municipal das Mangabeiras; 
● Teatro de Gramado, na Praça das Águas do Parque Municipal das Mangabeiras; 
● Pérgola Redonda, na Praça das Águas do Parque Municipal das Mangabeiras; 
● Pérgola Quadrada, na Praça das Águas do Parque Municipal das Mangabeiras; e 
● Parque Esportivo do Parque Municipal das Mangabeiras. 

As áreas especiais de eventos representam 22,90% das Zonas de Uso Intensivo do parque, o que 
corresponde a apenas 1,37% da área total de estudo. É preciso destacar que as áreas especificadas 
anteriormente são as que, historicamente, recebem os eventos dentro dos parques. Entretanto, é possível 
que o demandante de determinado evento pleiteie a realização em outra área que as não especificadas no 
ZUI. O pedido deverá ser analisado pelo órgão gestor e, se for o caso, poderá ser autorizado para a Zona de 
Uso Intensivo, bem como para as áreas especiais de eventos, observando-se as normas gerais para essas 
áreas. 

Normas gerais de manejo 

● Deverão ser respeitadas as capacidades de suporte indicadas neste estudo para as áreas 
preestabelecidas, e caso sejam pleiteados eventos fora desses locais, deverá ser utilizada a mesma base 
de cálculo como referência para estipular a capacidade de suporte; 

● Os eventos realizados nessa zona dependem de prévia autorização do órgão gestor, observados os 
requisitos e as exigências dispostos na legislação específica; 

● Pequenas comemorações, com público de até 100 pessoas, poderão ocorrer sem prévia autorização ou 
agendamento, desde que não haja montagem de qualquer tipo de estrutura ou equipamentos, nem 
demarcação de área para uso exclusivo do público convidado. Além disso, devem respeitar as normas de 
uso do parque, valorizando o meio ambiente e promovendo a limpeza total do local; 
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● Os eventos, preferencialmente, deverão ser realizados dentro do horário normal de funcionamento do 
parque. Para realização fora desse horário, o produtor deve se responsabilizar pela segurança, pela 
iluminação e por outras estruturas e serviços necessários à segurança do público. O horário-limite para 
realização de eventos com utilização de equipamentos de som é 22 horas. Eventos após o horário de 
funcionamento que tenham utilização de equipamentos de som só poderão ser realizados às sextas-
feiras, aos sábados e em vésperas de feriados; 

o Poderão ser realizados apenas três eventos após 20 horas, com uso de equipamento de som 
ou público superior a 1.000 pessoas, por semestre. Esses eventos deverão ser realizados com 
intervalo mínimo de 30 dias. 

● Eventos da Prefeitura de Belo Horizonte terão prioridade no agendamento de datas; 
● A limpeza da área utilizada após o evento é de responsabilidade do organizador da atividade; 

o Para eventos realizados após as 20 horas, a limpeza deve ocorrer obrigatoriamente no dia 
seguinte ao evento. 

● Caso sejam identificados danos ao patrimônio ambiental ou físico do parque em decorrência do evento 
ou por ação de seu público, o promotor do evento deverá recuperar os espaços, devolvendo-os às 
condições em que se encontravam antes do evento; 

● É responsabilidade do promotor do evento o pagamento de eventuais direitos autorais e de licenças pelo 
uso de música, vídeos, marcas ou outros produtos sujeitos à restrição; 

● É responsabilidade do promotor a realização do licenciamento do evento nos órgãos competentes, de 
acordo com a legislação específica; 

● Eventos com oferta de atividades gratuitas e com finalidade social, que tenham objetivo de promover 
conservação e educação ambiental, cultura, saúde, bem-estar ou práticas esportivas, e ainda sem 
finalidade comercial, poderão ter isenção, total ou parcial, do preço público cobrado pelo uso do espaço; 

● Os eventos deverão promover os valores ambientais e culturais do parque nas suas ações publicitárias, 
além de divulgá-los durante o evento, por meio do sistema de som, de imagem, ou de material impresso; 

● Não é permitida a venda de ingressos no parque, antes ou durante o evento; 
● O portão de serviços que dá acesso à Rua Paschoal Riccio poderá ser utilizado pelos eventos apenas para 

circulação de veículos de serviço, desde que isso não cause transtorno na região; 
● Eventos com venda de ingresso ou para público fechado deverão ser realizados nos platôs do 

estacionamento. 
o Os platôs dos estacionamentos 2, 3, 4, e 7 são os disponíveis para realização do evento, e 

deverão ser escolhidos de acordo com a dimensão da estrutura e do público do evento. 
o Eventos noturnos que utilizem os platôs deverão instalar iluminação nas trilhas entre a área 

da atividade e a portaria da Av. José do Patrocínio Pontes, respeitada a luminânia máxima 
admitida em levantamento de fauna a ser realizado. Se necessariamente todos os 
participantes do evento chegarem ao parque em veículos, essa iluminação não será 
necessária. 

o Se realizados em horário posterior ao fechamento do parque, o acesso ao local só será 
autorizado a quem apresentar o ingresso, sendo necessária a conferência do bilhete, pela 
equipe do evento, na portaria da Av. José do Patrocínio Pontes. 

o Após o horário de funcionamento do parque, a única portaria disponível para entrada do 
público é a portaria da Av. José do Patrocínio Pontes. 

o Imediatamente após o término do evento, o produtor deve realizar a limpeza da área do 
evento e cuidar da circulação do público até a saída do parque. 

o Eventos para público fechado fora do horário de funcionamento do parque poderão ser 
realizados em outros espaços da Zona de Uso Intensivo, desde que a estrutura não danifique 
o local. 

o Eventos esportivos com cobrança de inscrição poderão ser realizados em outros espaços da 
Zona de Uso Intensivo, mas devem ser adequados à prática esportiva em questão. 

● Os responsáveis por eventos com público acima de 1.000 pessoas deverão: 
o utilizar lixeiras fechadas para depósito de lixos. 
o realizar remoção do lixo e dos sanitários químicos em até 12 horas após o término da 

atividade. 
o colocar no mínimo um sanitário químico para cada 100 pessoas. 
o colocar no mínimo dois sanitários químicos adaptados para deficientes. 
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o colocar uma lixeira de, no mínimo, 50 litros para cada 150 pessoas. Essas lixeiras deverão 
estar bem distribuídas no espaço. 

● Responsáveis por eventos com público acima de 3.000 pessoas, realizados no período de seca, deverão 
disponibilizar, por todo o horário de realização da atividade, um caminhão-pipa para ser usado em caso 
de incêndio florestal no parque, conforme as orientações da Brigada do próprio parque; 

● A avaliação de compatibilidade de eventos é prerrogativa da FPMZB; 
● Os equipamentos de som deverão ser posicionados em direção contrária ao limite urbanizado mais 

próximo do local do evento. Deverá ser respeitada a legislação específica vigente sobre controle de 
ruídos e som, até que se realize novo levantamento técnico sobre a tolerância da fauna local ao ruído, 
que definirá, se for o caso, outros limites e tolerâncias específicas à realidade do parque; 

● Não é permitido perfurar o piso para fixação de estruturas; e  

∙   A passagem de som deverá ser feita entre 8 e 20 horas. 

Zona de Recuperação 

Definição 

A Zona de Recuperação é, por definição, uma classificação temporária, indicativa da necessidade de 
recuperação ambiental, associada ou não à alteração do uso atual das áreas. Idealmente, as áreas 
classificadas dessa forma serão incorporadas ao conjunto das Zonas Primitivas, findo o seu processo de 
recuperação. 

Descrição da localização 

Na baixa encosta da Serra do Curral foi definida uma grande área de recuperação, com o objetivo de 
estabelecer um programa de manejo arbóreo, por meio da remoção de espécies exóticas, particularmente 
pinus, e sua substituição por exemplares nativos, conforme fisionomia e ocorrência na área. Da mesma 
forma, as áreas de borda do Mirante do Bairro Mangabeiras demandam um programa análogo, desta vez 
com foco na substituição de eucaliptos por espécies nativas, também sendo respeitadas a fisionomia e a 
ocorrência na área. Estão incluídas nesse zoneamento as áreas dos corpos-d’água da Cascatinha e do Lago 
dos Sonhos, dada a necessidade de desassoreamento dos seus leitos. Por último, existe uma proposta de 
recuperação ambiental de um foco erosivo ativo na porção nordeste do Parque Municipal das Mangabeiras. 

A alteração do uso, por sua vez, é proposta para duas áreas de quiosques: o Morro do Piquenique e o Vale 
dos Quiosques, ambos localizados na porção leste do parque. Vale ressaltar que nos dois casos houve 
grande deterioração dos quiosques ao longo dos anos, resultando na diminuição da frequência de visitantes 
e também na geração de constantes problemas de segurança. Diante dessa situação, a recomendação é 
promover a recuperação das áreas, com a demolição das estruturas existentes, seguida de sua revegetação 
e posterior recuperação ambiental. 

A Zona de Recuperação representa 7,64% da área de estudo. 

Normas gerais de manejo 

● No processo de recuperação deverão ser utilizadas espécies nativas de ocorrência local; 
● O acesso a essa zona é restrito a pesquisadores e à equipe técnica do parque, e os trabalhos de 

recuperação podem ser interpretados para o público em ações educativas; 
● As metodologias das atividades de recuperação devem respeitar os objetivos e as diretrizes expostos em 

programa específico neste Plano de Manejo; e  
● Não devem ser instaladas infraestruturas nessa zona, com exceção daquelas necessárias aos trabalhos 

de recuperação e mediante a aprovação do projeto executivo e da metodologia de execução pela gestão 
do parque. 

Zona de Uso Conflitante 
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Definição 

Contempla espaços cujos usos e finalidades conflitam com os objetivos da área protegida. Idealmente, está 
em uma classificação transitória, até o saneamento dos conflitos e o desenvolvimento de usos compatíveis 
com os objetivos do espaço. 

Descrição da localização 

Os conflitos mais recorrentes são de três tipos e foram utilizados para delimitação da Zona de Uso 
Conflitante. São eles: 

● Interferências com a vizinhança: com esta classificação, todo o limite com a Rua Mangabeira da Serra 
recebeu um buffer de 10 m a partir de sua borda, marcando os trechos onde a relação com a 
comunidade tem resultado em invasões, despejos de lixo e rompimento do cercamento; 

● Focos recorrentes de incêndio: nas divisas com o Parque Estadual da Baleia e na faixa entre o limite 
nordeste da Rua Mangabeira da Serra e o Aglomerado da Serra, foi estabelecida uma área com essa 
classificação, em virtude de episódios recorrentes de focos de incêndio; e 

● Interferência com mineração: há espaços ocupados por minas descomissionadas e ativas em três bordas 
da área de estudo, e todos eles foram marcados como Zonas de Uso Conflitante. A mina ativa é a 
Mineração Lagoa Seca Ltda., que ocupa uma pequena porção no limite com o Parque Fort Lauderdale. As 
minas descomissionadas são a Empresa de Mineração Pau Branco (Empabra), na divisa com a estrada de 
acesso ao Pico Belo Horizonte, e a antiga cava de Águas Claras, que acompanha todo o limite sul do 
parque. Esse trecho, em específico, possui uma extensão superior ao real, dada a necessidade de ajuste 
das bordas do Parque das Mangabeiras à mudança dos limites municipais entre Belo Horizonte e Nova 
Lima. O novo limite, a ser proposto em outra seção deste Plano, já realiza esse ajuste. 

A Zona de Uso Especial corresponde a 5,48% da área de estudo. 

Normas gerais de manejo 

● A fiscalização e o monitoramento devem ser intensivos na Zona de Uso Conflitante; 
● No caso de áreas limítrofes com a área urbana, devem ser buscados entendimento e ações colaborativas 

entre a gestão da UC e a comunidade. 
● Os serviços de manutenção dos equipamentos (ruas/trilhas/aceiros) devem ser sempre acompanhados 

por funcionários do parque; 
● Em caso de acidentes ambientais, a gestão do parque deve buscar orientação para procedimentos na Lei 

de Crimes Ambientais (n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998); 

● É proibido o tráfego de veículos nessa zona, exceto em ocasiões especiais, visando à proteção da 
unidade e às ações de recuperação da área; e 

● Além disso, devem ser realizadas ações de fiscalização e monitoramento constantes, evitando o 
surgimento de novas áreas de propagação de espécies invasoras. 

 

Zona Intangível 

Definição 

O conceito de Zona Intangível evoca a ideia de áreas intocadas, de grande relevância ambiental, cujo papel 
na unidade é exclusivamente o de proteger a natureza e garantir a evolução natural. Em áreas como a dos 
Parques das Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort Lauderdale, inseridas entre uma mineradora de grande 
porte, ao sul, e o sítio urbano de Belo Horizonte, ao norte, a presença de porções intocadas torna-se 
extremamente improvável, e estará associada a dificuldades de acesso que impediram, de alguma maneira, 
o trânsito de pessoas em seu interior. 

Descrição da localização 

As áreas definidas como Zonas Intangíveis neste estudo estão associadas ao chamado “Paredão da Serra”, 
que corresponde à faixa de maior declividade na encosta da Serra do Curral. Caracterizam-se pela presença 
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de vegetação esparsa, típica das escarpas rochosas em terreno ferruginoso da Serra do Curral, e por 
declividades superiores a 25 graus, chegando perto de 70

o
 nas faixas mais íngremes. Estão concentradas em 

cotas superiores a 1.250 m, e o acesso a elas somente é possível por meio do uso de equipamentos 
especializados de alpinismo. Representam 3,45% da área total de estudo. 
Devido ao trânsito constante de pessoas, a crista da serra não pode ser inserida neste zoneamento. 

Normas gerais de manejo 

● Não será permitida a visitação de qualquer tipo; 
● As atividades humanas serão limitadas à pesquisa, ao monitoramento e à fiscalização, exercidas somente 

em casos especiais autorizados previamente pelo órgão gestor; 
● A pesquisa ocorrerá exclusivamente com fins científicos e apenas se não puder ser realizada em 

ambientes semelhantes, em outras zonas; 
● A fiscalização ocorrerá apenas em caso de necessidade de proteção da zona contra coletores de plantas 

e fogo e para evitar outras formas de degradação ambiental; 
● As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais; e 
● Não serão permitidas quaisquer instalações de infraestrutura. 

 

Figura 7 - Zoneamento dos parques objeto do plano de manejo. 

 
                            Fonte: FPMZB (2019). 
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                            Fonte: FPMZB (2019). 

 

 

 

9 USO PÚBLICO 
 

9.1 Atrativos 

Os Parques Municipais das Mangabeiras, da Serra do Curral e Mirante Mangabeiras ofertam uma 
gama considerável de atrativos para os munícipes, bem como para os turistas de Belo Horizonte. No 
Parque das Mangabeiras, por exemplo, há uma diversidade de opções de atividades relacionadas à 
prática de esportes (Parque Esportivo), que ocorre por meio do aluguel de quadras de peteca, tênis, 
futebol, vôlei e basquete. Há também a possibilidade de uso gratuito de pista de skate street e half 
pipe, e o local ainda é propício para a prática do slackline, desde que o visitante traga sua fita. Além 
disso, o parque possui dois teatros, sendo um de arena e outro gramado, como também duas 
pérgolas denominadas de “quadrada” e “redonda”, devido a seus formatos construtivos. Nesses 
locais são realizados eventos privados ou públicos, como atrações culturais (espetáculos musicais, 
teatrais e circenses), cerimônias religiosas, casamentos, comemorações, dentre outros. Há também 
uma área destinada ao público infantil denominada Ciranda dos Brinquedos, onde estão disponíveis 
diversos equipamentos de playground, miniaturas de casinhas e trenzinho, equipamentos esportivos 
e banheiro público.  

Embora este estudo tenha sido elaborado em um momento de visitação controlada no parque, 
devido à febre amarela, pode-se afirmar que no passado a visitação era bastante intensa e resultava 
em uma utilização mais plena das demais áreas do parque, locais onde os visitantes podiam 
caminhar ou pedalar nas estradas calçadas em paralelepípedo e ladeadas por densa mata; subir no 
Mirante da Mata para apreciar uma paisagem exuberante no interior do parque e detalhes especiais 
da cidade de Belo Horizonte; visitar a Cascatinha e o Lago dos Sonhos; e ainda descansar nas Ilhas do 
Passatempo, onde mesas e bancos eram propícios para reunir família e amigos durante piqueniques, 
aniversários ou somente no momento de contemplar silenciosamente a natureza. 

No passado havia, ainda, mais dois atrativos, o Morro do Piquenique e o Vale dos Quiosques. No 
entanto, pelo fato de não terem recebido manutenção adequada, suas estruturas, com o tempo, 
foram deteriorando-se, o que resultou no surgimento de locais propícios para a ocorrência de atos 
ilícitos e clandestinos. Desse modo, os dois atrativos não são mais ofertados oficialmente pela gestão 
do parque. Cabe destacar que a diminuição do quadro de vigilantes ao longo de gestões anteriores 
também inviabilizou as estratégias de monitoramento e segurança nas áreas. Desta forma, no tópico 
“planejamento” (em outra parte deste documento) será esclarecida a proposta de retirada dos 
resíduos e das estruturas dos antigos quiosques e a posterior recomposição florestal da área. 

O Parque da Serra do Curral, por sua vez, possui logo em sua entrada uma praça batizada com o 
nome do poeta Carlos Drummond de Andrade. No local há equipamentos para a prática de 
atividades físicas (como exercícios leves e alongamentos), além de um gramado onde são realizados 
piqueniques e práticas orientais como Ioga e Lian Gong. O parque possui dez mirantes estruturados 
com guarda-corpos e sinalização interpretativa da paisagem. Para acessar esses mirantes é preciso 
fazer a travessia no topo da Serra do Curral, que termina no Parque das Mangabeiras. No momento 
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de elaboração deste estudo, a trilha de acesso aos mirantes permanecia fechada para a visitação 
pública, devido à ocorrência de febre amarela em animais silvestres e possível risco para a 
população. No passado, o Parque da Serra do Curral contou com atividade de agendamento para 
grupos acompanhados de monitores ambientais. Atualmente só é possível acessar o Mirante 3 e a 
Praça do Encontro (no topo da Serra do Curral), onde pode-se contemplar uma bela paisagem de 
Belo Horizonte e de seu entorno. 

Já o Mirante Mangabeiras conta com um amplo deque que oferece uma vista deslumbrante da 
capital mineira. No local foi recentemente instalada uma tirolesa que dá acesso ao Parque das 
Mangabeiras. A atividade era operada por um concessionário que teve seu contrato com a PBH 
interrompido, o que resultou na paralisação das atividades. 

Por fim, este Plano apresenta o Parque Municipal Fort Lauderdale. É importante destacar que não se 
trata de um parque implantado, portanto o local não recebe visitação pública oficial, ou que seja 
gerida e incentivada pela FPMZB. Atualmente, o parque apresenta um uso “clandestino” por parte da 
população, uma vez que muitas pessoas o utilizam como espaço para o consumo de drogas e bebidas 
alcoólicas e para práticas sexuais, apesar de também ser procurado por quem deseja fazer 
caminhadas ou simplesmente contemplar a cidade. Vale ressaltar que o parque possui potencial para 
a construção de trilha acessível saindo da Praça Carlos Drummond de Andrade (no Parque da Serra 
do Curral) e com término em um mirante artificial, que seria composto de deque elevado para 
contemplação de vista panorâmica de Belo Horizonte. Essa ação será tratada nos Programas de 
Manejo. 

A seguir são apresentados dois mapas destacando os atrativos dos Parques das Mangabeiras e da 
Serra do Curral e também do Mirante Mangabeiras. 
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Figura 8 - Atrativos do Parque das Mangabeiras e do Mirante Mangabeiras. 

 

Fonte: FPMZB (2019). 
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Figura 9 = Atrativos do Parque da Serra do Curral. 

 

Fonte: FPMZB (2019). 

A seguir são apresentados e detalhados cada um dos atrativos dos parques tratados neste estudo. 
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Tabela 2 - Atrativos existentes 

Atrativos do Parque das Mangabeiras 

Item Atrativo Quantidade 

1 Praça das Águas (pérgola quadrada, pérgola redonda, teatro de gramado e lago) 1 

2 Teatro de Arena 1 

3 Ilhas do Passatempo 10 

4 Ciranda dos Brinquedos 1 

5 Parque Esportivo 1 

6 Mirante da Mata 1 

7 Cascatinha 1 

8 Lago dos Sonhos 1 

 Atrativos do Parque da Serra do Curral  

Item Atrativo Quantidade 

1 Praça Carlos Drummond de Andrade 1 

2 Mirantes 10 

3 Praça do Encontro 1 

 Atrativos do Mirante Mangabeiras  

Item Atrativo Quantidade 

1 Deque/Mirante 1 

2 Tirolesa 1 

Fonte: FPMZB (2019). 
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9.2 Praça das Águas 

Com área de aproximadamente 14.000 m², a Praça das Águas é um local amplo e aberto, com piso 
revestido em pedras de calçamento em estilo português (com seus característicos mosaicos 
coloridos), dois pergolados, lago com carpas e com fontes, além de teatros de arena e de gramado. A 
praça é uma espécie de “cartão de visitas” do Parque das Mangabeiras, pois apresenta-se como 
cenário especial para todos que acessam o parque pela Portaria Sul (que conta com o maior fluxo de 
entrada e saída de visitantes). Um dos pontos simbólicos do parque, é utilizado para a realização de 
inúmeros eventos agendados, como casamentos, e também para atividades espontâneas como 
piqueniques e brincadeiras em família.  

A praça possui duas pérgolas, sendo uma em formato quadrado e a outra redonda, onde podem ser 
realizados eventos agendados, por exemplo, casamentos. Possui ainda com um lago com peixes e um 
local gramado denominado Teatro de Gramado, onde os visitantes fazem piqueniques, soltam pipa e 
as crianças brincam.  

Na Praça das Águas estão localizadas algumas edificações importantes, como o Quiosque de 
Informações para o público, banheiros, quiosques/lanchonetes, um restaurante e o pavilhão 
administrativo, onde se encontram as salas da Central de Segurança, das equipes técnicas de gestão 
do Parque e da FPZMB e de terceiros. 

 

Figura 10 - Fotos da Praça das Águas. 
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   Fonte: FPMZB (2019).                                        Foto: Benito Drummond/Sergio Augusto Domingues (2018-2020). 
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9.3 Teatro de Arena 

Com capacidade para aproximadamente 700 lugares, o Teatro de Arena é um espaço multiuso no 
interior do Parque das Mangabeiras, capaz de receber as mais variadas atrações culturais e 
espetáculos. Possui uma estrutura circular com nove degraus, que servem como arquibancada, e um 
palco central. Toda a estrutura é feita em concreto. 
 

Figura 11 - Fotos do Teatro de Arena 

 

  

Fonte: FPMZB (2019).                                           Foto: Benito Drummond/Sergio Augusto Domingues (2018-2020). 
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9.4 Ilhas do Passatempo 

As dez Ilhas do Passatempo são espaços compostos por bancos extensos em formato de arco, jogos 
de mesas com tabuleiros de dama e bebedouros. As ilhas ficam em uma área sombreada de mata no 
fundo da Praça das Águas e do Teatro de Arena, portanto é um local tranquilo para passar o tempo, 
contemplar a natureza, ouvir o som das aves e fazer piqueniques. O local é procurado também para 
pequenos eventos familiares, por exemplo, para comemorações de aniversário. 

N
o
 Nome Composição 

01 Ilha Jacarandá 
Cinco mesas com quatro bancos cada, sendo duas com tabuleiro de 
dama, uma lixeira, um bebedouro e dois bancos grandes. 

 

Figura 12 - Ilha Jacarandá. (Fonte: FPMZB, 2019).  

02 Ilha do Esquilo 
Três mesas com quatro bancos cada, sendo as três com tabuleiro de 
dama, uma lixeira, um bebedouro e um banco grande. 

 

Figura 13 - Ilha do Esquilo. (Fonte: FPMZB, 2019). 
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03 Ilha do Tico-Tico Três mesas sem bancos, uma lixeira e um banco grande. 

 

Figura 14 - Ilha do Tico-Tico. (Fonte: FPMZB, 2019). 

04 Ilha do Vinhático 
Três mesas com quatro bancos cada, sendo duas com tabuleiro de 
dama, uma lixeira e um banco grande. 

 

Figura 15 - Ilha do Vinhático. (Fonte: FPMZB, 2019). 
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05 Ilha Pau-Ferro 
Quatro mesas com quatro bancos cada, sendo duas com tabuleiro 
de dama, uma lixeira e um banco grande. 

 

Figura 16 - Ilha Pau-Ferro. (Fonte: FPMZB, 2019). 

06 Ilha Sibipiruna 
Quatro mesas com quatro bancos cada, sendo duas com tabuleiro 
de dama, uma lixeira e um banco grande. 

 

Figura 17 - Ilha Sibipiruna. (Fonte: FPMZB, 2019). 
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07 Ilha do Sabiá 
Cinco mesas com quatro bancos cada, sendo três com tabuleiro de 
dama, duas lixeiras e dois bancos grandes. 

 

Figura 18 - Ilha do Sabiá. (Fonte: FPMZB, 2019). 

08 Ilha Mística 
Cinco mesas com quatro bancos cada, sendo três com tabuleiro de 
dama, duas lixeiras e três bancos grandes. 

 

Figura 19 - lha Mística. (Fonte: FPMZB, 2019). 
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09 Ilha Quaresmeira 
Sete mesas com quatro bancos cada, sendo quatro com tabuleiro de 
dama, duas lixeiras e um banco grande. 

 

Figura 20 - Ilha Quaresmeira. (Fonte: FPMZB, 2019). 

10 Ilha do Mico-Estrela 
Onze mesas com quatro bancos cada, sendo quatro com tabuleiro 
de dama e três lixeiras. 

 

Figura 21 - Ilha Mico-Estrela. (Fonte: FPMZB, 2019). 
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9.5 Ciranda dos Brinquedos 

A Ciranda dos Brinquedos é uma área de aproximadamente 8.000 m², próximo ao Parque Esportivo, 
e é um dos atrativos mais procurados pelos visitantes do parque. No local há um playground de 
ferro, casinhas e trenzinhos, uma academia a céu aberto, um miniteatro de arena e um bebedouro. 
 

Figura 22 - Fotos da Ciranda dos Brinquedos. 
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Fonte: FPMZB (2019). 
 

9.6 Parque Esportivo 

O Parque Esportivo é uma área de aproximadamente 19 mil m² localizada entre a Praça das Águas e a 
Ciranda dos Brinquedos. Conta com uma pista half pipe e uma de street para prática de skate, BMX e 
patins, além de quatro quadras de futsal, duas quadras poliesportivas, dez quadras de peteca, um 
quiosque de alimentação, duas quadras de tênis, um vestiário masculino, um vestiário feminino e 
uma edificação administrativa, que funciona para o controle do aluguel das quadras. 
 

Figura 23 - Fotos do Parque Esportivo. 
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Fonte: FPMZB (2019). 

9.7 Mirante da Mata 

O Mirante da Mata, localizado na parte alta do Parque das Mangabeiras, a uma altitude de 1.192 m, 
é um atrativo significativo para os visitantes, pois é um diferencial dentre as ofertas existentes na 
área do parque. Para acessá-lo é preciso percorrer 1.130 m pela via interna, seja a pé ou por meio do 
transporte oferecido pelo parque. O local possui um deque em madeira com ampla vista para as 
áreas da mata protegida pelo parque, a Serra do Curral, bem como para Belo Horizonte. O contraste 
entre a mata do parque e a cidade torna a vista ainda mais interessante. No mesmo local estão 
presentes as ruinas do Morro do Piquenique e o antigo Bar do Mirante, em madeira e pedras 
argamassadas.  
 

Figura 24 - Fotos do Mirante da Mata. 
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Fonte: FPMZB (2019). 

 

9.8 Cascatinha 

Espaço de lazer contemplativo, a Cascatinha é composta de um espelho-d’água, com pequenas 
quedas e uma ponte. No entanto, o local encontra-se hoje bastante degradado, com a ponte 
quebrada e o espelho-d’água assoreado, necessitando de limpeza e recomposição da área. Há ainda 
banheiros públicos também interditados, devido à impossibilidade de uso por falta de manutenção e 
reparos estruturais, e uma parada de ônibus. O local situa-se no encontro de dois riachos, que 
formam o Córrego da Serra a partir de duas represas. Está a 950 m da Praça das Águas e a 1.100 m da 
Portaria Norte. O acesso pode ser feito por via calçada até a Parada da Cascatinha. 
 

Figura 25 - Fotos da Cascatinha. 
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Fonte: FPMZB (2019). 

 

9.9 Lago dos Sonhos 

Espaço contemplativo com vegetação de mata e um pequeno lago. No local há banheiros públicos e 
uma parada de ônibus. O lago está assoreado, necessitando de limpeza em seu espelho-d’água e na 
vegetação do entorno. Está a 1.200 m da Praça das Águas e a 480 m da Portaria Norte. É o primeiro 
ponto atrativo para quem entra pela Portaria Norte. Para quem vai da Cascatinha em direção à 
Portaria Norte, é o último ponto de parada. O acesso pode ser feito por via calçada até a Parada do 
Lago. 
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Figura 26 - Fotos do Lago dos Sonhos. 

 

  

 

 

Fonte: FPMZB (2019). 

 

9.10 Praça Carlos Drummond de Andrade 

A Praça Carlos Drummond de Andrade, em homenagem ao poeta mineiro, localiza-se depois da 
Portaria 1 do Parque Paredão da Serra do Curral. Ela é composta por uma estrutura em aço corten 
galvanizado, com um poema do autor. Há ainda equipamentos para ginástica, bancos e um 
bebedouro. 
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Figura 27 - Praça Carlos Drummond de Andrade. 

  

  

  

Fonte: FPMZB (2019). 

9.11 Mirantes 

O Parque da Serra do Curral possui dez mirantes, sendo sete ao longo da trilha Travessia da Serra. A 
partir deles, é possível avistar diferentes pontos de Belo Horizonte: Lagoa da Pampulha, Parque 
Municipal Américo Renné Giannetti, Avenida Afonso Pena, Estádios Mineirão e Independência, 
Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, os municípios de Nova Lima, Contagem e 
Sabará, além do Pico do Itabirito, Serra da Piedade, Morro do Pires, Morro do Elefante e Parque 
Estadual da Serra do Rola-Moça. 
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Figura 28 - Fotos dos Mirantes. 

  

  

  

Fonte: FPMZB (2019).  
 

10 TRILHAS E FLUXO DE VISITAÇÃO DOS PARQUES 

O Parque das Mangabeiras possui um sistema de distribuição de fluxo de visitação pensado em três 
roteiros, classificados como: Roteiro da Mata (1), Roteiro das Águas (2) e Roteiro do Sol (3). 

O Roteiro das Mata começa na Praça das Águas, segue para o Viveiro de Mudas, passa pelo Centro 
de Educação Ambiental (CEAM), continua em direção ao Mirante da Mata (Morro do Piquenique) e 
termina no Vale dos Quiosques. 

O Roteiro das Águas tem início na Praça das Águas, segue para a Cascatinha e termina no Lago dos 
Sonhos. 

O Roteiro do Sol também começa na Praça das Águas, segue para o Parque Esportivo e termina na 
Ciranda dos Brinquedos. 
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Figura 29 - Fotos das Placas Indicativas dos Roteiro da Mata, das Águas e do Sol. 

 
Fonte: FPMZB (2019). 

 

Vale ressaltar que a distribuição dos atrativos em três roteiros foi pensada há bastante tempo, e com 
o passar dos anos e depois de várias gestões muitas placas de identificação foram se apagando por 
falta de manutenção.  

Atualmente, os roteiros não servem mais para um direcionamento do público para os principais 
atrativos, por isso essa “lógica” de visitação não é praticada ou mesmo incentivada e/ou conhecida 
pelos funcionários, principalmente porque alguns atrativos já não existem mais, como o Morro do 
Piquenique e o Vale dos Quiosques.  

As vias internas, pavimentadas em calçamento de pedra rolada, serviram, por muito tempo, para que 
o público pudesse visitar os atrativos de cada um dos roteiros, a pé ou por meio do micro-ônibus 
disponibilizado pelo parque. Desse modo, os visitantes podiam iniciar uma caminhada, visitar um 
atrativo e, se necessário, esperar em uma das paradas de ônibus, embarcar no transporte coletivo e 
seguir para outro atrativo de sua preferência. No passado, o parque tinha algumas trilhas dentro da 
mata que eram percorridas por grupos agendados de visitantes, sempre acompanhados por 
funcionários do parque e/ou da FPMZB e da PBH. Porém, a redução do quadro de funcionários ao 
longo dos anos fez com que não fosse viável, nos dias de hoje, a realização dessa atividade. 

As trilhas deixaram de ser utilizadas, a vegetação foi ocupando os espaços, e hoje elas passaram a ser 
usadas de maneira clandestina, como atalho ou até para prática de atos ilícitos, por exemplo, uso de 
drogas, assaltos a visitantes, rota de fuga, esconderijo, local para atos sexuais, ou mesmo para lazer e 
banho nos poços e nas cascatas existentes em suas imediações. 

A seguir, tem-se um mapa (Figura 30) destacando as trilhas, os roteiros e as paradas de ônibus. 
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Figura 30 - Trilhas do Parque das Mangabeiras. 

 
Fonte: FPMZB (2019). 
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O detalhamento de cada uma das trilhas do parque é apresentado a seguir. 

Trilha/Acesso: Trilha do Cerrado 

Extensão 
Tempo 
Médio 

Altitude 
Mínima 

Altitude 
Média 

Altitude 
Máxima 

Ganho de 
Elevação 

Perda de 
Elevação 

Inclinação Máxima 
Inclinação 

Média 
Ascendente Descendente 

415 m 30 min 1.147 m 1.154 m 1.162 m 13 m -17 m 16% 12% 9% 

PERFIL ALTIMÉTRICO: 

 

Vista de Planta 

 

Figura 31 - Trilha do Cerrado. (Fonte: FPMZB (2019). 

Descrição: 

A Trilha do Cerrado tem esse nome devido a espécies do bioma presentes no trajeto. Seu traçado é em 
formato de circuito, ou seja, começa e termina no mesmo ponto. É uma trilha bastante agradável e 
confortável de ser percorrida pelos mais diversos públicos, de diferentes faixas etárias, pois não exige grande 
esforço físico e sua extensão é pequena, apenas 415 m em área sombreada de mata. Para acessar a trilha, 
deve-se entrar no Viveiro de Mudas e abrir uma porteira ao fundo do local. 

Infraestrutura: 

A trilha possui algumas placas de identificação de espécies arbóreas e alguns lances de escadas, que foram 
feitas com dormentes de madeira para facilitar o acesso aos trechos com grandes inclinações. 
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Atividades desenvolvidas: 

Caminhadas interpretativas acompanhadas de condutor. 

Usos: 

Lazer, recreação, contemplação e educação ambiental. 

Perigos e riscos: 

Escorregar, tropeçar, cair em buracos ou desníveis, ser picado por insetos e animais peçonhentos, bater 
partes do corpo nos troncos de árvores e na vegetação, ser atingido por galhos, entre outros. 
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Fotos: 

 

Figura 32 - Fotos da Trilha do Cerrado. (Fonte: FPMZB (2019). 
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Trilha/Acesso: Trilha da Mata 

Extensão 
Tempo 
Médio 

Altitude 
Mínima 

Altitude 
Média 

Altitude 
Máxima 

Ganho de 
Elevação 

Perda de 
Elevação 

Inclinação Máxima 

Inclinação Média 

Ascendente Descendente 

511 m 45 min 1.079 m 1.102 m 1.132 m 54 m -2 m 21% 7% 11% 

Perfil altimétrico: 

 

Vista de planta 

 

Figura 33 - Foto da Trilha da Mata. (Fonte: FPMZB (2019). 

Descrição: 

A Trilha da Mata corta o parque de sul para norte, iniciando seu percurso nos fundos das Ilhas do 
Passatempo, especificamente na Ilha Mística, e terminando na via que dá acesso à Cascatinha e ao Lago dos 
Sonhos. A trilha encontra-se bastante fechada, e em alguns trechos está totalmente tomada pela vegetação. 
O local apresenta um percurso interessante para passeios contemplativos e interpretativos, pois permite a 
transposição de um curso-d’água que chega até a Cascatinha, o que propicia uma caminhada  agradável em 
meio à mata sombreada e ao som das águas do entorno. 

Infraestrutura: 

A trilha possui algumas pinguelas para a travessia sob o curso-d’água e algumas ruínas antigas de elementos 
para represamento desse curso, que, provavelmente, são da época da mineração. No local não há sinalização. 
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Atividades desenvolvidas: 

Caminhadas interpretativas acompanhadas de condutor. 

Usos: 

Lazer, recreação, contemplação, educação ambiental. 

Perigos e riscos: 

 Escorregar, tropeçar, cair em buracos ou desníveis, ser picado por insetos e animais peçonhentos, bater 
partes do corpo nos troncos de árvores e na vegetação, ser atingido por galhos, entre outros. 
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Fotos: 

 

Figura 34 - Fotos da Trilha da Mata. (Fonte: FPMZB (2019). 
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Trilha/Acesso: Trilha das Águas 

Extensão 
Tempo 
Médio 

Altitude 
Mínima 

Altitude 
Média 

Altitude 
Máxima 

Ganho de 
Elevação 

Perda de 
Elevação 

Inclinação Máxima 
Inclinação 

Média 
Ascendente Descendente 

874 m 1h30  
1.021 

m 
1.050 

m 
1.078 m 65 m -8 m 25% 10% 9% 

Perfil altimétrico: 

 

Vista de planta 

 

Figura 35 - Trilha das Águas. (Fonte: FPMZB (2019). 

Descrição: 

A Trilha das Águas tem início no Lago dos Sonhos e termina em frente à parte inferior da Ciranda dos 
Brinquedos, especificamente na Parada da Colina. A trilha acompanha, do começo ao fim, um curso-d’água 
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que corre para o Lago dos Sonhos. O lugar possui trechos bastante encobertos pela mata e em decorrência 
de várias árvores caídas, principalmente onde ela se inicia. Com a trilha limpa, a caminhada fica muito 
agradável, pois não exige grande esforço físico. Exatamente pelo fato ser toda sombreada e possuir em seu 
traçado diversos pontos atrativos e elementos como poços e quedas-d’água, que formam pequenas 
cachoeiras, é considerada um dos lugares mais indicados tanto para o lazer quanto para a interpretação 
ambiental. Além disso,  há nascentes e um relevante maciço rochoso, com destaque para um imponente 
bloco de rocha que se destaca no caminho. Para transpor o curso-d’água, há algumas travessias que são 
feitas de dispositivos artificiais , como pontes ou pinguelas com guarda-corpo. Existem ainda ruínas da 
mineração, que servem como barramentos de água, e uma antiga caixa-d’água. A Trilha das Águas é 
facilmente acessível por estar localizada bem próximo de duas paradas de ônibus (a parada do Lago dos 
Sonhos e/ou do Trevo, e a da Colina).  Durante a elaboração deste estudo essa área do parque estava 
fechada à visitação pública, por causa da febre amarela. No entanto, existe o uso clandestino da trilha, como 
atalho; para práticas ilícitas, por exemplo, como rota de fuga, esconderijo, local para assalto a visitantes e 
para práticas sexuais; e, ainda, o banho nos poços. 

Infraestrutura: 

A trilha não possui infraestruturas instaladas. 

Atividades desenvolvidas: 

Caminhadas interpretativas acompanhadas de condutor. 

Usos: 

Lazer, recreação, contemplação e educação ambiental. 

Perigos e riscos: 

 Escorregar, tropeçar, cair em buracos ou desníveis, ser picado por insetos e animais peçonhentos, bater 
partes do corpo nos troncos de árvores e na vegetação, ser atingido por galhos, entre outros. 
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Fotos: 
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(Fonte: FPMZB (2019).                                                                                                 Foto: Benito Drummond (2018) 

Figura 36 - Fotos da Trilha das Águas. (Fonte: FPMZB (2019). 

 

O Parque da Serra do Curral só possui uma trilha, que possibilita a travessia no topo da Serra do 
Curral e que se estende até o estacionamento do Parque das Mangabeiras. Portanto, o fluxo de 
visitantes ocorre em sua portaria (desde a Praça Carlos Drummond de Andrade, subindo por estrada 
carroçável sem pavimentação, até chegar à Praça do Encontro, onde, de fato, começa a travessia. 

O Parque Fort Lauderdale, como mencionado, não é um parque implantado, portanto sua visitação 
não é incentivada, uma vez que não possui infraestrutura e nem funcionários para fazer sua 
manutenção. Porém, é sabido que o local é acessado clandestinamente pela Rua Professor Sávio 
Nunes, por meio de trilha que leva a um platô natural, que oferece uma linda vista panorâmica de 
Belo Horizonte e Região Metropolitana. É comum encontrar recipientes de bebidas alcoólicas e 
preservativos no seu interior. 

O Mirante Mangabeiras não possui trilha, e seu fluxo de visitantes se dá pela única portaria, 
localizada na Rua Pedro José Pardo, que segue, em via asfaltada, até o estacionamento e o deque 
com vista panorâmica para BH. 

A seguir é apresentado o Mapa 6 (Figura 37), que detalha as situações citadas anteriormente. 
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Figura 37 - Mapa das trilhas do Parque da Serra do Curral e Fort Lauderdale. 

 
Fonte: FPMZB (2019). 
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A seguir, são apresentados o detalhamento da travessia da Serra do Curral e uma proposta de trilha 
para o Parque Fort Lauderdale que tenha início a partir da portaria do Parque da Serra do Curral, com 
o objetivo de facilitar o controle do fluxo de visitantes. 

Trilha: Travessia da Serra do Curral 

Extensão 
Tempo 
Médio 

Altitude 
Mínima 

Altitude 
Média 

Altitude 
Máxima 

Ganho de 
Elevação 

Perda de 
Elevação 

Inclinação Máxima 
Inclinação 

Média 
Ascendente Descendente 

2.700 m 2 h 1.171 m 1.302 m 1.347 m 164 m -245 m 41% 51% 11% 

Perfil altimétrico: 

 

Descrição: 

A Travessia da Serra do Curral é um espetáculo em termos de possibilidade de realização de uma aventura 
com visual panorâmico dentro da capital mineira. Com 2.700 m de extensão, a trilha tem início na portaria do 
Parque da Serra do Curral, em uma estrada não pavimentada, até chegar à Praça do Encontro, onde estão os 
Mirantes 2 e 3. Antes disso, esse caminho permite o fácil acesso ao Mirante 1, próximo à portaria. É possível 
pegar um atalho para cortar parte da estrada e diminuir a extensão da caminhada até a Praça do Encontro, o 
que não quer dizer que o grau de dificuldade em termos de esforço físico seja menor, pelo contrário. Trata-se 
de uma trilha íngreme, com inclinação considerável, porém esse trajeto de fato encurta o caminho. A partir 
da Praça do Encontro a trilha começa efetivamente no topo da serra, onde passa por mais sete mirantes com 
vista panorâmica de Belo Horizonte e Região Metropolitana. A partir do Mirante 10, começa a descida até o 
estacionamento do Parque das Mangabeiras. 

A trilha foi projetada por consultoria contratada, com acompanhamento da equipe técnica da então FPM, e 
foi dividida em quatro níveis de dificuldade, que vão do 1 (o mais fácil) até o 4 (o mais difícil), conforme 
descrito a seguir:  

Nível 1 Estrada da Serra (percurso leve) – Com extensão de 1.730 m, o percurso da travessia se estende da 
Praça Carlos Drummond de Andrade até a Praça do Encontro (alcançando os Mirantes 2 e 3). O trecho 
apresenta terreno irregular e aclive acentuado e permite caminhada em estrada e/ou trilha.  

Nível 2 Travessia da Serra (percurso moderado) – Com extensão de 984 m, o percurso da travessia se estende 
do Mirante 4 até o Mirante 7. Apresenta trilha estreita, terreno irregular, aclive moderado e risco de queda. 

Nível 3 Travessia da Serra (percurso difícil)- Com extensão de 739 m, o percurso da travessia se estende do 
Mirante 8 até o Mirante 10. Apresenta trilha estreita, terreno irregular e pedregoso, aclive moderado e risco 
de queda. 

Nível 4 Descida da Serra (percurso muito difícil) - Com extensão de 497 m, o percurso da travessia se estende 
do Mirante 10 até a Portaria 2, localizada no estacionamento do Parque das Mangabeiras. Apresenta trilha 
estreita, terreno irregular, pedras soltas, declive muito acentuado e risco de queda. 

Infraestrutura  

A trilha é muito bem sinalizada, com mapas, informações contendo as normas e o regulamento de visitação 
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para a prática das atividades, sinalização interpretativa do ambiente e da paisagem, plataformas suspensas de 
mirantes e guarda-corpos e escadas feitas em eucalipto, para a descida da serra. 

O Mirante 1 possui sinalização interpretativa sobre a vegetação e a fauna presentes no ambiente. O Mirante 2 
não possui sinalização interpretativa da paisagem. O Mirante 3 dispõe de informações sobre a paisagem de 
BH (como a Praça JK, a Lagoa da Pampulha, dentre outros) e de Contagem. Esse mirante possui uma 
plataforma suspensa, com passarela e deque circular para contemplação. O Mirante 4 traz elementos de 
interpretação sobre a Lagoa da Pampulha e sua orla, e sobre o campus da UFMG. O Mirante 5 reúne 
informações sobre a paisagem de Nova Lima e região, por exemplo, o Pico de Itabirito e o Parque Estadual da 
Serra do Rola-Moça. O Mirante 6 continua a interpretar a paisagem de Nova Lima, porém especificando mais 
as áreas verdes, como a Mata do Jambreiro. O Mirante 7 possui interpretação sobre a Avenida Afonso Pena, 
em BH, e o Marco do Tombamento da Serra do Curral, que está presente no local por meio de um marco 
geodésico. O Mirante 8 é, dentre todos, o mais depredado e vandalizado. Não é mais possível ler a sinalização 
existente, devido ao grau de pichação e vandalismo na placa. Esse mirante também conta com plataforma 
suspensa e guarda-corpo. O vandalismo no local pode estar relacionado à facilidade de acesso clandestino na 
área Mina de Águas Claras (MAC), ocorrência que será descrita a seguir, no tópico “Usos”. O Mirante 9 
interpreta Sabará, o Pico Belo Horizonte e a Serra da Piedade. Também encontra-se pichado e depredado. Por 
último, o Mirante 10 interpreta o Parque das Mangabeiras e a MAC, e também encontra-se bastante pichado. 

Foi identificada a necessidade de complementação de guarda-corpo em alguns trechos da trilha. Por meio de 
um levantamento, as localizações serão apresentadas nos programas de manejo. 

Atividades desenvolvidas: 

Durante o período em que este estudo foi elaborado, a trilha estava fechada para visitação pública, devido ao 
surto de febre amarela. No passado, a trilha foi operada com agendamento prévio e condução de monitores. 

Usos: 

Lazer, recreação, contemplação, esporte e educação ambiental. 

Como mencionado, a trilha estava fechada no momento em que este estudo foi elaborado, ainda que fosse 
constado, quase que diariamente, o seu uso clandestino. Isto se dá principalmente pelo acesso de Nova Lima, 
na estrada que leva à Mina de Águas Claras (MAC) da empresa Vale S.A. Os usuários entram no local por meio 
do Bairro Belvedere, caminhando pela linha de trem desativada da MRS Logística, ou pela estrada de acesso à 
MAC. Há um portão trancado no local, porém a entrada ocorre facilmente por meio de uma cerca lateral que 
dá acesso a uma estrada com término na via de acesso que liga a Portaria 1 à Praça do Encontro. Parte dessa 
estrada está em área de comodato formalizado entre a Vale S.A. e a FPMZB, por um período de 20 anos. 
Desse modo, é possível que usuários (além do acesso oficial) possam passar pela área dos taludes em 
recuperação do descomissionamento da MAC e chegar ao Mirante 8. Além disso, e a despeito da proibição, 
muitos usuários entram no local com animais domésticos (especialmente cachorros), bicicletas e até motos. 

Perigos e riscos: 

Escorregar, tropeçar, cair da própria altura, receber picada de insetos, bater  partes do corpo na vegetação, 
cair no vazio, dentre outros. 
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Fotos: 

      

      

     

      



 

65 

 

      

      

      

      

      



 

66 

 

      

          

         

             

         

Fonte: FPMZB (2019).                                                                                                Fotos: Benito Drummond (2018). 
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Trilha: Trilha do Fort Lauderdale 

Extensão 
Tempo 
Médio 

Altitude 
Mínima 

Altitude 
Média 

Altitude 
Máxima 

Ganho de 
Elevação 

Perda de 
Elevação 

Inclinação Máxima 
Inclinação 

Média 
Ascendente Descendente 

693 m 30 min 1.165 m 1.200 m 1.220 m 59 m -10 m 27% 19% 10% 

Perfil altimétrico: 

 

Descrição: 

A Trilha do Fort Lauderdale ainda é uma proposta a ser implantada, apesar de parte dela já ter seu caminho 
bem definido e utilizado. O trecho que precisa ser implantado é o que faz a ligação da Praça do Encontro com 
o leito existente na cumeeira da colina onde está o parque. Trata-se de uma oferta de trilha acessível para 
cadeirantes e deficientes visuais,  como também para outros públicos com restrição física, por exemplo, 
idosos e obesos. No entanto, deve ser ressaltado que a travessia da serra limita o acolhimento dos visitantes 
que fazem parte desses públicos. O terreno é suave, o percurso tem pouca extensão e exige pequeno esforço 
físico, além de possibilitar um acesso rápido para quem deseja contemplar uma vista panorâmica de Belo 
Horizonte e Região Metropolitana. Outro fator a ser considerado é a geração de um uso oficial para a área, o 
que irá contribuir para a minimização de acessos clandestinos e usos conflitantes e ilícitos. 

Diante disso, a trilha se iniciaria na Praça Carlos Drummond de Andrade, no Parque da Serra do Curral, 
avançaria na cumeeira da colina do Parque Fort Lauderdale e terminaria em um mirante artificial suspenso, 
nos mesmos padrões de construção dos Mirantes 3 e 8 da travessia da serra. 

Infraestrutura: 

A trilha não possui infraestruturas. 

Atividades desenvolvidas: 

Caminhadas interpretativas acompanhadas de condutor e caminhadas contemplativas sem condutor. 

Usos: 

Lazer, recreação, contemplação e educação ambiental. 

A trilha ainda não está implantada, porém há o uso clandestino de parte dela, partindo da Rua Professor 
Sálvio Nunes. 

Perigos e riscos: 

Escorregar, tropeçar, cair da própria altura, ser picado por insetos, bater partes do corpo na vegetação, cair 
no vazio, dentre outros.  
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Fotos: 
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        Fonte: FPMZB (2019).                                                                                     Fotos: Benito Drummond (2018) 

 

11 REGRAS E NORMAS 

Em 2013 foi publicada a Portaria no 023, que dispunha sobre normas de conduta e regras de 
utilização pública dos parques administrados pela então Fundação de Parques Municipais (FPM). 

Diante disso, a portaria dividia os parques municipais em cinco grupos, sendo: 

Grupo I – Parques totalmente abertos ao público, como praças, onde não há o controle de acesso, 
por exemplo. Os Grupos II e III já são parques cercados, com portarias, e estabelecem normas 
específicas. O Grupo IV são os parques não implantados, onde não há nenhuma infraestrutura e não 
recebem visitação oficial. O Grupo V representa apenas três parques e estabelece um regulamento 
específico para cada um, que são os Parques das Mangabeiras, da Serra do Curral e Américo Renné 
Giannetti. 

Desta forma, conforme estabelecido nessa portaria, apresentam-se as regras que competem a esse 
último grupo. Nos quadros a seguir são apresentadas, de maneira resumida e objetiva, as principais 
regras de uso dos parques existentes em Belo Horizonte. 
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Regulamento de Uso do Parque Municipal das Mangabeiras 

O acesso ao parque é franqueado ao público de terça-feira a domingo e nos feriados, das 8 (oito) horas às 17 
(dezessete) horas. 

As crianças menores de 10 (dez) anos somente poderão ingressar e permanecer no parque acompanhadas 
dos pais ou de um responsável. 

São vedados nesse Parque: 

I. a entrada de visitantes conduzindo animais; 

II. a entrada e comercialização de bebidas em vasilhame de vidro, salvo em casos excepcionais 
autorizados pela FPM; 

III. a permanência de vendedores, de ambulantes ou de qualquer outro tipo de comerciante, exceto os 
autorizados pela FPM; 

IV. lavar roupas e pertences pessoais ou barbear-se em qualquer uma  de suas dependências; 

V. o uso de cobertores, colchonetes, papelões, plásticos ou jornais para deitar em qualquer área, 
ressalvado quando para a realização de piqueniques; 

VI. a distribuição de alimentos para moradores de rua ou grupo de pessoas, salvo em casos autorizados 
pela FPM; 

VII. perturbar a rotina do parque, em grupo ou individualmente, com atitudes ofensivas ou 
inapropriadas ao convívio social; 

VIII. colher flores, frutos, mudas ou plantas em geral, capturar insetos e outros animais, exceto quando 
essas práticas tiverem fins científicos e forem autorizadas pela FPM; 

IX. causar danos às árvores, aos canteiros ajardinados, às rochas e ao solo; 

X. subir em árvores ou nelas amarrar redes, arames, cordas, cabos ou fios; 

XI. montar barracas ou acampamentos; 

XII. introduzir qualquer espécie animal ou vegetal sem a devida autorização da FPM; 

XIII. abandonar animais domésticos ou silvestres; 

XIV. caçar, pescar, alimentar ou perturbar os animais; 

XV. jogar lixo, detritos ou qualquer objeto em lugares não apropriados; 

XVI. quebrar, danificar, subtrair ou praticar qualquer ato de vandalismo contra os bens públicos; 

XVII. utilizar fogareiros e churrasqueiras, fazer fogueiras, soltar balões, queimar fogos de artifícios ou 
qualquer outra atividade que possa colocar em risco a integridade física dos usuários, o patrimônio 
do parque, bem como a fauna e a flora; 

XVIII. praticar esportes de qualquer modalidade fora das áreas especificadas e permitidas para tais 
atividades; 

XIX. atividades que envolvam miniaturas de veículos terrestres e voadores, controlados remotamente, 
que desenvolvam altas velocidades ou altos níveis de ruídos, exceto quando autorizados pela FPM. 

XX. uso de bicicleta por adultos, salvo o disposto no art. 4º, inciso IV; 

XXI. soltar pipas, salvo o disposto no art. 4º, inciso V; 

XXII. entrar, banhar-se ou nadar em córregos ou lagos, salvo nas duchas abaixo do Lago dos Sonhos; 

XXIII. fazer uso de buzinas, alto-falantes e outros aparelhos de amplificação de som, exceto em eventos 
autorizados pela FPM; 
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XXIV. andar nas trilhas não autorizadas pela FPM; 

XXV. a entrada de usuários conduzindo armas de fogo, armas brancas ou similares, ressalvados os casos 
previstos em lei; e 

XXVI. desrespeitar ou desacatar as determinações e orientações dos funcionários dos parques e da 
Guarda Municipal de Belo Horizonte. 

São permitidos nesse parque: 

I. o uso de bolas leves de plástico para brincadeiras, desde que não perturbe o bom funcionamento 
do parque; 

II. o uso de bolas e a prática de esportes nas áreas reservadas para esse fim; 

III. o uso de bicicletas de aro 12, 14 e 16 nas áreas específicas; 

IV. o uso de qualquer tipo de bicicletas no estacionamento sul; 

V. soltar pipas de papel somente no platô da Praça das Águas, sem uso de fios cortantes (cerol ou 
similares), longe da rede elétrica e sem perturbar os demais usuários; 

VI. a utilização de rádios, gravadores portáteis e quaisquer outros aparelhos de som, desde que não 
incomodem os demais usuários; 

VII. a utilização dos brinquedos por crianças de até 12 (doze) anos de idade; 

VIII. a entrada de cães-guia na companhia de portadores de deficiência visual, conforme Lei Federal nº 
11.126 de 2005 e Lei Municipal nº 9.248/2006; e 

IX. a realização de espetáculos, shows e outros eventos culturais, desde que devidamente autorizados 
pela FPM. 

§ 1º - O uso de skates e patins só será permitido em pistas exclusivas para esses fins, devendo os usuários 
utilizar os equipamentos de segurança necessários, conforme regulamento específico. 

§ 2º - O uso das quadras esportivas e da pista de skate seguirá regulamento específico. 

Será necessária autorização prévia da FPM: 

I. para filmar ou fotografar com fins publicitários ou comerciais, panfletar, colocar banners, faixas 
informativas, placas ou similares nas dependências do parque; e 

II. para acesso da imprensa ao parque, assim como a utilização desse para realizações de matérias 
jornalísticas. 

A realização de eventos por terceiros no parque está condicionada à autorização pela FPM. 

Poderão ser realizadas pesquisas científicas no parque, mediante a autorização da FPM. 

A entrada e a permanência de veículos no parque deverão observar o disposto a seguir: 

I. será permitida a entrada de veículos de usuários pela Portaria Sul até o estacionamento, mediante 
pagamento de preço público, de acordo com norma específica. 

II. nas demais vias de trânsito do parque, somente será permitida a entrada de veículos nas hipóteses 
relacionadas a seguir: 

a) autoridades civis e militares, resgate médico, ambulâncias e bombeiros, desde que no desempenho de 
suas funções e devidamente identificados; 

b) servidores da FPM, desde que no desempenho de suas funções e devidamente identificados; 

c) organizadores de eventos e seus contratados, que exerçam no parque atividades temporárias, desde que 
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autorizados pela FPM; 

d) funcionários e prestadores de serviços de empresas e concessionárias de serviços públicos, mediante a 
apresentação de identificação funcional; 

e) imprensa, para realizações de matérias jornalísticas, desde que autorizada pela FPM; e 

f) transporte de pessoas com necessidades especiais. 

§ 1º - Os casos excepcionais não previstos acima serão avaliados pela FPM. 

§ 2º - A velocidade máxima permitida é de 20 (vinte) km/h. 

§ 3º - Os veículos estacionarão, preferencialmente, nas áreas reservadas para esse fim, podendo ser 
utilizadas áreas diversas daquelas, de acordo com a necessidade do serviço. 

§ 4º - A prioridade é sempre do pedestre. 

Os concessionários e ambulantes que utilizam a área do parque para comércio devem cumprir suas 
respectivas normas, inclusive as referentes à concessão ou autorização. 

Regulamento de Uso do Parque Municipal da Serra do Curral 

O acesso ao parque é franqueado ao público de terça-feira a domingo e nos feriados, das 8 horas (oito horas) 
às 17 horas (dezessete horas). 

Os usuários do parque deverão observar as seguintes disposições: 

I. entrada de visitantes dar-se-á pela Portaria 1, localizada à Praça Estado de Israel; 

II. entrada de visitantes no parque será encerrada às 16 horas (dezesseis horas), e a permanência no 
interior do parque será permitida até as 17 horas (dezessete horas); e 

III. o parque poderá não funcionar no dia seguinte a um feriado prolongado, a critério da FPM. 

Os grupos organizados deverão agendar visitas por meio de ofício encaminhado à FPM; 

O acesso ao parque poderá ser suspenso em caso de condições climáticas desfavoráveis, como tempestade, 
baixa visibilidade, ventos fortes, neblina e raios, e em caso de risco de incêndios e deslizamentos. 

As crianças menores de 10 (dez) anos somente poderão entrar e permanecer no parque acompanhadas dos 
pais ou de um responsável. 

A visitação à Trilha Travessia da Serra deverá observar os seguintes requisitos: 

I. somente será permitida com acompanhamento de monitores do parque; 

II. todos os visitantes deverão preencher o Termo de Responsabilidade, com identificação pessoal, 
telefone e endereço de contatos; e 

III. não será permitido o acesso de pessoas com restrição física ou médica. 

São vedados neste parque: 

I. A entrada de visitantes conduzindo animais; 

II. a entrada, o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas, salvo em eventos autorizados pela 
FPM; 

III. a permanência de vendedores, de ambulantes ou de qualquer outro tipo de comerciante, exceto os 
autorizados pela FPM; 

IV. perturbar a rotina do parque, em grupo ou individualmente, com atitudes ofensivas ou 
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inapropriadas ao convívio social; 

V. colher flores, frutos, mudas ou plantas em geral, capturar insetos e outros animais, exceto quando 
essas práticas tiverem fins científicos e forem autorizadas pela FPM; 

VI. causar danos às árvores, aos canteiros ajardinados, às rochas e ao solo; 

VII. subir em árvores ou nelas amarrar redes, arames, cordas, cabos ou fios; 

VIII. montar barracas ou acampamentos; 

IX. introduzir qualquer espécie animal ou vegetal, sem a devida autorização da FPM; 

X. abandonar animais domésticos ou silvestres; 

XI. caçar, pescar, alimentar ou perturbar os animais; 

XII. jogar lixo, detritos ou qualquer objeto em lugares não apropriados; 

XIII. quebrar, danificar, subtrair ou praticar qualquer ato de vandalismo contra bens públicos; 

XIV. utilizar fogareiros e churrasqueiras, fazer fogueiras, soltar balões, queimar fogos de artifícios ou 
qualquer outra atividade que possa colocar em risco a integridade física dos usuários, o patrimônio 
do parque, bem como a fauna e a flora; 

XV. o uso de bolas; 

XVI. o uso de bicicletas, patins, patinetes e skates, exceto quando autorizado pela FPM; 

XVII. soltar pipa; 

XVIII. desenvolver atividades recreativas ou esportivas de qualquer modalidade fora das áreas 
especificadas e permitidas para tais atividades; 

XIX. atividades que envolvam miniaturas de veículos terrestres e voadores, controlados remotamente, 
que desenvolvam altas velocidades ou altos níveis de ruídos, exceto quando autorizados pela FPM. 

XX. fazer uso de buzinas, alto-falantes e outros aparelhos de amplificação de som, exceto em eventos 
autorizados pela FPM; 

XXI. andar nas trilhas não autorizadas pela FPM; 

XXII. a entrada de usuários conduzindo armas de fogo, armas brancas ou similares, ressalvados os casos 
previstos em lei; e 

XXIII. desrespeitar ou desacatar as determinações e orientações dos funcionários do parque e da Guarda 
Municipal de Belo Horizonte. 

 

Será necessária autorização prévia da FPM: 

I. para filmar ou fotografar com fins publicitários ou comerciais, panfletar e colocar banners, faixas 
informativas e placas ou similares nas dependências do parque; e 

II. para acesso da imprensa ao parque, assim como a utilização desse para realizações de matérias 
jornalísticas. 

A realização de eventos por terceiros nos parques está condicionada à autorização da FPM. 

Poderão ser realizadas pesquisas científicas no parque, mediante a autorização da FPM. 

Somente será permitida a entrada e a permanência de veículos no parque nas hipóteses relacionadas a 
seguir: 

I. autoridades civis e militares, resgate médico, ambulâncias e bombeiros, desde que no desempenho 
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de suas funções e devidamente identificados; 

II. servidores da FPM, desde que no desempenho de suas funções e devidamente identificados; 

III. organizadores de eventos e seus contratados, que exerçam no parque atividades temporárias, 
desde que autorizados pela FPM; 

IV. funcionários e prestadores de serviços de empresas e concessionárias de serviços públicos, 
mediante a apresentação da identificação funcional; 

V. imprensa, para realizações de matérias jornalísticas, desde que autorizados pela FPM; e 

VI. transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais. 

§ 1º - Os casos excepcionais não previstos acima serão avaliados pela FPM. 

§ 2º - A velocidade máxima permitida é de 20 (vinte) km/h. 

§ 3º - Os veículos estacionarão, preferencialmente, nas áreas reservadas para esse fim, podendo ser 
utilizadas áreas diversas daquelas, de acordo com a necessidade do serviço. 

§ 4º - A prioridade é sempre do pedestre. 

Regulamento de Uso do Parque Fort Lauderdale 

O presente regulamento dispõe sobre as normas de funcionamento dos parques fechados à visitação 
pública, constantes do Grupo IV do Anexo Único desta portaria, administrados pela Fundação de Parques 
Municipais (FPM). 

Parágrafo único - Os parques fechados à visitação pública são aqueles que ainda não possuem infraestrutura 
implantada e aqueles que, por suas características ambientais relevantes, são destinados exclusivamente à 
sua preservação. 

Somente será permitido o acesso a esses parques nas seguintes hipóteses: 

I. autoridades civis e militares, desde que no desempenho de suas funções; 

II. servidores da FPM ou contratados por ela, desde que no desempenho de suas funções; 

III. pesquisadores que exerçam nos parques atividades temporárias, mediante a apresentação de 
autorização expedida pela FPM; 

IV. funcionários e prestadores de serviços de empresas e concessionárias de serviços públicos que 
mantenham equipamentos e instalações nas áreas dos parques ou contígua a elas, mediante a 
apresentação de identificação funcional; e 

V. grupos acompanhados por monitores, desde que autorizados pela FPM. 

É vedado nesses parques: 

I. entrar, banhar-se ou nadar em córregos ou lagos; 

II. colher flores, frutos, mudas ou plantas em geral, capturar insetos e outros animais, exceto quando 
essas práticas tiverem fins científicos e forem autorizadas pela FPM; 

III. causar danos às árvores, aos canteiros ajardinados, às rochas e ao solo; 

IV. subir em árvores ou nelas amarrar redes, arames, cordas, cabos ou fios; 

V. montar barracas ou acampamentos; 

VI. introduzir qualquer espécie animal ou vegetal, sem a devida autorização da FPM; 

VII. abandonar animais domésticos ou silvestres; 
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VIII. caçar, pescar, alimentar ou perturbar os animais; 

IX. jogar lixo, detritos ou qualquer objeto; 

X. quebrar, danificar, subtrair ou praticar qualquer ato de vandalismo contra os bens públicos; e 

XI. desrespeitar ou desacatar as determinações e orientações dos funcionários dos parques e da 
Guarda Municipal de Belo Horizonte 

Será necessária autorização prévia da FPM: 

I. para filmar ou fotografar com fins publicitários ou comerciais, panfletar e colocar banners, faixas 
informativas, placas ou similares nas dependências dos parques; e 

II. para acesso da imprensa aos parques, assim como a sua utilização para realizações de matérias 
jornalísticas. 

Poderão ser realizadas pesquisas científicas nos parques, mediante a autorização da FPM, conforme 
regulamentação específica. 

Somente será permitida a entrada e a permanência de veículos nos parques nas hipóteses relacionadas a 
seguir: 

I. autoridades civis e militares, resgate médico, ambulâncias e bombeiros, desde que no desempenho 
de suas funções e devidamente identificados; 

II. servidores da FPM, desde que no desempenho de suas funções e devidamente identificados; e 

III. funcionários e prestadores de serviços de empresas e concessionárias de serviços públicos, 
mediante a apresentação de identificação funcional. 

§ 1º - Os casos excepcionais não previstos acima serão avaliados pela FPM. 

§ 2º - A velocidade máxima permitida é de 20 (vinte) km/h. 

§ 3º - Os veículos estacionarão, preferencialmente, nas áreas reservadas para esse fim, podendo ser 
utilizadas áreas diversas daquelas, de acordo com a necessidade do serviço. 

§ 4º - A prioridade é sempre do pedestre. 

 

12 EVENTOS 

Desde sua implantação, o Parque das Mangabeiras sempre recebeu muitos eventos em suas áreas 
disponíveis. Esses eventos fazem parte de diversos segmentos, como: grandes shows, eventos 
corporativos, educacionais e institucionais e casamentos; e também eventos pequenos, como: 
piqueniques e festas de aniversários. 

O Parque da Serra do Curral recebe em menor escala, pelo fato de ter poucos espaços a serem 
ofertados; o Fort Lauderdale é um parque não implantado, portanto não está aberto à visitação 
pública; e o Mirante Mangabeiras também tem pouca demanda. 

A seguir, são apresentados os principais eventos que ocorrem dentro das áreas estudadas: 

12.1 Eventos promovidos pela FPMZB 

● Fantástico Mundo da Criança – outubro, durante a Semana da Criança. 
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Pode ocorrer apenas no dia 12 de outubro, ou também nos fins de semana anterior e subsequente 
ao feriado. 

As áreas geralmente utilizadas são: Praça das Águas (Rua de Lazer, apresentações e oficinas), Teatro 
de Arena (shows/apresentações teatrais), Ilhas do Passatempo (oficinas) e Parque Esportivo. 

Em média, recebe um público de 10 mil pessoas por dia, durante o evento. 

 
● Férias no Parque – segunda quinzena de janeiro e julho. 
 
O evento ocorre na Praça das Águas (Rua de Lazer e oficinas) e no Parque Esportivo (campeonato e 
atividades esportivas). 

Em média, recebe um público de 1.000 pessoas por dia. 

12.2 Eventos promovidos por terceiros 

● Festa da Família 
 

São confraternizações promovidas por escolas e que utilizam, geralmente, os espaços: Teatro de 
Arena, Teatro de Gramado, Pérgola Redonda, Ilha do Passatempo e quadras. 

Em média, recebe solicitações de 10 a 15 escolas para reserva dos espaços por ano, geralmente aos 
sábados de manhã. 

Os meses mais solicitados para as festas de família são: março, abril, maio, agosto e setembro. 

O público de cada evento é composto por alunos, familiares e professores e varia entre 500 e 5 mil 
pessoas. 

 
● Cerimônias de Casamento 
 
As cerimônias de casamento ocorrem com bastante frequência. Os locais mais requisitados são a 
Pérgola Redonda e as Ilhas do Passatempo. 

O público, em média, é de 150 a 200 pessoas por evento.  

● Piqueniques 
 
Geralmente são eventos menores, com aproximadamente 20 a 80 pessoas. Entretanto, quando 
promovidos por instituições, podem chegar a um número bem maior de participantes. 

Utilizam as Ilhas do Passatempo, o gramado do Parque Esportivo e a Ciranda dos Brinquedos. 

● Caminhadas 
 
Geralmente são organizadas por grupos, empresas e instituições. Ocorrem, aproximadamente, cinco 
vezes por ano. 
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As caminhadas são feitas nas vias do parque. Utilizam o Teatro de Arena, o Teatro de Gramado e/ou 
a Pérgola para concentração, premiação, café da manhã, etc. 

O público varia de 50 a 800 pessoas por evento. 

● Apresentações Culturais/Shows 
 
Ocorrem, geralmente, no Teatro de Arena, no Teatro de Gramado, nas Pérgolas e no 
estacionamento. 

● Eventos esportivos 
 
Campeonatos esportivos de skate, patins e BMX, corridas e caminhadas, dentre outros. Geralmente, 
são promovidos por escolas e realizados no Parque Esportivo. 

A Figura 38 tem-se algumas fotos que ilustram os diversos tipos de eventos que ocorrem no local. 

Figura 38 - Fotos dos diversos eventos que ocorrem no Parque das Mangabeiras. 

    

    

    

    

Fonte: FPMZB (2019).    
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A realização de eventos nos parques municipais de Belo Horizonte é balizada pelo Decreto no 16.374, 
de 12/7/2016, que estabelece os preços dos serviços não compulsórios e regulamenta a realização 
de eventos nas áreas administradas pela então Fundação de Parques Municipais (atualmente 
denominada Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica).  

As regras serão apresentadas de forma resumida e objetiva, visando listar de maneira agrupada as 
principais regras para realização de eventos nos parques municipais. 

Regulamento para realização de eventos nos parques municipais 

Os eventos de terceiros realizados nas dependências dos parques municipais, necrópoles e Centros de 
Vivência Agroecológica (Cevaes) dependem de prévia autorização da Presidência da Fundação de Parques 
Municipais, observados os requisitos e as exigências dispostos na legislação específica, as diretrizes e 
normas ambientais, a agenda e os regulamentos internos de cada área, bem como o disposto neste decreto. 

Os espaços especificados no Anexo I deste decreto poderão ser objeto de uso exclusivo, desde que 
cumpram, conforme o caso, as normas específicas e haja apresentação de alvarás ou licenças de outros 
órgãos, e mediante o pagamento de preço público correspondente. 

Os espaços para uso exclusivo nos termos do caput deste artigo devem ser previamente reservados na 
Divisão de Eventos e Educação Ambiental, que se responsabilizará pela instrução dos documentos 
pertinentes para autorização, após parecer da administração do parque. 

 Havendo agendamento de evento para uma das áreas discriminadas no Anexo I deste decreto, mediante 
pagamento de preço público, outro evento não poderá ser marcado, salvo justificativa de interesse público 
ou social. 

Os aniversários, piqueniques, casamentos ou outras comemorações poderão ocorrer sem prévia 
autorização, desde que não haja montagem de qualquer tipo de estrutura ou equipamentos, nem 
demarcação de área para uso exclusivo do público convidado. 

Parágrafo único - As pequenas comemorações descritas no caput deste artigo devem respeitar as normas de 
uso do parque e devem valorizar o meio ambiente, promovendo a limpeza do local posteriormente. 

A Fundação de Parques Municipais, por seus representantes identificados, possui total autonomia para 
acompanhar, fiscalizar e exigir adequação às normas aplicáveis durante a realização do evento. 

O pagamento dos preços públicos fixados no Anexo I e no Grupo II, do Anexo II deste decreto, será efetuado 
em até 3 (três) dias úteis anteriores à data do uso do espaço, por meio de depósito bancário na conta 
específica da FPM. 

Parque Descrição Unidade Total (R$) 

Parque Municipal das 
Mangabeiras 

 

Pérgola Redonda, Pérgola Quadrada, Teatro 
de Arena e Teatro de Gramado (recepções, 
formaturas). 

Hora 331,00 

Ilha do Passatempo Hora 35,00 

Palco da Seresta e CEAM Hora 172,00 

Praça de Eventos Dia 8.307,00 

Platô Superior do Estacionamento Sul Hora 2.830,00 

Mirante Mangabeiras Hora 417,00 

Parque da Serra do Curral Praça Carlos Drummond Hora 300,00 
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Mirante 3 Hora 330,00 

Parágrafo único - Os valores previstos no Grupo I do Anexo II poderão ser pagos em espécies, diretamente 
no parque e excepcionalmente, para facilitar a cobrança dos preços previstos, fica autorizado o 
arredondamento da segunda casa dos centavos para o múltiplo de 5 (cinco) imediatamente anterior, 
sempre que a atualização monetária feita na forma na legislação aplicável resultar em valor fracionado.  

A autorização a ser emitida para uso do espaço público tem caráter precário e poderá ser suspensa ou 
cancelada em caso de interesse público justificado, sem qualquer direito à indenização. 

Parágrafo único – Caso a suspensão ou o cancelamento se dê após o pagamento do preço público 
correspondente, poderá haver ressarcimento do valor por meio de procedimento administrativo próprio ou 
do remanejamento de data para o evento. 

Fica estabelecido preço público para serviços disponibilizados pela Fundação de Parques, nos termos do 
Anexo II deste decreto. 

Mediante decisão fundamentada da presidência da FPM, em atenção ao relevante interesse social ou 
ambiental, a cobrança dos preços públicos previstos neste decreto poderá ser temporariamente suspensa 
ou dispensada total ou parcialmente. 

ANEXO A 

Grupo I – Parque Municipal das Mangabeiras e da Serra do Curral, para eventos acima de 50 pessoas: 

Nota: Em eventos de médio e grande portes, o período de montagem e desmontagem de estrutura será 
cobrado na mesma proporção do preço público estabelecido para duração do evento. 

ANEXO B 

Grupo I – Parque das Mangabeiras 

Diversos Unidade Preço (R$) 

Ração para peixe Pacote 2,10 

Fornecimento de peteca Hora 18,00 

Fornecimento de bola de futebol de salão, 
handebol e basquete 

Hora 5,00 

Serviço de transporte interno Pessoa 2,00 

Quadra peteca Hora 11,00 

Quadra poliesportiva Hora 19,00 

Quadra de tênis Hora 30,00 

Sala de multimeios (cursos, exposições e 
congêneres, etc.). 

Hora 67,00 

Grupo II – Todos os parques 

Produção de Material Foto Cinematográfico com Finalidade Comercial 

De 2ª a 6ª feira, das 8 às 18 horas Dia R$ 29,00 

Sábado, das 8 às 18 horas Dia R$ 38,00 
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Sabe-se que os eventos de grande porte, principalmente os realizados no estacionamento, geram 
conflitos com a vizinhança por causa da poluição sonora e podem acarretar transtornos para a fauna 
existente no território. Diante disso, pretende-se estabelecer, neste estudo, normas que visem 
cumprir a legislação vigente, bem como minimizar os impactos gerados por esses eventos, por meio 
da estipulação de uma capacidade máxima de pessoas nos eventos, do estabelecimento de faixas-
limite de horários e de níveis de emissão sonora determinados.  

A Instrução Técnica no 33, referente a Eventos Temporários do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, em seu Capítulo 9, item 9.7.1 Cálculo de População, subitem 9.7.1.6, aborda que “os setores 
ao ar livre (ou áreas) de público em pé devem possuir densidade (D) máxima de 2,5 pessoas/m²”. 

A Figura 39 ilustra a aglomeração de pessoas em 1 (um) m2 e nos ajuda a interpretar o conforto do 
indivíduo na ocupação do espaço, auxiliando na relação da qualidade da experiência vivenciada. 

Figura 39 - Figura ilustrativa quanto à aglomeração de pessoas por m². 

 
Fonte: http://nossasvidasnonossoplaneta.blogspot.com/2014/11/densidade-demografica.html. 

 

Possíveis impactos gerados pelos eventos: 

Sobrecarga do quadro de funcionários responsáveis pela fiscalização, pelo monitoramento, pelo 

agendamento, pelo licenciamento e pela limpeza. 

 

● Geração de resíduos; 

● Distúrbios e desequilíbrios da fauna silvestre; 

● Problemas de segurança em geral; 

● Vandalismo e depredação do patrimônio público; 

● Poluição sonora; e 

● Trânsito gerado nas vias de acesso. 

 

É preciso realizar estudos técnicos e científicos para embasar melhor essa questão e para propor as 

ações de manejo que estão previstas no tópico dos programas de manejo. Portanto, neste Plano 

foram estabelecidos parâmetros e regras a fim de minimizar os impactos negativos, estabelecendo 
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os horários permitidos para a realização dos eventos, bem como os locais, os níveis de emissão 

sonora e a quantidade de pessoas. Além disso, são sugeridas ações de monitoramento, visando 

ajustar e melhorar a gestão e o manejo durante eventos.  
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13 GESTÃO E OPERAÇÃO 

Neste tópico são levantados os recursos humanos e as infraestruturas disponíveis para a gestão das áreas, bem 
como as manutenções civis e de áreas verdes e as atividades executadas para que toda a operação de 
funcionamento do parque seja realizada. Além disso, são apresentadas as pesquisas científicas realizadas e os 
métodos para combate a incêndios florestais e detalhadas as cooperações institucionais existentes. 
 

13.1 Recursos Humanos 

Os recursos humanos, ou seja, os funcionários e colaboradores, são fundamentais para manter, conservar, gerir 
e prestar um bom serviço ao parque e a quem o utiliza. Só o Parque das Mangabeiras já teve aproximadamente 
400 funcionários atuando em sua operação de funcionamento. Esse número foi decaindo ao longo do tempo, 
até chegar ao que se tem hoje, conforme representado a seguir. 

Funcionários dedicados exclusivamente ao Parque das Mangabeiras e Mirante 

N
o
 Órgão/Empresa Cargo Jornada Posto/Função Parque 

1 PBH 
Ajudante de Serviços 

Operacionais 
44 h Diurno Parque Esportivo Mangabeiras 

2 MGS Artífice 44 h Diurno 
Manutenção civil, elétrica e 

hidráulica 
Mangabeiras 

3 MGS ASG 12x36 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

4 MGS ASG 12x36 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

5 MGS ASG 12x36 h Diurno Parque Esportivo e Ciranda Mangabeiras 

6 MGS ASG 12x36 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

7 MGS ASG 12x36 h Diurno Parque Esportivo e Ciranda Mangabeiras 

8 MGS ASG 12x36 h Diurno Parque Esportivo e Ciranda Mangabeiras 

9 MGS ASG 12x36 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

10 MGS ASG 12x36 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

11 MGS ASG 12x36 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

12 MGS ASG 12x36 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

13 MGS ASG 44 h Diurno 
Pavilhão Administrativo e 

Quiosque 
Mangabeiras 

14 MGS ASG 12x36 h Diurno Parque Esportivo e Ciranda Mangabeiras 

15 MGS ASG 12x36 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

16 MGS ASG 12x36 h Diurno Toda área do Mirante Mirante 

17 MGS ASG 12x36 h Diurno Toda área do Mirante Mirante 

18 FPMZB 
Assistente 

Administrativo 
44 h Diurno 

Apoio técnico/ 
administrativo 

Mangabeiras 

19 MGS Capineiro 44 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

20 MGS Capineiro 44 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

21 MGS Capineiro 44 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

22 MGS Capineiro 44 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

23 MGS Capineiro 44 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

24 MGS Capineiro 44 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

25 MGS Capineiro 44 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

26 MGS Capineiro 44 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

27 MGS Capineiro 44 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

28 MGS Capineiro 44 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

29 PBH DAM 1 44 h Diurno 
Apoio em manutenção 

elétrica e hidráulica 
Mangabeiras 

30 PBH DAM 1 44 h Diurno 
Coordenação da equipe de 

limpeza 
Mangabeiras 
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31 FPMZB DAM 2 44 h Diurno Chefe de manutenção Mangabeiras 

32 FPMZB DAM 4 44 h Diurno Quiosque de Informações Mangabeiras 

33 SLU Gari de Varrição 44 h Diurno Limpeza e varrição Mangabeiras 

34 SLU Gari de Varrição 44 h Diurno Limpeza e varrição Mangabeiras 

35 SLU Gari de Varrição 44 h Diurno Apoio caminhão-pipa Mangabeiras 

36 FPMZB Gerente Mangabeiras 44 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

37 MGS Jardineiro 44 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

38 AsSProM Menor aprendiz 30 h Diurno Apoio administrativo Mangabeiras 

39 AsSProM Menor aprendiz 30 h Diurno Apoio administrativo Mangabeiras 

40 Sudecap Motorista 44 h Diurno Apoio administrativo Mangabeiras 

41 Coopertur 
Motorista caminhão-

pipa 
12x36 Diurno 

Irrigação/ limpeza/ 
abastecimento de água/ 

combate a incêndio 
Mangabeiras 

42 Coopertur Motorista camionete 12x36 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

43 Coopertur Motorista camionete 12x36 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

44 Coopertur 
Motorista ônibus 

interno 
12x36 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

45 Coopertur 
Motorista ônibus 

interno 
12x36 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

46 MGS Porteiro/Vigia 
44 h Quarta a 

Domingo 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

47 MGS Porteiro/Vigia 12x36 h Noturno 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

48 MGS Porteiro/Vigia 12x36 h Noturno 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

49 MGS Porteiro/Vigia 
12x36 h  
Noturno 

Controle de acesso e 
monitoramento 

Mangabeiras 

50 MGS Porteiro/Vigia 
12x36 h  
Noturno 

Controle de acesso e 
monitoramento 

Mangabeiras 

51 MGS Porteiro/Vigia 12x36 h Noturno 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

52 MGS Porteiro/Vigia 12x36 h Noturno 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

53 MGS Porteiro/Vigia 12x36 h Noturno 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

54 MGS Porteiro/Vigia 
44 h Quarta a 

Domingo 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

55 MGS Porteiro/Vigia 12x36 h Noturno 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

56 MGS Porteiro/Vigia 12x36 h   Diurno 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

57 MGS Porteiro/Vigia 12x36 h Noturno 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

58 MGS Porteiro/Vigia 12x36 h Noturno 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

59 MGS Porteiro/Vigia 12x36 h Noturno 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

60 MGS Porteiro/Vigia 12x36 h Noturno 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

61 MGS Porteiro/Vigia 
44 h Quarta a 

Domingo 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

62 MGS Porteiro/Vigia 12x36 h Noturno 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mangabeiras 

63 MGS Porteiro/Vigia 12x36 h Diurno 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mirante 

64 MGS Porteiro/Vigia 
44 h Quarta a 

Domingo 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mirante 

65 MGS Porteiro/Vigia 12x36  h Controle de acesso e Mirante 
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Noturno monitoramento 

66 MGS Porteiro/Vigia 
44 h Quarta a 

Domingo 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mirante 

67 MGS Porteiro/Vigia 
44 h Quarta a 

Domingo 
Controle de acesso e 

monitoramento 
Mirante 

68 MGS Supervisor 44 h Diurno Toda área do parque Mangabeiras 

69 PBH Telefonista 44 h Diurno 
Apoio 

técnico/administrativo 
Mangabeiras 

70 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância Mangabeiras 

71 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância Mangabeiras 

72 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância Mangabeiras 

73 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância Mangabeiras 

74 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância Mangabeiras 

75 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância Mangabeiras 

76 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância Mangabeiras 

77 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância Mangabeiras 

78 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância Mirante 

79 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância Mirante 

80 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância Mangabeiras 

81 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância Mangabeiras 

82 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância Mangabeiras 

83 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância Mangabeiras 

 

Funcionários dedicados exclusivamente ao Parque da Serra do Curral 

N
o
 Órgão Empresa Cargo Jornada Posto/Função 

1 MGS ASG 12x36 h Diurno Portaria 1 - Mirante 3 

2 MGS ASG 12x36 h Diurno Portaria 1 - Mirante 3 

3 FPMZB Gerente Serra do Curral 44 h Diurno Toda área do parque 

4 Portal Norte Vigia 12x36 h Noturno Vigilância 

5 Portal Norte Vigia 12x36 h Noturno Vigilância 

6 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância 

7 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância 

8 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância 

9 Portal Norte Vigia 12x36 h Diurno Vigilância 

 

Funcionários lotados no Parque das Mangabeiras, porém dedicados à FPMZB 

N
o
 Órgão/Empresa Cargo Jornada Posto/Função 

1 FPMZB Técnico Superior 44 h Diurno Bióloga FPMZB 

2 FPMZB Arquiteta 44 h Diurno Arquitetura FPMZB 

3 PBH Analista 30 h Diurno 
Apoio técnico - Educação Ambiental 

FPMZB 

4 FPMZB Assessora 44 h Diurno Assessoria presidência 

5 FPMZB Estágio 30 h Diurno Apoio técnico 

6 FPMZB Estágio 30 h Diurno Apoio técnico 

7 FPMZB Estágio 30 h Diurno Apoio técnico 

8 FPMZB Analista 44 h Diurno Almoxarifado 

9 Coopertur Motorista 12x36 h Diurno Toda área do parque 

10 FPMZB Secretária 44 h Diurno Apoio administrativo 

11 PBH Almoxarifado 44 h Diurno Almoxarifado 

12 PBH Almoxarifado 44 h Diurno Almoxarifado 

13 FPMZB DAM1 40 h Diurno Apoio Técnico 
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13.2 Vigilância 

Considerando o zoneamento dos parques, o uso público, a necessidade de monitoramento e a garantia da 
segurança dos usuários, bem como do patrimônio público, são listados na Tabela 3 postos estratégicos para 
cumprir essa finalidade. Vale destacar a necessidade de ocupação desses postos por funcionários em regime 
diurno (12x36 h) de 7 às 19 horas e noturno (12x36 h)  de 19 às 7 horas. 

Tabela 3 - Postos de vigilância de monitoramento 

N
o
 Posto de Vigilância e Monitoramento 

1 Portaria Sul 

2 Portaria Norte 

3 Portaria Caraça 

4 Portaria Cidadania 

5 Posto 10 

6 Roleta 

7 Praça/Central 

8 Parque Esportivo 

9 Ciranda 

10 Casa Amarela 

11 Lago dos Sonhos 

12 Cascatinha 

13 Mirante da mata 

14 Portaria 1 – Serra do Curral 

15 Mirante 3 – Serra do Curral 

16 Portaria Mirante Mangabeiras 

17 Mirante Mangabeiras 

18 CEAM 

19 Portaria 2 – Serra do Curral 

20 Posto Vigilância – Serra do Curral 
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Figura 40 - Postos de vigilância e monitoramento. 

 
Fonte: FPMZB (2019). 
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13.3 Infraestrutura e rotina de manutenções 

Os parques contam com um conjunto de infraestrutura para atendimento aos visitantes, apoio 
administrativo e apoio operacional. Para a conservação das edificações existentes, são necessárias 
manutenções preventivas e corretivas. No quadro a seguir estão listados todos os tipos de 
infraestrutura, bem como seus quantitativos: 

Infraestrutura do Parque Municipal das Mangabeiras 

Ite
m 

Infraestrutura Quantidade 

1 Portarias (Sul, Norte, Caraça e Cidadania) 4 

2 Viveiro de Mudas 1 

3 Centro de Educação Ambiental – CEAM 1 

4 Paradas de Ônibus (Praça, Serra, Mirante, Vale, Trevo, Bosque, Colina e Esportes) 8 

5 Postos de Vigilância (10, 09 e Central) 3 

6 Depósito de resíduos sólidos 2 

7 

Banheiros públicos (Praça das Águas, Parque Esportivo, Ciranda dos Brinquedos, 
Cascatinha, Lagoa dos Sonhos e nas paradas de ônibus, sendo praça, serra, mirante, 
vale, trevo e colina) 

11 

8 Almoxarifado da Brigada de Incêndio 1 

9 
Casa Amarela (biofábrica de joaninhas, espaço de educação ambiental, biblioteca, 
horta, arquivos, banheiros, copa, cozinha e salas administrativas) 

1 

10 Booster Copasa 1 

11 Edificação Copasa 1 

12 Viveiro da Caraça 1 

13 

Complexo operacional da Caraça (sala da manutenção, sala dos motoristas, 
refeitório, vestiário, oficina carpintaria e serralheria, salas, depósito manutenção e 
banheiros) 

1 

14 Almoxarifado 1 

15 

Pavilhão Administrativo (salas administrativas, sala de reuniões, copa, banheiros dos 
funcionários, sala multimeios, almoxarifado da Brigada de Incêndio, central de 
segurança, sala educação ambiental, copa/cozinha, restaurante, banheiros públicos, 
almoxarifado da equipe de limpeza, sala Projeto Quatis e vestiários da equipe de 
limpeza) 

1 

16 Quiosque de informações (desativado) 1 

17 Receptivo (roleta) 1 

18 Quiosques de alimentos e bebidas 10 

19 
Portões de serviço (tronqueira, campo de futebol, emergência, curva da Copasa, 
Mangabeiras Rua Paschoal Riccio) 

5 

Infraestruturas do Parque da Serra do Curral 

Item Infraestrutura Quantidade 
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1 
Portarias (Portaria 1 - Guarita de vigilante, dois banheiros públicos, sala da gerência 
e um bebedouro;  Portaria 2 - guarita de vigilante e dois banheiros públicos) 

2 

2 

Posto de Vigilância (Posto do Mirante 1 - Guarita de vigilante com banheiro; Posto 
de Mirante 3 - Guarita de vigilante e sala de depósito de material de limpeza e 
ferramentas) 

2 

3 Banheiros públicos (Portaria 1 e Mirante 3 – ambos masculino e feminino) 2 

Infraestruturas do Mirante Mangabeiras 

Item Infraestrutura Quantidade 

1 Portaria (Guarita com banheiro) 1 

2 Reservatório da Copasa 1 

3 Copa/cozinha e banheiros de funcionários 1 

 

A partir de fevereiro de 2017, começou a ser planejado e realizado um diagnóstico sintético de 
monitoramento constante sobre as condições de uso e manutenção dos parques. Diante disso, 
optou-se pela lógica de checklist, em que itens individuais, avaliados rotineiramente pela FPMZB, são 
classificados de acordo com suas condições no momento da avaliação. Feita essa classificação, gerou-
se uma sumarização da porcentagem geral de itens satisfatórios, que passa a ser tratada como 
panorama global das condições de uso e manutenção dos parques abertos ao público.  

O Quadro 1 e Quadro 2 apresentam o status dos indicadores:  

Quadro 1 - Indicadores de qualidade dos parques. Fevereiro de 2017. 

N
o
 Item Avaliado Mangabeiras Mirante Serra do Curral 

1 Acessibilidade    

2 Banheiros públicos    

3 Bebedouros    

4 Brinquedos    

5 Cercamento    

6 Guaritas    

7 Iluminação    

8 Lixeiras    

9 Vias internas    

10 Quadras e equipamentos esportivos    

11 
Edificações (ponto de apoio e 

infraestrutura de rede) 
   

12 Drenagem, esgoto e contenções    

13 Paisagismo    

14 Segurança e vigilância    

15 Manejo arbóreo    

16 Passeio/calçada    

Qualidade geral (%) 50,00 78,57 46,67 

Porcentagem satisfatória (%) 6,25 42,86 6,67 

Fonte: FPMZB (2019). 
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Quadro 2 - Indicadores de qualidade dos parques. Janeiro de 2020. 

N
o
 Item Avaliado Mangabeiras Mirante Serra do Curral 

1 Acessibilidade    

2 Banheiros públicos    

3 Bebedouros    

4 Brinquedos    

5 Cercamento    

6 Guaritas    

7 Iluminação    

8 Lixeiras    

9 Vias internas    

10 Quadras e equipamentos esportivos    

11 
Edificações (ponto de apoio e 

infraestrutura de rede) 
   

12 Drenagem, esgoto e contenções    

13 Paisagismo    

14 Segurança e vigilância    

15 Manejo arbóreo    

16 Passeio/calçada    

Qualidade geral 77,08% 88,10% 80,95% 

Porcentagem satisfatória 43,75% 64,29% 50,00% 

 

Quadro 3 - Avanço da qualidade das infraestruturas monitoradas. 

Fevereiro 2017 

 Mangabeiras Mirante Serra do Curral 

Qualidade geral 50,00% 78,57% 46,67% 

Porcentagem satisfatória 6,25% 42,86% 6,67% 

Janeiro 2020 

Qualidade geral 77,08% 88,10% 80,95% 

Porcentagem satisfatória 43,75% 64,29% 50,00% 

 
Legenda 

Condição Nota 

Satisfatória 3 

Regular 2 

Ruim 1 

Inexistente 0 
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São 16 os itens avaliados, conforme a lista a seguir:  

1. Atendimento aos critérios de acessibilidade universal, particularmente no que diz respeito às 
pessoas com mobilidade reduzida;  

2. Presença e condições de funcionamento dos banheiros públicos;  

3. Presença e condições de funcionamento dos bebedouros;  

4. Presença e condições de funcionamento dos brinquedos;  

5. Presença e estado de conservação do cercamento;  

6. Presença e estado de conservação das guaritas;  

7. Presença e estado de conservação da iluminação;  

8. Presença e estado de conservação das lixeiras;  

9. Presença e estado de conservação das vias internas;  

10. Presença e estado de conservação das quadras, dos campos e dos equipamentos esportivos;  

11. Estado de conservação das demais edificações, incluindo dos pontos de apoio aos funcionários;  

12. Estado de conservação da drenagem, do esgoto e das contenções;  

13. Estado do paisagismo;  

14. Condições de segurança e vigilância;  

15. Qualidade do manejo arbóreo; e 

16. Existência e estado de manutenção dos passeios no entorno do parque.  

Essa lista de critérios, de maneira geral, procura contemplar o atendimento dos seguintes objetivos:  

• avaliação das condições de segurança da unidade, tanto do ponto de vista operacional, 
quanto de experiência do frequentador dos parques;  

• avaliação do nível de atendimento às normas técnicas, tanto no que diz respeito ao 
atendimento dos usuários, quanto às normas ambientais e urbanísticas; e 

• mensuração da experiência do usuário, por meio da presença de itens de conforto e 
infraestrutura mínimos para o atendimento adequado de suas necessidades.  

O objetivo dos indicadores foi estabelecer critérios que sejam avaliados rotineiramente pela equipe 
técnica e operacional da FPMZB, de modo que não seja necessária a criação de novos protocolos de 
trabalho. Em síntese, o trabalho de rotina das equipes já envolve a avaliação dos 16 itens escolhidos, 
que passam apenas a ser sistematizados no formato de indicadores simplificados.  

Cada um dos 16 itens pode ser enquadrado em quatro patamares de qualidade. Para itens que estão 
em perfeito estado de funcionamento ou em atendimento à norma, atribui-se a avaliação 
“Satisfatório”. Para itens que estão em funcionamento, mas necessitam de reparos, ou que atendem 
às normas apenas de maneira parcial, é atribuída a avaliação “Regular”. Para itens que necessitam de 
substituição, seja pela condição de manutenção, seja pelo não atendimento às normas, atribui-se a 
avaliação “Ruim”. Por fim, atribui-se a avaliação “Inexistente” para itens que deveriam estar 
contemplados na unidade, mas que não foram implantados ou foram removidos por depredações e 
vandalismo, ou por não terem sido previstos quando da criação da unidade.  
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No formato adotado até aqui, optou-se por classificar os parques de acordo com a contagem simples 
de itens considerados “Satisfatórios” em sua avaliação, em comparação com o total de itens 
avaliados, de acordo com a fórmula abaixo.  

Avaliação do parque = Número de itens avaliados considerado “Satisfatório” Total de itens avaliados 
para naquela unidade Multiplica-se o resultado por 100 para que ele seja apresentado em formato 
de porcentagem, de modo que possa se comunicar que uma porcentagem X de itens avaliados em 
determinada unidade é considerada satisfatória pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 
(FPMZB).  

A mesma lógica é aplicada para a avaliação geral das unidades, que serviu como base para a meta 
acordada no Contrato de Metas da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB). A 
multiplicação por 100 também é feita nesse caso.  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 “𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜”

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

 

13.4 Rotina de manutenção 

A seguir é apresentada a rotina de manutenção preventiva de cada parque, descrevendo os locais, os 
serviços e a quantidade de eventos anuais a serem mantidos.  

Todos os casos fortuitos gerados por ações da natureza e aqueles ocasionados por ações de 
vandalismo serão tratados como eventos emergenciais, e não estão considerados na somatória dos 
eventos listados no Quadro 4. 

Quadro 4 - Rotina de Manutenção dos Parques das Mangabeiras, Serra do Curral. 

PARQUE DAS MANGABEIRAS 

Edificação Locais 
Estrutura 

Considerada 
Serviços e Cronograma 

Eventos 
Ano 

Portarias 

1 - Portaria Sul 

Hiperestrututra 
cobertura 

Manutenção periódica anual por empresa habilitada. 1 

Cobertura 
Vistoria técnica periódica anual para detecção de 
infiltração. 

2 

Estrutura 
Vistoria técnica imediata por empresa habilitada havendo 
sinais patológicos na edificação. 

1 

Drenagem 
Vistoria técnica periódica anual de todos elementos que 
compõe o sistema. 

2 

Paredes e 
esquadrias 

Manutenção e pintura a cada seis meses. 2 

Elétrica 
Manutenção periódica a cada seis meses ou havendo falhas 
nos elementos. 

2 

Hidráulica 
Manutenção periódica a cada três meses ou havendo 
vazamento. 

4 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

porótões/gradil Pintura a cada seis meses. 2 

2 - Portaria Norte 
(ponto de ônibus) 

Hiperestrututra 
cobertura 

Manutenção periódica anual por empresa habilitada. 1 

Cobertura 
Vistoria técnica periódica anual para detecção de 
infiltração. 

1 

Estrutura 
Vistoria técnica imediata por empresa habilitada havendo 
sinais patológicos na edificação. 

1 
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Drenagem 
Vistoria técnica periódica anual de todos elementos que 
compõe o sistema. 

1 

Paredes e 
esquadrias 

Manutenção e pintura a cada seis meses. 2 

Elétrica 
Manutenção periódica a cada seis meses ou havendo falhas 
nos elementos. 

2 

Hidráulica 
Manutenção periódica a cada três meses ou havendo 
vazamento. 

4 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

portões/gradil pintura a cada seis meses. 2 

3 - Portaria Caraça 

Cobertura 
Vistoria técnica periódica anual para detecção de 
infiltração. 

1 

Estrutura 
Vistoria técnica imediata por empresa habilitada havendo 
sinais patológicos na edificação. 

1 

Drenagem 
Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

Paredes e 
esquadrias 

Manutenção e pintura a cada seis meses. 2 

Elétrica 
Manutenção periódica a cada seis meses ou havendo falhas 
nos elementos. 

2 

Hidráulica 
Manutenção periódica a cada três meses ou havendo 
vazamento. 

4 

Bebedouro 
Revisão hidráulica para substituição de filtro a cada seis 
meses. 

2 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Portões/gradil Pintura a cada seis meses. 2 

4 - Portão 
Cidadania 

Cobertura 
Vistoria técnica periódica anual para detecção de 
infiltração. 

1 

Estrutura 
Vistoria técnica imediata por empresa habilitada havendo 
sinais patológicos na edificação. 

1 

Drenagem 
Vistoria técnica periódica anual de todos elementos que 
compõe o sistema. 

1 

Paredes e 
esquadrias 

Manutenção e pintura a cada seis meses. 2 

Elétrica 
Manutenção periódica a cada seis meses ou havendo falhas 
nos elementos. 

2 

Hidráulica 
Manutenção periódica a cada três meses ou havendo 
vazamento. 

4 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Portões/gradil Pintura a cada seis meses. 2 

Espaço de 
convivência 

5 - Praça das Águas 

Drenagem 
Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

Espelhos d`água 
Manutenção periódica da impermeabilização ao constatar 
perda de nível d´água. 

1 

Pergolados Manutenção e pintura a cada seis meses. 2 

Pisos Manutenção corretiva das imperfeições a cada seis meses. 2 

Escadas Manutenção corretiva das imperfeições a cada seis meses. 2 

Corrimãos Manutenção corretiva e pintura a cada seis meses. 2 

Bebedouro Revisão hidráulica e revestimento a cada seis meses. 2 

Lixeiras Manutenção corretiva. 3 

Bancos Manutenção corretiva. 3 

Sinalização Manutenção corretiva ou substituição. 2 

Iluminação externa 
Manutenção periódica a cada seis meses ou havendo falhas 
nos elementos. 

1 

Cobertura Vistoria técnica periódica para detecção de infiltração. 2 

Estrutura 
Vistoria técnica imediata por empresa habilitada havendo 
sinais patológicos na edificação. 

1 
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Paredes e 
esquadrias 

Manutenção e pintura a cada seis meses. 2 

Elétrica 
Manutenção periódica a cada seis meses ou havendo falhas 
nos elementos. 

2 

Hidráulica 
Manutenção periódica a cada três meses ou havendo 
vazamento. 

4 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Lanchonete 

Manutenção periódica considerando elétrica, hidráulica, 
superestrutura, cobertura, paredes e esquadrias 
considerando acessibilidade e equipamentos de combate a 
incêndio a cada seis meses. 

2 

Quiosques de 
venda 

Manutenção periódica atendendo a determinações 
normativas correlatas determinadas pela vigilância sanitária 
considerando elétrica, hidráulica, esgotamento, estrutura 
metálica, pisos, bancadas a cada três meses. 

4 

Edificações 
administrativas e 
sanitários 

Manutenção periódica considerando elétrica, hidráulica, 
superestrutura, cobertura, paredes e esquadrias 
considerando acessibilidade e equipamentos de combate a 
incêndio a cada seis meses. 

2 

6 - Teatro de Arena 

Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Arquibancadas Manutenção anual corretiva havendo patologia. 1 

Drenagem 
Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

1 

Elétrica 
Manutenção periódica a cada seis meses ou havendo falhas 
nos elementos. 

1 

7 - Ilha do 
Passatempo 

Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Bancos e mesas Manutenção corretiva. 3 

Lixeiras Manutenção corretiva. 3 

8 - Praça do 
Britador 

Drenagem 
Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

Contenção Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Bancos e mesas manutenção corretiva. 3 

Pista de skate Manutenção anual corretiva havendo patologia. 1 

Espelho d´água 
Manutenção anual corretiva havendo patologia 
considerando impermeabilização. 

1 

Aparelhos de 
ginástica 

Manutenção anual corretiva lubrificação mensal. 12 

Quiosques de 
venda 

Manutenção periódica atendendo a determinações 
normativas correlatas determinadas pela vigilância sanitária 
considerando elétrica, hidráulica, esgotamento, estrutura 
metálica, pisos, bancadas a cada três meses. 

4 

Lixeiras Manutenção corretiva. 3 

9 - Parque 
Esportivo 

Edificações 
administrativas e 
sanitários 

Manutenção periódica considerando elétrica, hidráulica, 
superestrutura, cobertura, paredes e esquadrias 
considerando acessibilidade e equipamentos de combate a 
incêndio a cada seis meses. 

2 

Parada de 
ônibus/sanitários 

Manutenção corretiva considerando elétrica, hidráulica, 
cobertura, pisos, bancos havendo patologia cada três 
meses. 

4 

Quadras Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Bancos e mesas Manutenção corretiva. 3 

Quiosques de 
venda 

Manutenção periódica atendendo a determinações 
normativas correlatas determinadas pela vigilância sanitária 
considerando elétrica, hidráulica, esgotamento, estrutura 
metálica, pisos, bancadas a cada três meses. 

4 
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Drenagem 
Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

Contenção Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Lixeiras Manutenção corretiva. 3 

Iluminação externa 
Manutenção periódica a cada seis meses ou havendo falhas 
nos elementos. 

2 

10 - Ciranda dos 
Brinquedos 

Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Playground Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Sanitários 

Manutenção periódica considerando elétrica, hidráulica, 
superestrutura, cobertura, paredes e esquadrias 
considerando acessibilidade e equipamentos de combate a 
incêndio a cada três meses. 

4 

Lixeiras Manutenção corretiva. 3 

Drenagem 
Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

Contenção Manutenção anual corretiva havendo patologia. 1 

Parada de ônibus 
Manutenção corretiva considerando elétrica, hidráulica, 
cobertura, pisos, bancos havendo patologia cada três 
meses. 

4 

13 - Mirante da 
Mata 

Deck Manutenção corretiva havendo patologia cada seis meses. 2 

Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Drenagem 
Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

Contenção Manutenção anual corretiva havendo patologia. 1 

14 - Morro do 
Piquenique 

Sanitários 

Manutenção periódica considerando elétrica, hidráulica, 
cobertura, paredes e esquadrias considerando 
acessibilidade e equipamentos de combate a incêndio a 
cada seis meses. 

2 

Drenagem 
Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

Parada de 
ônibus/sanitários 

Manutenção corretiva considerando elétrica, hidráulica, 
cobertura, pisos, bancos havendo patologia a cada três 
meses. 

4 

Ponto de água 
Manutenção corretiva havendo patologia a cada seis 
meses. 

2 

Lixeiras Manutenção corretiva. 3 

15 - Vale dos 
Quiosques 

Quiosques 
Não existem mais quiosques área sem edificações.( estudo 
para implantação de acordo com vocação da área) 

0 

16 - Cascatinha 

Cascata 
Manutenção corretiva em contenção com 
desassoreamento a cada três meses. 

4 

Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Bancos e mesas Manutenção corretiva com substituição dos defeituosos. 3 

Sanitários 
Manutenção corretiva considerando elétrica, hidráulica, 
cobertura, pisos, bancos havendo patologia a cada três 
meses. 

4 

Quiosques de 
venda 

Manutenção periódica atendendo a determinações 
normativas correlatas determinadas pela vigilância sanitária 
considerando elétrica, hidráulica, esgotamento, estrutura 
metálica, pisos, bancadas a cada três meses. 

4 

Pontes de madeira 
Manutenção corretiva havendo patologia a cada seis 
meses. 

2 

Lixeiras Manutenção corretiva. 3 

17 - Lago do 
Sonhos 

Lago 
Manutenção corretiva em contenção com 
desassoreamento a cada três meses. 

4 
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Quiosques de 
venda 

Manutenção periódica atendendo a determinações 
normativas correlatas determinadas pela vigilância sanitária 
considerando elétrica, hidráulica, esgotamento, estrutura 
metálica, pisos, bancadas a cada três meses. 

4 

Sanitários 
Manutenção corretiva considerando elétrica, hidráulica, 
cobertura, pisos, bancos havendo patologia cada três 
meses. 

4 

Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Lixeiras Manutenção corretiva. 3 

Administrativo, 
Operacional e 

Educativo 

20 - Complexo 
Operacional 
Caraça 

Edificações 
administrativas e 
sanitários 

Manutenção periódica considerando elétrica, hidráulica, 
superestrutura, cobertura, paredes e esquadrias 
considerando acessibilidade e equipamentos de combate a 
incêndio a cada seis meses. 

2 

Almoxarifado 
Manutenção corretiva havendo patologia considerando 
elétrica, hidráulica, cobertura, pisos, esquadrias, 
equipamentos de combate a incêndio a cada seis meses . 

2 

Drenagem 
Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

Demais edificações 

Manutenção periódica considerando elétrica, hidráulica, 
estrutura, cobertura, paredes e esquadrias considerando 
acessibilidade e equipamentos de combate a incêndio a 
cada seis meses. 

2 

Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Lixeiras Manutenção corretiva. 3 

21 - Casa Amarela 
(FMPZB/SMMA) 

Edificações 
administrativas e 
sanitários 

Manutenção periódica considerando elétrica, hidráulica, 
estrutura, cobertura, paredes e esquadrias considerando 
acessibilidade e equipamentos de combate a incêndio a 
cada seis meses. 

2 

Drenagem 
Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Lixeiras Manutenção corretiva. 3 

Parada de 
ônibus/sanitários 

Manutenção corretiva considerando elétrica, hidráulica, 
cobertura, pisos, bancos havendo patologia cada três 
meses. 

4 

11 - Viveiro de 
Plantas Nativas 

Viveiro 

Manutenção periódica considerando elétrica, hidráulica, 
estrutura, cobertura, paredes e esquadrias considerando 
acessibilidade e equipamentos de combate a incêndio a 
cada seis meses. 

2 

Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Canteiros 
Manutenção corretiva considerando estrutura e irrigação 
havendo patologia. 

1 

12 - Centro de 
Educação 
Ambiental - CEAM 
(ponto de ônibus) 

Edificações 
administrativas e 
sanitários 

Manutenção periódica considerando elétrica, hidráulica, 
estrutura, cobertura, paredes e esquadrias considerando 
acessibilidade e equipamentos de combate a incêndio a 
cada seis meses. 

2 

Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Drenagem 
Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

Lixeiras Manutenção corretiva. 3 

18 – 
Estacionamento 

Área de 
estacionamento/vi
as 

Manutenção corretiva com sinalização/ demarcação de 
vagas e recuperação do asfalto. 

1 

Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Lixeiras Manutenção corretiva. 3 

Drenagem 
Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 
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Mirante 
Mangabeiras 

19 - Mirante 
Mangabeiras 

Área de 
estacionamento/ 
vias 

Manutenção corretiva com sinalização/ demarcação de 
vagas e recuperação do asfalto. 

1 

Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Lixeiras Manutenção corretiva. 3 

Drenagem 
Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

Deck 
Manutenção corretiva a cada seis meses ou havendo 
patologia. 

2 

Guarita e 
banheiros públicos 

Manutenção periódica considerando elétrica, hidráulica, 
estrutura, cobertura, paredes e esquadrias; acessibilidade e 
equipamentos de combate a incêndio a cada três meses. 

4 

Abrigo de apoio 
funcionários 

Manutenção periódica considerando limpeza de fossa, 
elétrica, hidráulica, estrutura, cobertura, paredes e 
esquadrias; acessibilidade e equipamentos de combate a 
incêndio a cada seis meses. 

2 

Edificações tirolesa 

Manutenção periódica; elétrica, hidráulica, estrutura, 
cobertura, paredes e esquadrias considerando 
acessibilidade e equipamentos de combate a incêndio a 
cada seis meses. 

2 

Equipamento 
tirolesa 

Manutenção preventiva e/ou corretiva por empresa 
habilitada mensal. 

1 

Bebedouros 
Manutenção corretiva a cada seis meses ou havendo 
patologia. 

2 

GERAL 

20 - Vias/ 
acessos/pistas/ca
minhos/trilhas 

Pavimento Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

Iluminação 
Manutenção preventiva e/ou corretiva havendo patologia 
com modernização. 

1 

Drenagem 
Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

21 - sinalização 

Advertência 
Manutenção preventiva/ corretiva com atendimento as 
normas correlatas a cada seis meses. 

2 

Regulamentação 
Manutenção preventiva/ corretiva com atendimento as 
normas correlatas a cada seis meses. 

2 

Indicação 
Manutenção preventiva/ corretiva com atendimento as 
normas correlatas a cada seis meses. 

2 

22 - Gradis/ 
cercamentos 

Gradil/portões 
Manutenção corretiva havendo patologia /lubrificação 
mensal. 

12 

Cercamento 
Manutenção corretiva quando houver necessidade de 
reparo. 

1 

23 - Paradas de 
ônibus/sanitários 

Ponto/banheiros 
Manutenção corretiva considerando elétrica, hidráulica, 
cobertura, pisos, bancos havendo patologia cada três 
meses. 

4 

Total Anual de Eventos 459 

 PARQUE DA SERRA DO CURRAL 

 
Edificação Locais 

Estrutura 
Considerada 

Serviços e Cronograma 
Eventos 

Ano 

 

PORTARIAS 1 - Portaria 1 

Superestrututra 
cobertura 

Caso necessário, manutenção na estrutura em aço corten 
contratar empresa habilitada. 

1 

 Cobertura Vistoria periódica anual para detecção de infiltração. 2 

 
Estrutura 

Vistoria imediata por empresa habilitada havendo sinais 
patológicos na edificação. 

1 

 
Drenagem 

Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

 Paredes e 
esquadrias 

Manutenção e pintura a cada 6 meses. 2 

 
Iluminação externa 

Manutenção periódica a cada seis meses ou havendo falhas 
nos elementos. 

2 

 Elétrica Manutenção periódica a cada seis meses ou havendo falhas 2 
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nos elementos. 

 
Hidráulica 

Manutenção periódica a cada três meses ou havendo 
vazamento. 

4 

 Contenção Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

 Piso Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

 Portões/gradil Pintura anual. 1 

 

2-Portaria 2 

Superestrututra 
cobertura 

Manutenção periódica anual por empresa habilitada. 1 

 Cobertura Vistoria técnica periódica anual para detecção de infiltração. 1 

 
Estrutura 

Vistoria técnica imediata por empresa habilitada havendo 
sinais patológicos na edificação. 

1 

 
Drenagem 

Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

 Paredes e 
esquadrias 

Manutenção e pintura a cada 6 meses. 2 

 
Elétrica 

Manutenção periódica a cada seis meses ou havendo falhas 
nos elementos. 

2 

 
Hidráulica 

Manutenção periódica a cada três meses ou havendo 
vazamento. 

4 

 Piso Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

 Portões/gradil Pintura anual. 1 

 

ÁREAS DE 
CONVIVÊNCI

A / 
CIRCULAÇÃO 
/CONTEMPLA

ÇÃO 

2 - Praça Carlos 
Drummond de 
Andrade 

Equipamentos de 
alongamento 

Manutenção corretiva anual ou havendo defeito. 1 

 
Drenagem 

Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

 
Hidráulica 

Manutenção periódica a cada seis meses ou havendo 
vazamento. 

2 

 Pisos Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

 Bancos e mesas Manutenção corretiva anual. 1 

 
Iluminação externa 

Manutenção periódica a cada seis meses ou havendo falhas 
nos elementos. 

2 

 Equipamentos de 
alongamentos 

Manutenção corretiva anual ou havendo defeito. 1 

 Monumento aço 
corten 

Caso necessário manutenção na estrutura em aço corten 
contratar empresa habilitada. 

1 

 
Cascata 

Manutenção corretiva anual ou havendo vazamento 
/assoreamento. 

1 

 

3 - Posto de 
Vigilância 

Superestrututra 
cobertura 

Caso necessário manutenção na estrutura em aço corten 
contratar empresa habilitada. 

1 

 

Guarita 

Manutenção periódica considerando elétrica, hidráulica, 
superestrutura, cobertura, paredes e esquadrias 
considerando acessibilidade e equipamentos de combate a 
incêndio a cada seis meses. 

2 

 
Caixa d`água 

Manutenção periódica da impermeabilização havendo perda 
de nível d´água. limpeza anual. 

1 

 
4 - Mirante 1 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia/erosão. 1 

 Guarda-corpos Manutenção corretiva com pintura anual. 1 

 

5 - Praça do Encontro 

Superestrututra 
cobertura 

Caso necessário manutenção na estrutura em aço corten 
contratar empresa habilitada. 

1 

 

Guarita/sanitários 

Manutenção periódica considerando elétrica, hidráulica, 
superestrutura, cobertura, paredes e esquadrias 
considerando acessibilidade e equipamentos de combate a 
incêndio a cada seis meses. 

2 

 Bebedouro Revisão hidráulica a cada seis meses. 2 

 Guarda-corpos Manutenção corretiva com pintura anual. 1 

 Piso Manutenção corretiva havendo patologia/erosão. 1 

 
Drenagem 

Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

 Contenção Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

 
6 - Mirante 2 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia/erosão. 2 

 Guarda-corpos Manutenção corretiva com pintura. 2 

 7 - Mirante 3 Piso Manutenção corretiva havendo patologia/erosão. 2 
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Estrutura rampa 

Caso necessário manutenção na estrutura em aço corten 
contratar empresa habilitada. 

2 

 Rampas acessíveis Manutenção corretiva havendo patologia. 2 

 Guarda-corpos Manutenção corretiva com pintura . 2 

 
8 - Mirante 4 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia/erosão. 2 

 Guarda-corpos Manutenção corretiva com pintura . 2 

 
9 - Mirante 5 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia/erosão. 2 

 Guarda-corpos Manutenção corretiva com pintura . 2 

 10 - Marco do 
Tombamento 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia/erosão. 2 

 Guarda-corpos Manutenção corretiva com pintura . 2 

 
11- Mirante 6 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia/erosão. 2 

 Guarda-corpos Manutenção corretiva com pintura. 2 

 
12 - Mirante 7 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia/erosão. 2 

 Guarda-corpos Manutenção corretiva com pintura . 2 

 
13- Mirante 8 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia/erosão. 2 

 Guarda-corpos Manutenção corretiva com pintura . 2 

 
14- Mirante 9 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia/erosão. 2 

 Guarda-corpos Manutenção corretiva com pintura . 2 

 
15- Mirante 10 

Piso Manutenção corretiva havendo patologia/erosão. 2 

 Guarda-corpos Manutenção corretiva com pintura. 2 

 

GERAL 

16 - Vias/ acessos/ 
pistas/caminhos/ 
trilhas 

Pavimento Manutenção corretiva havendo patologia. 1 

 
Iluminação 

Manutenção preventiva e/ou corretiva havendo patologia 
com modernização. 

1 

 
Processos erosivos 

Manutenção preventiva e/ou corretiva havendo patologia 
com elaboração de projeto caso necessário. 

1 

 
Drenagem 

Manutenção anual corretiva havendo patologia e limpeza 
mensal. 

12 

 

17 -Sinalização 

Advertência 
Manutenção preventiva/corretiva com atendimento as 
normas correlatas a cada seis meses. 

2 

 
Regulamentação 

Manutenção preventiva/corretiva com atendimento as 
normas correlatas a cada seis meses. 

2 

 
Indicação 

Manutenção preventiva/corretiva com atendimento as 
normas correlatas a cada seis meses. 

2 

 

18 - Gradis/ 
cercamentos 

Gradil/portões 
Manutenção corretiva havendo patologia /lubrificação 
mensal. 

12 

 
Cercamento 

Manutenção corretiva havendo falha na integridade ou 
processo erosivo. 

1 

 Total Anual de Eventos 180 

 

A seguir, são apresentados os profissionais necessários para a realização das manutenções 
preventivas descritas acima, bem como a descrição dos serviços de cada um e a lista de ferramentas, 
EPIs e demais equipamentos para cumprimento de suas atividades. 
 

Quadro 5 - Estimativa geral de profissionais necessários para a realização das manutenções preventivas. 

Previsão de Equipe Mínima para Atendimento Integrado de Demandas 

Profissional Descrição Quantidade Grau de Experiência 

Encarregado 
Executar a mobilização e o acompanhamento dos trabalhos 
dos profissionais na edificação. 

1 
Mínimo de seis meses 
em carteira 

Pintor Executar pintura em geral nas edificações e seus elementos. 1 
Mínimo de seis meses 
em carteira 

Pedreiro 
Executar serviços civis de reparos e pequenas correções nas 
edificações e seus elementos. 

1 
Mínimo de seis meses 
em carteira 

Bombeiro 
Executar reparos de instalações hidráulicas nas edificações e 
redes, de acordo com as normas aplicáveis vigentes. 

1 
Mínimo de seis meses 
em carteira 

Eletricista 
Executar reparos em instalações elétricas e seus 
componentes nas edificações e redes associadas, de acordo 

1 
Mínimo de seis meses 
em carteira 
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com as normas aplicáveis vigentes. 

Ajudantes 
Executar limpeza, preparo e mobilização das áreas de 
trabalho, auxiliando os oficiais de cada área em suas 
intervenções. 

2 
Mínimo de seis meses 
em carteira 

Obs. 1: Todos os profissionais devem ser legalmente habilitados em suas respectivas áreas; atender às especificidades do 
trabalho em áreas de preservação; observar todas as normas trabalhistas aplicáveis, inclusive utilização de 
equipamento de proteção individual e coletiva; e sinalizar os espaços públicos onde houver a realização das 
intervenções. Todos são responsáveis pelo bom andamento das tarefas. 

Obs. 2: Entende-se que outros profissionais, como serralheiros, chaveiros e gesseiros, devam ser contratados de forma 
terceirizada, em regime de plantão, e não como parte da equipe fixa do parque. Trata-se de prática usual das 
empresas de engenharia voltadas à manutenção, tendo em vista que o custo de manter profissionais fixos nessas 
áreas supera os benefícios, pela natureza esporádica das demandas. 

 

Quadro 6 - EPIs, ferramentas e insumos indispensáveis. 

Pintura 

Ferramentas, insumos básicos (uso anual) 

Item Descrição Quantidade Unidade 

1 Rolo de lã 5 peças 

2 Cabo extensor para rolo 1 peça 

3 Desempenadeira plástica 1 peça 

4 Lona preta, 2x50m 1 rolo 

5 
Escadas de alumínio, 15 degraus  e 8 degraus (uma de 
cada) 

1 peça 

6 Espátula média 1 peça 

7 Trincha 3/4", 2", 4" 5 peças de cada 

8 Balde plástico, preto reforçado, 12 L 5 peças 

Total itens 20 peças 

9 Lixa de parede grão 36 100 peças 

10 Lixa de parede grão 60 250 peças 

11 Lixa de Ferro grão 60 250 peças 

12 Lixa de Ferro grão 120 250 peças 

13 Saco de estopa, 1,0 kg 10 peças 

14 Palha de aço, grossa, nº 2 100 peças 

15 Aguarrás, 1 L 12 latas 

16 Fita adesiva (tipo crepe) 25 mm x 50 m 50 peças 

17 Saco de ráfia 100 peças 

Total Itens (Insumos Indispensáveis) 1.122 peças 

Pedreiro 

Ferramentas (Kit Básico sem Insumos) 

Item Descrição Quantidade Unidade 

35 Colher de pedreiro, média 1 peça 

36 Caixote plástico (masseira pequena e grande) 2 peças 

37 Balde plástico, preto reforçado, 12 L 2 peças 

38 Marreta, 1,0 kg 1 peça 

39 Talhadeira, ponteiro (um de cada) 2 peças 

40 Peneira de arroz 1 peça 

41 Régua 1 peça 

42 Brocha 2 peças 

43 Filtro de espuma 1 peça 

44 Enxada média 1 peça 

45 Prumo de corda 1 peça 

46 Régua de alumínio 2m 1 peça 

47 Nível de mão 1 peça 

48 Linha de nylon rolo 1 peça 
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49 Trena de 5 m 1 peça 

50 Pá de bico 1 peça 

51 Alavanca de aço 1 peça 

52 Martelete elétrico 5 kg 1 peça 

53 Serra circular para corte 1 peça 

54 Furadeira de impacto 1 peça 

55 Escada 10 degraus 1 peça 

Total Itens 25 peças 

Bombeiro 

Ferramentas (kit básico) 

Item Descrição Quantidade Unidade 

56 Tarraxa de 1/2 p/cano PVC 1 peça 

57 Tarraxa de 3/4 p/cano PVC 1 peça 

58 Tarraxa de 1" p/cano PVC 1 peça 

59 Chave de grifo 10" e 12" 2 peças 

60 Arco de serra completo 12" 1 peça 

61 Trena de 5,0 m 1 peça 

62 Chave de fenda ponta chata 3x75 mm (1/8x3") 1 peça 

63 Chave de fenda ponta chata 5x100 mm (3/16x4") 1 peça 

64 Chave de fenda ponta chata 6x125 mm (1/4x5") 1 peça 

65 Chave de fenda ponta chata 8x150 mm (5/16x6") 1 peça 

66 Chave de fenda ponta cruzada 5x100 mm (3/16x4") 1 peça 

67 Chave de fenda ponta cruzada 6x150 mm (1/4x6") 1 peça 

68 Chave de fenda ponta cruzada 8x150 mm (5/16x6") 1 peça 

69 Chave de fenda toco ponta chata 6x38 mm (1/4x1.1/2") 1 peça 

70 Chave fixa 10x11 mm 1 peça 

71 Chave fixa 12x13 mm 1 peça 

72 Chave fixa 14x15 mm 1 peça 

73 Chave fixa 16x17 mm 1 peça 

74 Chave fixa 17x19 mm 1 peça 

75 Chave fixa 18x19 mm 1 peça 

76 Chave fixa 19x22 mm 1 peça 

77 Chave fixa 20x22 mm 1 peça 

78 Chave fixa 21x23 mm 1 peça 

79 Chave fixa 24x26 mm 1 peça 

80 Chave fixa 25x28 mm 1 peça 

81 Chave fixa 27x32 mm 1 peça 

82 Chave fixa 6x7 mm 1 peça 

83 Chave fixa 8x9 mm 1 peça 

84 Chave hexagonal 1,5 mm 1 peça 

85 Chave hexagonal 10 mm 1 peça 

86 Chave hexagonal 2 mm 1 peça 

87 Chave hexagonal 2,5 mm 1 peça 

88 Chave hexagonal 3 mm 1 peça 

89 Chave hexagonal 4 mm 1 peça 

90 Chave hexagonal 5 mm 1 peça 

91 Chave hexagonal 6 mm 1 peça 

92 Chave hexagonal 8 mm 1 peça 

93 Chave para tubo 14” 1 peça 

94 Corta-tubos - PVC e cobre 1 peça 

95 Faca industrial 1 peça 

96 Martelo de borda 30 mm 1 peça 

97 Martelo de pena 300 g 1 peça 

98 Mini Corta-Tubos - PVC e cobre 1 peça 

99 Tesoura para cortar chapa, modelo americano 10” 1 peça 
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100 Alicate universal 8" 1 peça 

101 Alicate bomba-d'água isolado 10” 1 peça 

102 Alicate corte diagonal isolado 6” 1 peça 

103 Alicate de pressão mordente triangular 10” 1 peça 

104 Alicate meia cana isolado 6” 1 peça 

105 Alicate de pressão 10" 1 peça 

106 Talhadeira, ponteiro (um de cada) 1 peça 

107 Rolos fita veda rosca Firlon 18,0 X 50,0 m 5 peças 

108 Folha de lixa ferro Grão 60 5 peças 

109 Vaselina lubrificante pasta sólida industrial 450,0 g 1 peça 

110 Furadeira de impacto 1 peça 

111 Desentupidor de metal 20,0 m 1 peça 

112 Escada 10 degraus 1 peça 

Total Itens 66 peças 

Eletricista 

Ferramentas (kit básico) 

Item Descrição Quantidade Unidade 

113 Alicate universal 8" 1 peça 

114 Alicate corte diagonal isolado 6" 1 peça 

115 Alicate de bico chato 1 peça 

116 Alicate desencapador multiuso 1 peça 

117 Alicate de pressão 10" 1 peça 

118 Chave Phillips 3/16” x 5” 1 peça 

119 Chave Phillips 1/8” x 5” 1 peça 

120 Chave de fenda 3/16” x 5” 1 peça 

121 Chave de fenda 1/8” x 5” 1 peça 

122 Chave inglesa 6" 1 peça 

123 Estilete ou canivete 1 peça 

124 Trena 5,0 m 1 peça 

125 
Multímetro ou alicate amperímetro para medições 
básicas de tensão, continuidade, corrente elétrica e 
resistência 

1 peça 

126 Furadeira e brocas para metal 4”, 4,5”, 5”; 6”; 8 mm 1 peça 

127 Arco de serra completo 12" 1 peça 

128 Lima redonda e quadrada 1 peças 

129 Esquadro 1 peça 

130 Chave-teste com ponta de fenda 1/8x3" 1 peça 

131 Escada 10 degraus 1 peça 

Total Itens 19 peças 

EPI 

Item Descrição Quantidade Unidade 

132 [Pedreiros, pintores e seus ajudantes] máscara pff2 4 por mês peças 

133 [Pedreiros, pintores] luvas de PVC 4 por mês pares 

134 [Bombeiro] luvas de vaqueta 2 por mês pares 

135 [Eletricista] luvas isolantes de borracha p/ baixa tensão 1 por ano pares 

136 [Ajudantes] luvas de raspa 4 por mês pares 

137 
Botina de proteção com CA – todos os integrantes da 
equipe 

2 por ano pares 

138 
Óculos de proteção transparente, protetor auricular, 
capacete – todos os integrantes 

1 por ano/6 por ano peças 

Total Itens 15 peças 

Equipamentos em geral 

Item Descrição Quantidade Unidade 

139 
Caminhão com abrigo para mobilização da equipe, 
ferramentas e insumos 

1 unidade 

https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/telefonia/alicates/alicate-amperimetro/alicate-amperimetro/
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/telefonia/alicates/alicate-amperimetro/alicate-amperimetro/
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/telefonia/alicates/alicate-amperimetro/alicate-amperimetro/
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/ferramentas/esquadros/esquadro-tramontina-master/
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140 
Contrato para aquisição de materiais e insumos para 
desenvolvimento das tarefas 

1 12 meses 

141 Gerador estacionário portátil 1 12 meses 

142 Carrinho de mão 2 unidades 

143 Máquina de hidrojateamento 1 unidade 

Total Itens 6 unidades 

 

Atualmente a manutenção é realizada pela SUDECAP, que a executa após solicitação registrada no 
sistema SIGESP. As solicitações são encaminhadas pelos técnicos, com base em levantamentos de 
campo ou também por solicitações dos gerentes dos parques, e, então, são encaminhadas à gerência 
responsável. Quando encaminhadas pelos gerentes, essas solicitações são, em sua maioria, 
emergenciais. As solicitações enviadas pela equipe técnica são, em grande maioria, preventivas, 
sempre levando em consideração a segurança e a melhor utilização do espaço público. O sistema não 
oferece um nível de controle das etapas, principalmente pelo fato de não ter um descritivo 
informando se houve algum problema que dificultou/atrasou o atendimento e qual foi o nível de 
satisfação de fechamento da demanda. 

Para tornar mais eficientes o atendimento na execução dos reparos civis e o acompanhamento das 
demandas, seria recomendável uma integração das informações, com a criação de um programa de 
gestão de demandas que poderia ser alimentado pelas gerências envolvidas, sendo os dados 
atualizados em tempo real. 

Esse programa seria uma ferramenta que permitiria a introdução de dados para controle dinâmico 
das intervenções, inclusive padronizando os insumos utilizados. Registraria também a data do 
evento, o tipo de material/insumo/serviço realizado, a provável duração da decadência da 
intervenção e a indicação do período provável para uma intervenção futura. 

Inicialmente o programa criado demandaria uma força-tarefa, com envolvimento intensivo das 
gerências em suas respectivas áreas, para realizar todo levantamento de campo e as informações 
necessárias. A gerência técnica executaria o cadastro de todos os elementos e materiais que 
compõem a edificação, com data provável para reparo. Assim, a gerência de almoxarifado executaria 
o cadastro dos materiais de construção existentes no almoxarifado. À gerência de contratos caberia 
o registro dos materiais levantados e seus respectivos códigos. 

Após a realização da etapa de campo, as outras áreas, como almoxarifado, compras e financeiro, 
utilizariam os dados para aperfeiçoar os processos internos de controle do que deve ser comprado, 
com provável quantitativo, integrando essa informação a um processo amplo de compras para obter 
um preço mais favorável e justo. Com esse levantamento, seria possível prever espaços mais 
apropriados para o correto armazenamento dos materiais e insumos, de acordo com sua 
característica e seu manuseio. 

O mais importante seria a possibilidade de haver uma previsão mais assertiva dos quantitativos de 
compra de acordo com a especificidade dos materiais para manutenção ordinária, como torneiras, 
lâmpadas e vários outros itens. 

A criação desse programa forneceria instrumento para incluir uma manutenção preventiva, evitando, 
assim, eventos de manutenção reativa corretiva. 

Além das considerações a respeito da manutenção preventiva, existem demandas de execução de 
projetos arquitetônicos para adaptação à acessibilidade dos espaços e das áreas de circulação do 
parque, principalmente as rotas para os banheiros públicos, atendendo às normas regulamentares, 
mais precisamente a NBR9050. Das unidades que fazem parte deste estudo, a mais carente desse 
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aprimoramento é o Parque das Mangabeiras, que possui edificações antigas, portanto necessitam de 
adaptações. Somada à preocupação com a acessibilidade, é necessária uma reavaliação crítica das 
edificações, tanto as de uso público quanto as de uso administrativo, considerando sua localização e 
suas características. As áreas hoje existentes podem não ter as características ideais para o bom 
funcionamento da proposta para aquele espaço.  

Considerando as manutenções preventivas e as corretivas, ainda temos os eventos de urgência, que 
não fazem parte dessa manutenção efetiva. Esses eventos estão relacionados à ação de vandalismo, 
casos fortuitos e danos causados pela natureza, que geram desequilíbrio no planejamento e devem 
ser considerados à parte. Deve ser considerada a implantação de plantões para atendimento nos fins 
de semana, nos quais a maioria das unidades está em pleno uso. 

14 MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES 
 

14.1 Operação de jardinagem, aceiro, roçada e manejo arbóreo 
 

14.1.1 Jardinagem 

É a execução e os serviços de formação e manutenção dos jardins com plantas ornamentais, 
arbustivas, arbóreas e gramados. 

Tabela 4 - Profissionais responsáveis pela operação de jardinagem. 

Equipe Jardinagem, Aceiro e Roçada 

Encarregado Jardineiros Capineiros Motorista Caminhão Coletor de Resíduos 

1 5 20 1 

Obs.: Notar essa é quantidade de funcionários necessária e planejada para que a execução dos serviços de manutenção 
seja de qualidade adequada para o recebimento dos visitantes. A quantidade de funcionários até a publicação deste plano 
de manejo é muito inferior ao citado. 

Os procedimentos quanto à implantação e à manutenção da jardinagem encontram-se nas diretrizes 
da FPMZB, citadas a seguir. 

● Diretrizes para Implantação de Paisagismo - Herbáceas e Forrações; 
● Diretrizes para Manutenção de Jardins; 
● Diretrizes para o Plantio de Grama; 
● Diretrizes para Controle Fitossanitário em Área Urbana; e 
● Diretrizes para Plantio de Mudas Arbóreas. 

 

14.1.2 Periodicidade  

a) Manutenção dos jardins: Realizada o ano inteiro, intercalando as áreas conforme 
programação estabelecida. Área total aproximada é de 26.795,98 m², incluindo os gramados. 

b) Manutenção do gramado 
● Despraguejamento – Realizado o ano inteiro. 
● Poda do gramado – A frequência anual será de 6 a 10 períodos. (Essa é a frequência 

necessária para manter o gramado em bom estado de manutenção. Porém não é a 
frequência realizada até a publicação deste plano de manejo). 
1) Período chuvoso (novembro a março) – Intervalo de corte de 45 dias.  
2) Restante do período (abril a outubro) – Intervalo de corte de 60 dias. 
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14.1.3 Descrição sintética dos serviços de manutenção e formação de jardins 

a) Despraguejamento do gramado – retirada de plantas invasoras na grama; 
b) Capina manual do canteiro com ferramentas – arranquio de touceiras de braquiárias e outros 

capins e/ou corte com foice; 
c) Delimitação de canteiro; 
d) Coroamento de mudas arbóreas; 
e) Poda de conformação das mudas arbóreas; 
f) Escarificação do solo do canteiro; 
g) Adubação química de plantio e cobertura; 
h) Adubação orgânica dos canteiros; 
i) Aplicação de adubo foliar; 
j) Monitoramento fitossanitário (pragas e doenças); e 
k) Controle fitossanitário (pragas e doenças) – aplicação de inseticidas, acaricidas, fungicidas, 

bactericidas e cupinicidas. 

Obs.: A FPMZB encontra-se com problema de ataque de cupim em nível elevado. O parque possui 
problemas pontuais, que podem, até o momento, ser controlados por aplicações pontuais de 
cupinicida por funcionário habilitado do parque. 

Obs.: Outras unidades da FPMZB têm a necessidade de contratação de empresa especializada, 
devido ao alto grau de infestação e à grande área atingida. 

l) Poda de forrações, herbáceas e arbustos e poda leve de árvores de pequeno porte, com 
ferramentas; 

m) Replantio de forrações, herbáceas e arbustos; 
n) Limpeza dos canteiros e gramados: rastelar, ensacar e retirar os resíduos gerados; 
o) Plantio de ornamentais, arbustos e árvores; 
p) Plantio de grama; 
q) Irrigação canteiros e mudas arbóreas; e 
r) Poda do gramado – procedimento de corte da grama, geralmente quando essa atinge a 

altura média de 6 cm, com motorroçadeira, usando fio de corte de nylon. 

14.1.4 Alertas  

1) A aplicação de inseticidas como formicidas, cupinicidas, acaricidas, fungicidas e bactericidas 
tem por obrigatoriedade ser orientada e acompanhada por técnicos competentes, como 
engenheiro-agrônomo e engenheiro florestal. 

2) É proibida pela ANVISA a aplicação de herbicidas na área urbana. 

14.1.5 Aceiro  

É a área de faixa linear que margeia o cercamento e o muro de residências limitante com o parque. O 
ideal é que o solo fique “nu”, para proteger a área de preservação de potenciais incêndios. Área total 
aproximada é de 20.170,45 m². 

14.1.6 Periodicidade atual 

Hoje o serviço é realizado no final das chuvas, intensamente nos meses de abril, maio e junho, para 
que ele seja concluído antes das férias de julho, período em que o parque recebe maior quantidade 
de visitantes.  
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● Periodicidade desejada: roçar a área toda no período de dois meses e realizar esse serviço 
duas vezes por ano.  

14.1.7 Descrição dos serviços 

a) Consiste em roçar e/ou capinar uma faixa com largura média de 2 m. É realizado em todos 
os limites dos parques, exceto nas áreas onde não é possível o acesso (crista da Serra do 
Curral, por exemplo). 

b) Percurso: da Portaria Sul desce o Mangabeiras e chega à Portaria Norte, e da Portaria Caraça 
vai até a centelha e a estrada que faz divisa com a Empabra. Passa pelo Mirante 
Mangabeiras. Depois sai da Portaria Sul e faz todo o trecho da Avenida José do Patrocínio 
Pontes, passa pela Portaria da Serra do Curral e desce contornando o Lauderdale, pela rua.  

c) As máquinas e ferramentas usadas são motorroçadeiras, foices, enxadão, enxadas e rastelo.  
d) Deve-se roçar a área, ou seja, retirar e/ou cortar o capim, os arbustos e as brotações de 

mudas arbóreas que crescem na área do aceiro.  
e) Até o presente momento, o serviço é realizado por cinco funcionários e demora de três a 

quatro meses para seu término. A tendência é que continue sendo feito dessa forma, até 
que ocorra o aumento na dotação orçamentária destinada à FPMZB, que dê condições 
financeiras para a contratação de número necessário de mão de obra e para a compra de 
ferramentas e de insumos sugeridos neste Estudo de Manejo. 

14.2 Roçada 

Procedimento em que são feitos o corte e a retirada dos resíduos de capim e de pequenos arbustos, 
por meio da máquina motorroçadeira, usando lâmina metálica de corte, e, quando necessário, é feito 
o roçado manual com foice, enxada e enxadão. Área total aproximada é de 35.308,83 m². 

 
Local de execução da roçada: 

Capina de vias internas e dos passeios/laterais das vias, retirando todo mato que cresce nas vias. 
Atualmente a atividade é realizada por dois capineiros: um roçando com a motorroçadeira e um 
rastelando com rastelo. 

Periodicidade que acontece hoje: duas vezes por ano, em fevereiro e julho. O tempo médio de 
execução é de um a dois meses de trabalho.  

Periodicidade desejada: frequência anual de seis a dez períodos. 
1) Período chuvoso (novembro a março) – Intervalo de corte de 45 dias.  
2) Restante do período (abril a outubro) – Intervalo de corte de 60 dias. 
a) Geral: 

● Beirada das vias onde passam veículos: roçada de 1,0 m nas duas margens das vias. 
● Trilhas: roçada de 70,0 cm a partir do leito da trilha. 

b) Específico Parque da Serra do Curral: 
● Via de acesso de veículos: roçada de 1,0 m de cada lado. 
● Passarela metálica (Praça do Encontro), do acesso ao Posto de Observação e do Mirante 1: 

roçada de 1,0 m no entorno. 
● Trilha Travessia da Serra: roçada de 1,0 m de cada lado da trilha. 

 
c) Específico Parque Municipal das Mangabeiras 
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● Trilha do Tatu (acesso à Ilha do Passatempo, logo após o viveiro): roçada de 1,0 m de cada 
lado. 

● Cascatinha e Lago dos Sonhos: roçada de 1,0 m no entorno. 
● Estacionamento: roçada de 1,0 m em todas as bordas, exceto nas áreas muito estreitas, onde 

é feita roçada geral. 
 

14.3 Jardinagem, aceiro e roçada 
 

14.3.1 Conjunto de ferramentas e equipamentos necessários para a equipe de jardinagem 
proposta 

Tabela 5 - Proposta do conjunto de ferramentas e equipamentos para a equipe de jardinagem. 

Previsão Anual para 20 (vinte)  Capineiros e 5 (cinco) Jardineiros 

Item Especificação Quantidade 

1 
Ancinho em aço forjado, 14 dentes, cabo de madeira de lei com 120,0 cm 
aproximadamente, torneado. 

6 

2 Alavanca de aço, ¾ polegadas, comprimento de 140,0 cm, ponta reta. 6 

3 
Carrinho de mão, caçamba em chapa de aço com mínimo de 0,6 mm de espessura 
(chapa 24), capacidade da caçamba para no mínimo 60 L, estrutura tubular em aço, 
pintado, reforçado, roda com pneu e câmara. 

6 

4 Cavadeira em aço, articulada, com cabo de madeira. 10 

5 Chibanca, em aço, olho oval, cabo de madeira, 5 lbf/in² 6 

6 Enxada, em aço, olho redondo, cabo de madeira, 3 ½ lbf/in² 10 

7 Facão em aço temperado, 18", com cabo em plástico. 6 

8 Foice em aço forjado, 2,5 lbf/in², com cabo em madeira. 5 

9 
Forcado em aço forjado, curvo, quatro dentes, com cabo, dimensões aproximadas 
110x180 mm. 

6 

10 Lima em aço, chata, paralela, com cabo, 8". 30 

11 Sacho em aço forjado, tipo coração em uma ponta, com cabo de madeira de 43,0 cm. 10 

12 
Pá de bico, em aço, tamanho número 5, cabo em madeira de lei, comprimento 
aproximado 150,0 cm. 

5 

13 Vassoura para folhas, corpo e palhetas em aço, cabo de madeira (rastelo). 20 

14 
Serrote para poda, profissional, lâmina em aço, dentes não afiáveis, com cabo 
ergonômico, lâmina com 240,0 mm de comprimento, aproximadamente 

7 

15 
Tesoura para poda profissional, para uso em uma mão, lâmina em aço, trava com 
fecho, cabo reforçado, com mola, 200,0 mm de comprimento, aproximadamente. 

10 

16 
Tesoura para poda profissional, para uso com duas mãos, lâmina em aço, cabo em 
madeira com 43,0 cm de comprimento. 

5 

17 
Tesourão para grama, em aço cromo vanádio, corte temperado por indução, 
comprimento aproximado de corte 200,0 mm, lâminas ajustáveis por meio de porca-
borboleta, cabo longo, em madeira, peso aproximado 1.325,0 g, 12". 

5 
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19 

Trena em aço tratado, alcance até 10,0 m, largura da fita 25,0 mm, graduação em 
milímetros e polegadas, em estojo anatômico em abc com borracha plástica, com 
amortecedor e freio de retorno de fita, pontas externa e interna magnetizadas, 
presilhas de aço para encaixe no cinto. 

3 

20 Cavadeira em aço forjado, tipo reta com cabo de madeira. 10 

21 Enxadão em aço forjado, olho redondo, 4". 10 

22 
Enrolador de mangueira móvel com rodinhas, estrutura em metal, carretel em 
polipropileno, capacidade para 50,0 m de mangueira (1/2"), aproximadamente, com 
dois engates rápidos. 

4 

23 
Mangueira em plástico reforçado para jardim, bitola de 1/2", com válvula controladora 
de esguicho. Tamanho de 100,0 m com engate de 50,0 em 50,0 m, para reduzir ou 
aumentar, conforme a situação do trabalho. 

4 

24 Balde de 50 L. 5 

25 Regador para jardim de 10 L. 2 

26 
Tela para sombreamento, em nylon trançado, 80% de sombra, largura de 3,0 m, 
aproximadamente. Metragem de 25,0 m. 

1 

27 
Pulverizador costal, em PVC rígido, alavanca manual, alça e bico regulável 20 L, para uso 
exclusivo de aplicação de inseticida. 

1 

28 
Pulverizador costal, em PVC rígido, alavanca manual, alça e bico regulável 5 L, para uso 
exclusivo adubação foliar. 

1 

 

14.3.2 Síntese das tarefas a serem executadas por cada funcionário. 

Tabela 6 - Síntese das tarefas a serem executadas por cada funcionário. 

Equipe de Manutenção de Jardinagem 

Função Síntese das Tarefas 

Encarregado 

Gerenciar e instruir sua equipe com relação aos serviços e ao uso das ferramentas, dos 
implementos e dos maquinários. Responsabilizar-se pelo resultado do trabalho de sua 
equipe e controlar a produtividade e a qualidade do trabalho. 

Responsabilizar-se pelas ações relativas aos atos de trabalho de seus funcionários. 

Jardineiro 

Produzir mudas por meio da execução de técnicas de propagação seminífera e vegetativa 
(estaquia, enxertia, borbulhia, mergulhia e alporquia). 

Plantar mudas ornamentais e arbóreas. Abrir berço de plantio, executar os procedimentos 
de preparação da muda, aplicar adubo e gel de plantio na cova, colocar a muda no berço, 
tutorar e irrigar. 

Executar poda e supressão manual e mecânica de vegetação: grama, capim, arbusto, 
ornamentais e podas de árvores em solo e picagem de tocos caídos, usando motopoda e 
motosserra. 

Poda de grama e roçada de capim manual e mecânica. Uso de foice, enxada e 
motorroçadeira, etc. 

Executar projetos de jardim, usando as técnicas adequadas de plantio. 
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Limpar e recompor áreas ajardinadas gramados e seu entorno. 

Executar controle fitossanitário, combatendo pragas, doenças e plantas invasoras. 

Pulverizar adubo foliar. 

Colocar substratos, adubos e terra vegetal nas áreas necessárias. 

Irrigação de jardins e mudas arbóreas. 

Desempenhar quaisquer tarefas semelhantes relativas à função. 

Capineiro 

Auxiliar no plantio de mudas ornamentais e arbóreas: Abertura de berço de plantio, 
procedimentos de preparação da muda, aplicação de adubo e gel de plantio na cova, 
colocação da muda no berço, tutorar e irrigar. 

Executar poda e supressão manual e mecânica de vegetação: grama, capim, arbusto e 
ornamentais. Picagem de tronco caídos usando motopoda e motosserra. 

Poda de grama e roçada de capim manual e mecânica. Uso de foice, enxada e 
motorroçadeira, etc. 

Conservar, limpar e despraguejar áreas ajardinadas, gramados e seu entorno. 

Auxiliar no controle fitossanitário de pragas, doenças e plantas invasoras. 

Irrigação de jardins e mudas arbóreas. 

Colocar substratos, adubos e terra vegetal nas áreas necessárias. 

Desempenhar quaisquer tarefas semelhantes relativas à função. 

 

14.4 Equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção 
coletiva (EPC) 

Tabela 7 - Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 

EPI E EPC DE JARDINAGEM (PREVISÃO PARA 1 ANO) 

PLANILHA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)/ANUAL 

Para Todos os 20 (vinte) Jardineiros e 5 (cinco) Capineiros 

Item Especificação Quantidade 

1 
Luvas de couro de porco ou vaqueta, modelo, flexível, macias, punho curto 
(10,0 cm), com elástico de ajuste no dorso, reforçadas entre o polegar e o 
indicador. 

30 

2 Óculos de proteção. 40 

3 

Luvas de látex natural, tamanho P, M, G, punho longo (65,0 cm), palma 
antiderrapante com alto relevo, alta resistência química e mecânica, baixa 
degradação por ação de raios UV e ozônio, com certificado de aprovação de 
EPI.  

30 

4 Capacete de segurança. 25 

5 Botas de proteção de couro. 25 

6 Botas em PVC, cor preta, cano com 35 cm de altura, aproximadamente.  

7 Capa de chuva da cor amarela 25 

8 Perneira confeccionada em bidim (para uso em motorroçadeira). 30 
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9 
Protetor solar fator 30, tipo loção, resistente à água, embalagem com 
aproximadamente 200,0 g.  

75 

10 Protetor auditivo tipo concha. 30 

11 Avental de raspa. 30 

12 Protetor facial. 40 

 

Tabela 8 - Planilha de Equipamento de Proteção Individual (EPI)/Anual. 

Para 2 (DOIS) Capineiros e/ou Jardineiros 

Item Especificação Quantidade 

1 

Macacão para despesca (roupa profissional para o trabalho na aquacultura), 
tipo jardineira, fabricado em material de PVC/nylon, resistente, flexível e 
impermeável, cor verde-musgo, macacão com bota integrada à calça por 
solda eletrônica. 

2 

Total 2 

 

Tabela 9 - Planilha de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Controle Fitossanitário (anual). 

Para 1 (um) Jardineiro 

Item Especificação Quantidade 

Conjunto 
aplicação de 
defensivos 

Luvas de borracha nitrílica, com forração interna e palma antiderrapante. 2 pares 

Calça com tecido hidrorrepelente, com proteção até o joelho, com cordonel 
na cintura, para ajuste. 

2 

Camisa com tecido hidrorrepelente, mangas compridas, capuz tipo árabe 
integrado, ajuste facial, gola em V, fechamento com velcro e cordonel na 
cintura, para ajuste. 

2 

Protetor facial (viseira). 2 

Avental impermeável em trevira com cordonel, para ajuste. 2 

* Respirador semifacial, semidescartável, com carvão ativado para vapores 
orgânicos e válvula de exalação tipo PFF1. 

12 

Botas em PVC, cor preta, de boa qualidade, aproximadamente 2,0 mm de 
espessura, forro interno confeccionado em tecido de malha de algodão 
antialérgico, antibacteriana, antimicrobiana, solado antiderrapante, cano 
com 2,00 cm. 

1 par 

Obs. 1: Notar que a quantidade indicada é a mínima necessária para compor o kit. Essa máscara é descartável, portanto, 

tem de ser trocada periodicamente. A frequência de troca varia com a intensidade do uso. 

Obs. 2: Esse kit deve ser trocado, no mínimo, de seis em seis meses, dependendo da frequência de uso. 
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Tabela 10 - Motorroçadeira – Material e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 

Motorroçadeira – Material e Equipamentos de Proteção  Coletiva (EPC) 

 

Item Especificação Unidade Quant. Total 

1 
Cone de sinalização com 95,0 com de altura, de polietileno 
semiflexível, com orifício de passagem de fita zebrada e com refletivo 
branco, pesando 15,0 kg, com enchimento de areia de 4,5 kg. 

unid. 30 

2 

Protetor de veículos e pessoas utilizado em operações de roçada de 
dimensões 1,5 m x 3,0 m, confeccionado em metalon, com rodas 
para fácil deslocamento e recoberto com tela plástica tipo de 
sombreamento 50%. 

unid. 10 

 

Tabela 11 - Quantidade mínima de máquinas (especificações mínimas). 

Quantidade Mínima de Máquinas 

Item Especificação Mínimas Quant. Total 

1 

MOTORROÇADEIRA  
• Cilindrada – 25,4 cm

3 

• Diâmetro do cilindro – 34,0 mm 
• Curso do pistão – 28,0 mm 
• Potência – 95 Kw (1,38 PS) 
• Rotação máxima -10.500 rpm. 

20 

2 

MOTOPODA  
• Cilindrada – 25,4 cm

3 

• Diâmetro do cilindro – 34,0mm  
• Curso do pistão – 28 mm 
• Potência – 095 Kw (1,38 PS)  
• Rotação máxima -10.500 rpm.  

1 

3 

SOPRADOR COSTAL  
• Capacidade do tanque de combustível (l) – 1,4  
• Cilindrada – 64,8 cm

3
  

• Peso (kg) - 9,8  
• Potência (kW/cv) - 3.0/4  
• Velocidade máx. do ar (m/s) - 90 • Volume de ar máximo com tubeira (m³/h) - 1,72 
• Rot. Máx. (rpm) – 7,2 
• Rot. lenta (rpm) – 2,5 

5 

4 

PODADOR DE CERCA VIVA  
• Capacidade do tanque de combustível (l) – 0,46  
• Cilindrada – 22,7 c cm

3
  

• Peso (kg) - 5,4  
• Potência (kW/cv) - 0,7/1,0  
• Velocidade lenta (rpm) - 2,8  
• Volume máx. (rpm) - 9,3  

1 
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Tabela 12 - Veículos permanentes para equipe de jardinagem, aceiro e roçada 

Veículo Permanentes Jardinagem, Aceiro e Roçada 

Item Especificação Quant. Total 

Caminhonete  Cabine dupla 4x4. 2 

Caminhão 
carroceria ou 
compactador  

Equipado com cabine de alumínio, carroceria de madeira com dimensões 
de 5,0 x 2,5 m, com capacidade para 6 (seis) pessoas, de acordo com as 
normas de segurança pertinente)  

1 Caminhão compactador de lixo; potência mínima 175 cv; ar condicionado; 
sistema completo de som; direção hidráulica; com lameiro de borracha; 
carga útil mínima de lixo a ser transportado no coletor é de 3.500 kg; 
motor diesel mínimo de quatro cilindros; coletor compactador 6 m³. 

Obs.: O caminhão compactador, por possuir sistema hidráulico para compactação, reduz o volume inicial da 
carga, aumentando o adensamento do resíduo. Por isso, permite o transporte de quatro vezes mais 
resíduos do que o caminhão comum de carroceria. 

 

14.5 PARQUES MANGABEIRAS E SERRA DO CURRAL 

Tabela 13 - Quantidade de adubo químico e adubo orgânico utilizada nos Parques das Mangabeiras e Serra 
do Curral. 

 Adubo Químico 20-05-20 kg Adubo Orgânico 

 Quilograma Quantidade de Sacos de 50 kg m³ 

Jardins 422 9 160.000 

Gramados 7.438 149 - 

Obs.: Na quantidade de adubos especificada no quadro acima consta apenas a necessidade de adubos para 
manutenção de jardins e gramados. Não estão contemplados os tipos e as quantidades necessárias para 
plantio e a manutenção de mudas arbóreas. Esses dados estarão no Projeto Técnico de Reconstituição da 
Flora (PTRF), que deverá ser elaborado futuramente. 

 

15 CONTROLE FITOSSANITÁRIO  

Os cálculos da necessidade de insumos fitossanitários para os parques em questão foram realizados 
considerando o fato de que os ataques de pragas, historicamente, acontecem em eventos pontuais, 
que podem ser controlados por aplicações mínimas direcionadas, realizadas por funcionário 
habilitado do parque e com uso de EPIs específicos. Vide diretrizes para controle fitossanitário em 
área urbana da FPMZB. 
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Tabela 14 - anual de inseticida e cupinicida. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 
Inseticida natural, emulsionável, à base de óleo de neen 
(azadiractina)          0,12 % p/p, frasco com 1,0 L. 

L 2 

2 
Inseticida em isca granulada à base de sulfuramida (3,0 g/kg), 
embalagem plástica de 500,0 g. 

PC 50 

3 
Inseticida cupinicida, líquido, concentrado, solúvel em água, à base 
de fipronil (grupo fenil pirazol), frasco com 1 L. 

L 5 

 

Tabela 15 - Insumos para 20 máquinas motorroçadeiras – Previsão para um ano.  

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 Peça para motorroçadeira Stihl FS 220, copo unid. 240 

2 Peça para motorroçadeira Stihl FS 220, lâmina faca três pontas unid. 140 

3 
Peça para motorroçadeira Stihl FS 160/220, aparelho cortador com 
fio de nylon 

unid. 
120 

4 
Peça para motorroçadeira Stihl FS 220/280/350, fio de corte, em 
nylon, quadrado, aproximadamente 3,0 mm x 312,0 m 

unid. 
80 

5 Peça para motorroçadeira Stihl FS 220, rebite em alumínio unid. 100 

6 Lima em aço, chata, bastarda (abrasão média) com cabo, 14” unid. 40 

7 
Peça para motorroçadeira Stihl FS160/220/280, cordão de 
arranque 

unid. 
24 

 

Tabela 16 - Motorroçadeira – material e equipamentos. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 

Conjunto de ferramentas para roçadeiras composto por 12 peças: 1 - 
Chave de boca 8, 1 - Chave de boca 10, 1 - Chave Philips 6, 1 - Chave 
de fenda 6, 01 - Chave de fenda 3, 1 - Alicate de bico, 1 - Chave T3, 1 
- Chave T4, 1 - Chave T5, 1 - Alicate para anel interno, 1 - Alicate para 
anel externo, 1 - Chave combinada/cachimbo 19. 

unid. 20 

 

Tabela 17 - Motorroçadeira – Estimativa de gasto/manutenção ao ano para 20 máquinas. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 Peça para motorroçadeira Stihl, filtro de feltro ou adicional. unid. 20 

2 
Peça para motorroçadeira Stihl, FS 220, cabeçote de aspiração do 
tanque de combustível. 

unid. 
20 

3 
Vela de ignição para motorroçadeira, rosca 14 x 1,25 m, 
comprimento da rosca de 9,5 mm. 

unid. 
20 

4 Peça para motorroçadeira Stihl, cordão de arranque. unid. 20 
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5 Graxa lubrificante.     

Obs.: Manutenção básica, que pode ser executada pelo operador da máquina. 

 

Tabela 18 = - Motopoda – Insumos (1 para equipe de jardinagem e 1 para equipe poda. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 Peça para motopoda Stihl HT 75, corrente 3/8", com 22 dentes. unid. 24 

2 
Peça para motopoda Stihl HT 75, sabre com comprimento de 30,0 
cm (variação aceitável de 10%). 

unid. 12 

3 Lima em aço carbono, para motopoda Stihl HT 75 5/32 x 8". unid. 24 

4 
Óleo lubrificante, para motor 4 tempos, SAE 20 W-50, API-SF, frasco 
com 1.000 mL. 

unid. 30 

 

Tabela 19 - Motopoda – Material e equipamentos. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 Peça para motopoda Stihl HT 75, cinto suporte para motopoda. unid. 2 

2 
Jogo de ferramentas, para afiação de corrente de motosserra (passo 
¼"), composto por 1 suporte para lima, 1 lima chata, 1 lima redonda, 
1 calibrador de corrente. 

unid. 2 

 

Tabela 20 - Motopoda – Estimativa de gasto/manutenção ao ano para duas máquinas. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 Peça para motopoda Stihl HT 75, filtro de ar (espuma) – Pré-filtro. unid. 2 

2 Peça para motopoda StihlL HT 75, filtro de ar. unid. 4 

3 Peça para motopoda Stihl HT 75, filtro de gasolina. unid. 2 

4 
Vela de ignição, para motopoda, rosca m14 x 1,25, comprimento 
da rosca de 9,5 mm. 

unid. 2 

5 
Peça para motopoda Stihl HT 75, corda de partida 3,0 mm de 
espessura, aproximadamente. 

unid. 2 

 

Tabela 21 - Motosserra pequena – Insumo. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 Peça para motosserra, corrente.  unid. 12 

2 Peça para motosserra, sabre. unid. 6 

3 Lima em aço carbono, para motosserra. unid. 12 
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Tabela 22 - Motosserra pequena – Estimativa de gasto/manutenção ao ano para uma máquina. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 Peça para motosserra, filtro de gasolina. unid. 1 

2 Peça para motosserra, filtro de ar. unid. 1 

3 Peça para motosserra, corda de partida. unid. 1 

4 Peça para motosserra, vela de ignição. unid. 2 

 

Tabela 23 - Motosserra média – insumos. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 Peça para motosserra, corrente.  unid. 12 

2 Peça para motosserra, sabre. unid. 6 

3 Lima em aço carbono, para motosserra. unid. 12 

 

Tabela 24 - Motosserra média - Estimativa de gasto/manutenção ao ano para uma máquina. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 Peça para motosserra, filtro de gasolina. und. 1 

2 Peça para motosserra, filtro de ar. und. 1 

3 Peça para motosserra, corda de partida. und. 1 

4 Peça para motosserra, vela de ignição. und. 2 

 

Tabela 25 - Motosserra grande – insumos. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 Peça para motosserra, corrente.  unid. 12 

2 Peça para motosserra, sabre. unid. 6 

3 Lima em aço carbono, para motosserra. unid. 12 

 

Tabela 26 - Motosserra Média – Estimativa de gasto/manutenção ao ano para uma máquina. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 Peça para motosserra, filtro de gasolina. unid. 1 

2 Peça para motosserra, filtro de ar. unid. 1 

3 Peça para motosserra, corda de partida.  unid. 1 

4 Peça para motosserra, vela de ignição. unid. 2 
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Tabela 27 - Sobrador – Estimativa de gasto/manutenção ao ano para uma máquina. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 Peça para motosserra, filtro de gasolina. unid. 1 

2 Peça para motosserra, filtro de ar. unid. 1 

3 Peça para motosserra, corda de partida.  unid. 1 

4 Peça para motosserra, vela de ignição. unid. 2 

Tabela 28 - Podador de cerca viva – Insumo. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 
Peça para podador de cerca viva Stihl HS 82 R, lâmina de corte 
450,0 mm/18. 

unid. 3 

 

Tabela 29 - Podador de Cerca Viva – Estimativa de gasto/manutenção ao ano para uma máquina. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 Peça para motosserra, filtro de gasolina. unid. 1 

2 Peça para motosserra, filtro de ar. unid. 1 

3 Peça para motosserra, corda de partida. unid. 1 

4 Peça para motosserra, vela de ignição. unid. 2 

5 Graxa lubrificante da engrenagem das lâminas 80 g. unid. 3 

 

Tabela 30 - Motosserra grande – insumos. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 
Óleo lubrificante, para motor 4 tempos, SAE 20 W-50, API-SF, frasco 
com 1.000,0 mL. 

unid. 200 

2 

Óleo lubrificante, para motor 2 tempos, mineral, de alto 
desempenho, para diluição em proporção de no mínimo até 1:50 
(para período de descarbonização de 600 horas de operação), frasco 
com 500,0 mL. 

unid. 250 

3 
Gasolina automotiva, comum, conforme especificações da Agência 
Nacional de Petróleo (ANP).  

L 5.000 

Obs.: Estão incluídos nessa demanda: Os gastos de dois quadrículos existentes de 1.440 L/ano e os gastos 
previstos para a Equipe de Manejo Arbóreo e a Equipe de Jardinagem). 

 

16 MANEJO ARBÓREO 

Os procedimentos quanto à manutenção arbórea encontram-se na diretriz da FPMZB, citada a seguir. 

● Diretrizes para execução de podas e supressão de espécies arbóreas. 
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Periodicidade das vistorias de monitoramento pelo técnico: Deverão ser realizadas duas vezes por 
mês, a cada 15 dias. 

Tabela 31 - Vistorias do técnico da FPMZB. 

Manutenção Espaços Verdes 
Manejo Arbóreo 

Distância a Vistoriar e 
Receber Manejo 

Arbóreo (m) 

Técnico da 
FPMZB 

Periodicidade do Serviço 

Vistorias Técnicas - Borda 4.584,87 1 

Novembro a março (período chuvoso)  

 1 vez/semana 

Abril a outubro  

 2 vezes/mês 

Vistorias Técnicas - Dois 
lados 

11.646,82 1 
Novembro a março 1 vez/semana 

Abril a outubro duas vezes/mês 

Total 16.231,69 1   

 

Periodicidade da execução do serviço: O serviço é realizado o ano todo, conforme monitoramento 
das árvores.  

Tabela 32 - Equipe mínima de manejo arbóreo. 

Manutenção 
Manejo 
Arbóreo 

Distância a 
Receber 
MANEJO 

Arbóreo (m) 

Podador 
em 

Altura 

Podador 
em Solo 

Ajudantes Encarregado 

Motorista/ 
Operador 
Caminhão 
Guindalto 

Motorista 
Caminhão 
Carroceria 

Periodicidade do 
Serviço 

Borda – área 
em forma de 
pequenas 
ilhas, com 
vegetação rala 
e algumas 
árvores, na 
área do 
estacionament
o 

4.584,87 1 1 4 1 1 1 

* Todos os dias da 
semana 

 * Quando 
necessário, nos fins 
de semana 

* Durante dois 
anos. Após esse 
tempo, a demanda 
tende a diminuir e 
a equipe poderá 
dar suporte às 
outras unidades da 
FPMZB. 

Dois lados – 
áreas em 
forma linear 
que margeiam 
as ruas e as 
trilhas 

11.646,82 1 1 4 1 1 1  

Total 16.231,69 1 1 4 1 1 1  

 

16.1 Em que consiste o Manejo Arbóreo 

Poda de árvores: é o procedimento realizado nas árvores de pequeno (até 5,0 m de altura), médio 
(de 5,0 a 10,0 m) e grande (> de 10,0 m) porte, em que são retirados os galhos das árvores por 
motivos de manejo diversos, como galhos com tendência/risco de queda, ou apenas para acertar a 
copa. Realizada após laudo técnico, feito por técnico habilitado, e por funcionário qualificado. 



 

117 

 

 

Supressão e remoção de árvores de pequeno, médio e grande porte: é o procedimento de retirada 
da árvore por motivos de manejo diversos, como senescente, risco de queda e/ou árvore morta. 
Realizada após laudo técnico, feito por técnico habilitado, e por funcionário jardineiro ou podador 
qualificado. 
 

Picagem de troncos e galhos caídos: é o procedimento de corte de árvores caídas e dos troncos 
caídos no chão. Não há a necessidade de laudo técnico, mas o serviço deve ser realizado por 
funcionário jardineiro ou podador qualificado. 
 

Destocamento: rebaixamento de toco a uma profundidade mínima de 10,0 cm, após a supressão da 
árvore, por meio da máquina destocadora mecânica ou manualmente. Após a destoca, deve-se 
realizar o preenchimento do espaço gerado com terra compactada e recomposição do piso. 
 

Poda de raiz: secção de raízes para solucionar transtornos causados pelo afloramento anômalo, 
devido a condições ambientais e à incompatibilidade com edificações, tubulações e rede elétrica 
subterrânea, etc. Realizada após laudo técnico, feito por técnico habilitado. O serviço deve ser 
realizado por funcionário jardineiro ou podador qualificado e deverá ser executado em casos 
especiais e raros. 
 

Descrição dos serviços: 
 

a) O serviço é realizado nas árvores da borda da mata, das trilhas, de entremeio à área de 
convivência e na lateral de construções. 

b) Deverá ser feito por jardineiro (Equipe de Manutenção de Jardinagem, Aceiro e Roçada, 
executando serviços em solo) ou podador (Equipe de Manutenção Arbórea, funcionário 
habilitado para executar podas em altura) habilitado com motopoda e motosserra. 

c) Área ponto de atenção do Parque Municipal das Mangabeiras, que sempre é monitorada e 
oferece risco aos visitantes; são as Ilhas do Passatempo. 

Tabela 33 - Equipe de manejo arbóreo 

Função Síntese das Tarefas 

Encarregado 

Gerenciar e instruir sua equipe com relação aos serviços e ao uso de ferramentas, 
implementos e maquinários  

Responsabilizar-se pelo resultado do trabalho de sua equipe  

Controlar a produtividade e a qualidade do trabalho  

Controlar uso de uniformes e EPIs, zelar pela ordem e disciplina e controlar padrões 
produtivos, como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados 

Responsabilizar-se pelas ações relativas aos atos de trabalho de seus funcionários 

Oficial Podador 

Podar árvores em altura, tanto com uso do caminhão guindalto, como escalando 
árvore 

Supressão de árvores 

Cortar troncos e podar galhos do solo  
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Uso de motosserras, motopoda e EPIs (Equipamento de Proteção Individual) 

Auxiliar de poda em 
solo 

Picar tronco em solo. Uso de motosserras, motopoda e EPIs (Equipamento de 
Proteção Individual) 

Limpeza, transporte e carga 

Auxiliar de retirada 
de resíduos 

Executar tarefas que requerem ferramentas manuais, como retirada dos resíduos de 
poda do local, picada de galhadas e troncos com facão e foice 

Limpeza, transporte e carga 

 

16.2 Conjunto de ferramentas e equipamentos necessários para a equipe de 
manejo arbóreo proposta 

Tabela 34 - Conjunto de ferramentas e equipamentos necessários para a Equipe de Manejo Arbóreo 
proposta, com base na necessidade anual para um encarregado, um podador, um ajudante e cinco auxiliares. 

Item Especificação Quantidade  

1 Facão em aço temperado, 18", com cabo em plástico 3 

2 Vassoura para folhas, corpo e palhetas em aço, cabo de madeira (rastelo) 4 

3 Serrote podador com cabo telescópico 1 

4 
Escada extensível vazada de fibra de vidro e alumínio pultrudado, degrau D, catraca 
e roldana e altura de 12,0 m 

1 

 

17 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC) 

 

17.1 EPI E EPC DA EQUIPE DO MANEJO ARBÓREO (PREVISÃO PARA 1 ANO) 

 

Tabela 35 - Material e Equipamentos Mínimos de Proteção Coletiva (EPC). 

Item Especificação Quant. Total 

1 
Fita para isolamento de ambientes, tipo zebrada, em plástico, cores amarela e preta, 
largura 7,0 cm, rolo com 200,0 m (variação aceitável ± 10%) 

10 

2 
Cone de sinalização com 95,0 com de altura, e polietileno semiflexível com orifício de 
passagem de fita zebrada e com refletivo branco, pesando 15,0 kg, com enchimento 
de areia de 4,5 kg. 

15 
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Tabela 36 - Equipamentos mínimos de Proteção Individual (EPI) para encarregado (um funcionário). 

Item Especificação Quant. Total 

1 Botas de proteção de couro 1 

2 Capa de chuva, modelo sob medida 1 

3 Capacete de segurança 1 

4 
Protetor solar fator 30, tipo loção, resistente à água, embalagem com 200,0 g, 
aproximadamente 

1 

 

Tabela 37 - Equipamentos mínimos de Proteção Individual (EPI) – Operador de motosserra (trabalho em 
altura para 1 funcionário). 

Item Especificação Quant. Total 

1 
Luvas de couro de porco ou vaqueta, modelo, flexível, macias, punho curto 
(10,0 cm), com elástico de ajuste no dorso, reforçado entre o polegar e o 
indicador 

1 

2 Óculos de proteção 1 

3 Protetor auditivo tipo concha 1 

4 Capacete tipo alpinista 1 

5 Bota de proteção de couro 1 

6 
Calça de segurança (anticorte), para operador de motosserra, masculina, cor azul, 
tamanho sob medida. 

1 

7 
Cinto tipo paraquedista, cintas em poliamida, acolchoadas, fixação peitoral, 
ventral, dorsal e lateral 

1 

8 Capa de chuva, modelo sob medida 1 

9 
Protetor solar fator 30, tipo loção, resistente à água, embalagem com 200 g, 
aproximadamente 

1 

10 

Corda de escalada de 60,0 m, especificações: diâmetro – 11,0 mm, tipo 
(conforme EN 1831) - A Resistência – 25,0 kN, Resistência com nó oito – 16 kN 
Força de impacto - Fator de queda 0,3 (kN) - 5.0 Peso (g/m) - 80 Porcentual de 
capa - 33% Porcentual do núcleo – 67% Matéria-prima - Poliamida 

1 
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Tabela 38 - Equipamentos mínimos de Proteção Individual (EPI) – Ajudante do serviço poda/supressão 
arbórea, operando motosserra em solo (um funcionário). 

Item Especificação Quant. Total 

1 
Luvas de couro de porco ou vaqueta, modelo, flexível, macias, punho curto 
(10,0 cm), com elástico de ajuste no dorso, reforçado entre o polegar e o 
indicador 

1 

2 Óculos de proteção 1 

3 Protetor auditivo tipo concha 1 

4 Capacete de segurança 1 

5 Botas de proteção de couro 1 

6 
Calça de segurança (anticorte), para operador de motosserra, masculina, cor azul, 
tamanho sob medida 

1 

7 Capa de chuva, modelo sob medida 1 

8 
Protetor solar fator 30, tipo loção, resistente à água, embalagem com 200 gramas 
aproximadamente 

1 

  

Tabela 39 - Equipamentos mínimos de Proteção Individual (EPI) - Ajudante do Serviço Poda/Supressão 
Arbórea – Limpeza Trabalho em Solo (cinco funcionários). 

Item Especificação Quant. Total 

1 
Luvas de couro de porco ou vaqueta, modelo, flexível, macias, punho curto 
(10,0 cm), com elástico de ajuste no dorso, reforçado entre o polegar e o 
indicador 

1* 

2 Óculos de proteção 1* 

3 Protetor auditivo tipo concha 1* 

4 Capacete de segurança 1* 

5 Botas de proteção de couro 1* 

6 
Protetor solar fator 30, tipo loção, resistente à água, embalagem com 200,0 g 
aproximadamente 

1* 

* Entende-se uma unidade de cada item para cada um dos quatros funcionário. 
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18 MÁQUINAS  
 

18.1 Máquinas permanentes 

Tabela 40 - Máquinas permanentes – Quantidade mínima de motosserras e motopodas – Especificações. 

Item Motosserras e Motopoda – Especificação Mínimas Quant. Total 

1 

MOTOPODA  

• Cilindrada – 25,4 cm
3
  

• Diâmetro do cilindro – 34,0 mm  

• Curso do pistão – 28,0 mm;  

• Potência – 095 Kw (1,38 PS)  

• Rotação máxima -10.500 rpm.  

1 

2 

MOTOSSERRA PEQUENA  

• Cilindrada – 40,2 cm
3
 

• Curso do pistão – 32,0 mm  

• Potência – 2,0kW 

• Rotação máxima – 14.000 1/min 

• Rotação da marcha lenta – 2.800 1/min 

1 

3 

MOTOSSERRA MÉDIA  

• Cilindrada – 59,0 cm³
 

• Diâmetro – 47,0 mm 

• Curso do pistão – 34,0 mm 

• Potência – 3,4 Kw (4,6 p/s) a 9.500 p/min 

• Rotação marcha lenta – 2.800 rpm 

• Rotação máxima – 1.400 rpm 

• Sistema de combustível – carburador de membrana, multiposicional, com bomba de 
combustível integrada, tanque de combustível 0,685 L 

1 

4 

MOTOSSERRA GRANDE  

• Cilindrada – 84,9 cm³
 

• Diâmetro do cilindro – 52,0 mm 

• Curso do pistão – 40,0 mm 

• Potência – 4,8 Kw 

• Sistema de combustível – carburador de membrana, multiposicional, com bomba de 
combustível integrada, tanque de combustível 0,825 L 

1 

Total 4 
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18.2 Previsão de gasto anual de gasolina e óleos para máquinas e quadriciclos 

Tabela 41 - Previsão de gasto anual de gasolina e óleos para máquinas e quadriciclos. 

Item Especificação Unid. Quant. Total 

1 
Óleo lubrificante, para motor 4 tempos, SAE 20 W-50, API-SF, frasco com 
1.000,0 mL 

unid. 200 

2 
Óleo lubrificante, para motor 2 tempos, mineral, de alto desempenho, para 
diluição em proporção de no mínimo até 1:50 (para período de 
descarbonização de 600 horas de operação), frasco com 500,0 mL 

unid. 250 

3 
Gasolina automotiva, comum, conforme especificações da Agência Nacional 
de Petróleo (ANP) 

L 5.000 

Obs.: Estão incluídos nessa demanda: Gastos de 2 quadriciclos existentes de 1.440 L/ano e os gastos previstos para a Equipe 
de Manejo Arbóreo e a Equipe de Jardinagem). 

 

18.3 Veículos e equipamentos 

Tabela 42 - Equipamento temporário para a Equipe de Poda. 

Item Especificação Quant. Total 

Destocadora, trituradora 
de tocos e raízes 

Destocador autopropelido equipado com motor EFI Kohler de 
26,5 hp (19,8 kW), fornecendo energia de tamanho grande em 
uma unidade compacta. Entra em espaços pequenos para 
destocar de forma eficiente; com os pneus duplos removidos. 
Medindo 35” (89 cm). 

1 

 

18.4 Áreas de recuperação 

São áreas degradadas por contaminação biológica por espécies exóticas, com alto potencial biológico 
invasor, como eucalipto (Eucalyptus sp.), leucenas (Leucaena leucocephala) e pinus (Pinus sp.). A área 
total aproximada é de 219.512,35 m². 
 
Obs.: Outra definição encontra-se no Plano de Manejo, item “Zona de Recuperação”. 
 
É necessário criar o Projeto Técnico de Recuperação da Flora (PTRF) para cada área. 
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Tabela 43 - Veículo permanente da equipe de poda. 

Item Especificação Quant. Total 

Caminhonete Cabine dupla 4x4 1 

Caminhão 
guindalto 

equipado com 
cesta dupla 

Com lança superior a 27,0 m (equipado com cabine de alumínio, com 
capacidade para 6 (seis) pessoas 

1 

Caminhão 
carroceria ou 
compactador 

Equipado com cabine de alumínio, carroceria de madeira com 
dimensões de 5,0 x 2,5 m, com capacidade para 6(seis) pessoas de 
acordo com as normas de segurança pertinente) 

1 Caminhão carroceria ou caminhão compactador de lixo; potência 
mínima 175 cv; ar condicionado; sistema completo de som; direção 
hidráulica; com lameiro de borracha; carga útil mínima de lixo a ser 
transportado no coletor é de 3.500,0 kg; motor diesel mínimo de 4 
cilindros; coletor compactador 6m³ 

Plataforma 
elevatória 

Equipamento com esteira com lança de alcance mínimo de 23,0 m. 
Lança articulada, com dimensões de largura 0,98 m, comprimento 6,20 
m e altura 1,97 m. 

1 

 

18.5 Áreas especiais 

São áreas que conjugam as operações de manutenção arbórea e manutenção de jardinagem e 
roçada. 

São cinco áreas distintas:  

● Ciranda dos Brinquedos - 10.054,93 m² 
● Viveiro de Mudas - 1.974,29 m² 
● Ilhas do Passatempo - 11.091,69 m² 
● Centro de Educação Ambiental - 2.863,24 m² 
● Complexo Operacional da Caraça - 4.656,99 m² 

 
Obs.: Para a área do Viveiro de Mudas será necessário: 
 

a) Executar reforma de adequação e modernização dos espaços do viveiro e da casa de apoio. A 
edificação de apoio é antiga e possui patologias na estrutura. A adequação e a modernização 
promoverão aprimoramento e eficiência na produção de mudas nativas próprias do parque.  

 
b) Criar projeto técnico de produção de mudas nativas do parque. O projeto irá conter, além do 

plano produtivo, a quantificação de insumos (sacos plásticos para mudas, adubos químicos, 
orgânicos, etc.), máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias, que ainda não estão 
quantificadas nas planilhas citadas neste documento. 
 

Nas figuras a seguir estão detalhadas, em cada mapa, as áreas de manutenção das áreas verdes 
descritas acima. 
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Figura 41 - Mapas de manutenção de espaços verdes na área de estudo. 

 
                  Fonte: FPMZB (2019). 

 

Figura 42 - Mapa de manutenção de espaços verdes na área de estudo – Detalhe 1. 

 
                  Fonte: FPMZB (2019). 
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Figura 43 - Mapa de manutenção de espaços verdes na área de estudo – Detalhe 2. 

 
       Fonte: FPMZB (2019).   

 

Figura 44 - Mapa de manutenção de espaços verdes na área de estudo – Detalhe 3. 

 
       Fonte: FPMZB (2019).  
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Figura 45 - Mapa de manutenção de espaços verdes na área de estudo – Detalhe 4. 

 
       Fonte: FPMZB (2019).  
 

18.6 Operação de limpeza das áreas de uso público e administrativas 

● Varrição de áreas públicas e de circulação: Consiste em varrer e limpar o acúmulo de 
lixo deixado pelos visitantes, folhas e resíduos de vegetação, assim como pisos de 
edificações voltadas para o público, como banheiros e edificações 
administrativas/operacionais. Esse serviço ocorre na Portaria Sul, na Roleta, no 
Quiosque de Informações, na Praça das Águas, no Pavilhão Administrativo, nas Ilhas do 
Passatempo, no Parque Esportivo, na Ciranda dos Brinquedos, no Complexo Operacional 
Caraça, na Casa Amarela, na Portaria Norte, no Lago dos Sonhos, na Cascatinha, no 
Portão Cidadania, no Viveiro de Mudas, no CEAM e no Mirante da Mata. Mirante 
Mangabeiras: área de circulação dos carros, gramado e deque. Curral: Praça Carlos 
Drummond de Andrade, Portaria 1, Praça do Encontro e Mirante 3.  

 

Essa varrição é realizada diariamente somente nas Ilhas do Passatempo, no Teatro de Arena, na 
Praça das Águas, no Pavilhão Administrativo, na Roleta, no Quiosque de Informações, no Parque 
Esportivo e na Ciranda dos Brinquedos, além do que foi citado para o Mirante Mangabeiras e o 
Parque da Serra do Curral. 

Nos demais locais, a limpeza é feita por escala de trabalho progressiva. 

● Retirada de lixo das lixeiras: Consiste no recolhimento do lixo acumulado nas lixeiras 
existentes em todo o parque e realocado para o depósito de lixo do Teatro de Arena ou 
da Caraça. Toda segunda-feira, o caminhão da Gerência de Parques Oeste transporta o 
lixo acumulado para o depósito da Praça dos Escoteiros, na Caraça, onde o caminhão da 
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SLU retira do parque. A caminhonete busca o lixo das vias internas do Mangabeiras, bem 
como do Mirante e do Curral, e leva direto para o depósito da Caraça. Quando o resíduo 
é de poda e roçada, eles são levados para os aterros sanitários. 

● Limpeza de banheiros públicos. 
 

Paradas de ônibus (Trevo, Colina, Roleta, Mirante e Vale dos Quiosques) e banheiros da Praça das 
Águas, do Parque Esportivo, da Ciranda dos Brinquedos, do Lago dos Sonhos e do Mirante 
Mangabeiras; no Curral, tem na Portaria 1 e no Mirante 3. 

● Limpeza de edificações 
 
Pavilhão da Praça das Águas (banheiros masculino e feminino das ASGs, Sala dos Quatis, 
almoxarifado, sala das caminhantes, banheiro público da praça, vidros do restaurante, copa dos 
funcionários, sala dos bombeiros, sala de educação ambiental, central de segurança, sala da brigada, 
banheiros masculino e feminino, sala da Guarda Municipal, sala de telefone e internet, xerox, 
gabinete da presidência em duas salas, sala de reunião, sala dos técnicos, copa e sala de eventos). 
Quiosque de informações. Bilheteria ao lado da roleta. Ceam, viveiro, Portaria Sul e sala aluguel de 
quadra. Complexo Caraça (Portaria Norte, Portaria Caraça, Sala dos Motoristas, Sala da Manutenção, 
Centro de Convivência, almoxarifado, vestiários da manutenção). Portaria 1 e 2 do Curral, Mirante 3.  

● Como funciona a operação e a distribuição 
 
Onze Auxiliares de Serviços Gerais (ASGs), sendo 2 homens e 9 mulheres, em turno 12x36, que 
atendem somente a Praça das Águas, pavilhão, o Parque Esportivo, a Ciranda dos Brinquedos e a 
Portaria Sul. Horário de 7 às 19 horas. 

Portanto, tem-se um plantão com 6 e outro com 5 ASGs. 

Existem mais cinco auxiliares de serviços gerais (ASGs) trabalhando em jornada de 12x36 horas, que 
estão assim distribuídas: uma para o Mirante das Mangabeiras, uma para o Parque Municipal Mata 
das Borboletas e três ficam no Complexo Operacional da Caraça. 

Existem ainda duas ASGs trabalhando em jornada 12x36 horas que atendem ao Parque da Serra do 
Curral, sendo uma por dia. 

Diante disso, o trabalho fica distribuído na parte de cima do parque, onde 11 ASGs trabalham no 
turno 12x36 horas, que tem seis funcionárias: duas se dividem no Parque Esportivo e na Ciranda dos 
Brinquedos e quatro ficam na Praça das Águas; e no turno de cinco ASGs: duas ficam no Parque 
Esportivo e três na Praça das Águas. 

As três que estão na Caraça fazem a limpeza de toda a área da parte baixa do parque. Sábado e 
domingo uma dá apoio na Ciranda dos Brinquedo e na parte superior, se for o caso. 

Para os parques funcionarem plenamente, é demandada uma série de materiais e insumos para a 
operação de limpeza. A seguir, está listada a média de gasto de materiais de consumo pelos parques, 
em um mês de trabalho. 
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Tabela 44 - Média de gasto de materiais de consumo pelos parques, em um mês de trabalho. 

Itens Unidade/Setor Quantidade Média/Mês 

Água sanitária 

Praça das Águas/Mirante 12 

Caraça/manutenção 6 

Parque Serra do Curral 4 

Álcool 

Praça das Águas/Mirante 0 

Caraça/manutenção 3 

Parque da Serra do Curral 2 

Cera líquida 

Praça das Águas/Mirante 4 

Caraça/manutenção 0 

Parque da Serra do Curral 0 

Cloro 

Praça das Águas/Mirante 2 

Caraça/manutenção 1 

Parque da Serra do Curral 0 

Desinfetante 

Praça das Águas/Mirante 4 

Caraça/manutenção 4 

Parque da Serra do curral 2 

Detergente 

Praça das Águas/Mirante 6 

Caraça/manutenção 4 

Parque da Serra do Curral 2 

Esponja dupla face 

Praça das Águas/Mirante 0 

Caraça/manutenção 5 

Parque da Serra do Curral 0 

Esponja de aço 

Praça das Águas/Mirante 3 

Caraça/manutenção 3 

Parque da Serra do Curral 0 

Flanela 

Praça das Águas/Mirante 0 

Caraça/manutenção 2 

Parque da Serra do Curral 0 

Papel higiênico rolão 

Praça das Águas/Mirante 48 

Caraça/manutenção 24 

Parque da Serra do Curral 8 

Pano de prato 

Praça das Águas/Mirante 3 

Caraça/manutenção 4 

Parque da Serra do Curral 0 

Pano para limpeza 

Praça das Águas/Mirante 5 

Caraça/manutenção 3 

Parque Serra do Curral 2 

Papel toalha 

Praça das Águas/Mirante 8 

Caraça/manutenção 4 

Parque da Serra do Curral 2 

Rodo de 40,0 cm 

Praça das Águas/Mirante 0 

Caraça/manutenção 2 

Parque da Serra do Curral 0 

Sabão em pó de 5,0 kg 

Praça das Águas/Mirante 0 

Caraça/manutenção 1 

Parque da Serra do Curral 0 

Sabonete líquido 

Praça das Águas/Mirante 2 

Caraça/manutenção 1 

Parque da Serra do Curral 1 

Saco para lixo 100,0 L Praça das Águas/Mirante 300 
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Caraça/manutenção 300 

Parque da Serra do Curral 0 

Saponáceo 

Praça das Águas/Mirante 0 

Caraça/manutenção 3 

Parque da Serra do Curral 0 

Vassoura piaçava 

Praça das Águas/Mirante 0 

Caraça/manutenção 3 

Parque da Serra do Curral 0 

Copo para água 

Praça das Águas/Mirante 4 

Caraça/manutenção 4 

Parque da Serra do Curral 0 

 

18.7 Veículos 

Caminhão-pipa: um caminhão com capacidade para 8.000 L. 

Serviços: molhar gramados da Portaria Norte, da Ciranda dos Brinquedos, do Parque Esportivo, do 
platô ao lado da escada do estacionamento, do Mirante Mangabeiras e da Serra do Curral. Atende 
aos combates a incêndios florestais.  

Período de trabalho: de segunda à sexta-feira. Em caso de incêndio, também pode ser acionado nos 
fins de semana e feriados. Também atende a outras unidades, conforme programação. 
 
Caminhonetes: duas caminhonetes 4x4. 

Serviços: transportar resíduos, ferramentas, equipamentos, funcionários, brigadistas, dentre outros. 

Período de trabalho: 

Tabela 45 - Período de trabalho de caminhonetes. 

Dia Caminhonete 1 Caminhonete 2 

Segunda-feira  de 7 às 18 horas de 8 às 19 horas 

Terça-feira de 7 às 19 horas Folga 

Quarta-feira  de 7 às 18 horas  de 8 às 19 horas 

Quinta-feira Folga de 7 às 19 horas 

Sexta-feira de 7 às 19 horas de 7 às 19 horas 

Sábado de 7 às 19 horas de 7 às 19 horas 

Domingo de 7 às 19 horas de 7 às 19 horas 

 

Ônibus: dois micro-ônibus com capacidade para 19 assentos e duas cadeiras acessíveis para pessoas 
com necessidades especiais e 30 assentos o comum. 

Serviços: transportar visitantes no interior do parque, funcionários, brigadistas, ferramentas, 
equipamentos, prestadores de serviços comunitários, dentre outros. 
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Período de trabalho: todos os dias, em jornada 12x36 horas, de 6 às 18 horas. Só um micro-ônibus 
trabalha por dia. Caso seja necessário, os dois ônibus irão transitar no mesmo dia, diante de 
atendimento previamente agendado. 
 

18.8 Cooperações institucionais 

Existem algumas cooperações institucionais nos parques, sendo: 

Laço – entidade que cuida de pessoas com distúrbios mentais, que utiliza infraestrutura no Complexo 
Operacional da Caraça. 

Escola Municipal Levindo Coelho – utiliza a horta localizada na Casa Amarela, próximo ao Complexo 
Operacional da Caraça, como meio de educação ambiental. 

Caminhantes da Estrada Real – utilizam uma sala do Pavilhão Administrativo na Praça das Águas, 
assim como sua sede, e fazem reuniões. 

Exposição Sentidos do Nascer – utilizam uma sala do Pavilhão Administrativo na Praça das Águas, 
onde usam recursos interativos e multimídias sobre o parto natural e seus benefícios. 
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19 PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

Neste tópico do Plano de Manejo são apresentados os programas de manejo propostos para os 
meios biótico e abiótico. 
 

19.1 Programa de uso público 

Este programa é composto por cinco projetos, com objetivos que visam aprimorar a gestão e o 

ordenamento do uso público nos parques. 

 

Quadro 7 - Programa de uso público. 

Projetos Objetivos 

Prazos Aplicação 
em Algum 

Lugar 
Específico 
do Parque 

ou do 
Entorno? 

Indicadores - 
como Monitorar 
a Efetividade das 

Ações? 

Frequência 
de Monito-

ramento 

Possíveis Executores 
e/ou Colaboradores Curto 

Prazo                                                                                                                                                                                      
(2 anos) 

Médio 
Prazo  

(5 anos) 

Longo 
Prazo      

(10 anos) 

1 – Regulamen-
tação de 

atividades de 
uso público e 
definição da 

capacidade de 
suporte 

Avaliar as 
atividades 

propostas e 
estabelecer 
diretrizes de 

segurança, bem 
como as regras 

de uso e sua 
capacidade de 

suporte 

X                                              

Zonas de 
Uso 

Intensivo e 
Extensivo 

Atividades 
propostas nos 

locais previstos, 
com as condições 

estabelecidas e 
suas diretrizes 

Diário 
Funcionários da 

FPMZB, terceirizados 
e concessionários 

2 - 
Requalificação 
da sinalização 

Elaborar projeto 
de sinalização 

para os parques 
que contemple 

sinalizações 
indicativas, 

interpretativas, 
informativas e de 

advertência 

 

X   

Zonas de 
Uso 

Intensivo e 
Extensivo 

Projeto de 
sinalização 
elaborado 

Projeto de 
sinalização 
implantado 

A cada um 
ano 

Equipe da FPMZB 
para elaboração do 

projeto 

Empresa contratada 
para confecção e 
implantação da 

sinalização 

3 – 
Monitoramento 

da visitação  

Avaliar a 
qualidade da 

experiência dos 
usuários e  

conhecer o perfil 
e a quantidade 

de visitantes  

 X  
Locais de 

uso público 

Relatório anual 
tabulado e 
compilado 

Semestral Equipe da FPMZB 

4 - Gestão de 
Eventos 

Definir locais, 
regras e 

capacidade 
suporte 

X   

Locais 
previstos 

para 
realização 
de eventos 

A cada evento 
realizado 

A cada 
evento 

realizado 

Equipe da FPMZB e 
funcionários 
terceirizados 

5 - Concessão de 
espaços  

Definir áreas 
passíveis de 
concessão e 
subsidiar a 

elaboração de 

X   

Locais 
previstos 

para 
concessão 
(Zona de 

Publicação do 
edital de licitação, 

quantidade de 
empresas 

interessadas e 

Por processo 
FPMZB e outros 

órgão da PBH 
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modelagens 
econômica e 

jurídica 

Uso 
Intensivo e 
Extensivo) 

monitoramento 
do desempenho 
dos vencedores 
dos certames 

 

20 PROJETO 1 - REGULAMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE USO 
PÚBLICO E DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE DE SUPORTE  

 

20.1 Regulamentação de atividades de uso público 

Neste estudo foram identificadas diversas atividades de uso público praticadas pelos visitantes, no 
interior dos parques. Diante disso, propõem-se diretrizes e a definição de localização para cada uma 
delas, que nortearão sua regulamentação. Dessa forma, apresentam-se a seguir as atividades 
reconhecidas e praticadas no interior dos parques, bem como as diretrizes para a prática. 

Destaca-se que a qualquer momento os locais podem ser ampliados, bem como as áreas podem ser 
restringidas por motivos diversos, como questões de segurança e de saúde pública e em virtude de 
fatores climáticos, ecológicos e geológicos.  

Caso venha surgir a demanda de uma nova atividade não contemplada neste plano, deverá ser 
iniciado um processo de avaliação criteriosa nos órgãos competentes, para uma possível 
regulamentação. Vale ressaltar que toda nova atividade a ser regulamentada deve estar em 
conformidade com a vocação e o zoneamento das unidades.  

O Quadro 8 apresenta as atividades, os locais permitidos e as diretrizes para sua prática. 
 

Quadro 8 - Atividades, locais permitidos e diretrizes. 

Atividades Locais Permitidos Diretrizes 

Skate Pista de street e half pipe 

- Equipamentos mínimos necessários: capacete, joelheira, 
cotoveleira e luvas 

- Despesas com resgate devem ser custeadas pelo 
acidentado 

- Os equipamentos de segurança são de inteira 
responsabilidade do praticante 

Ciclismo 

Vias internas do Parque 
das Mangabeiras, pista 
street, half pipe e Praça 
das Águas 

- Protetor solar 
-  Roupas confortáveis e flexíveis 
- Não deixar resíduos na trilha e trazer todo o lixo de 

volta 
- Sempre caminhar nas vias oficiais 
- Equipamentos mínimos necessários: capacete e calçado 

fechado 
- Despesas com resgate devem ser custeadas pelo 

acidentado 
- Equipamentos mínimos necessários para a modalidade 

de BMX em pista: capacete, joelheira, cotoveleira e 
luvas 

- Os equipamentos de segurança são de inteira 
responsabilidade do praticante 

Pipa/papagaio Platô da Praça das Águas - Pipas de papel 
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- Sem uso de fios cortantes (cerol ou similares) 
- Longe da rede elétrica e sem perturbar os demais 

usuários 
- Não deixar resíduos e trazer todo o lixo de volta 

Patins Pista de street e half pipe 

- Equipamentos mínimos necessários: capacete, joelheira, 
cotoveleira e luvas 

- Despesas com resgate devem ser custeadas pelo 
acidentado 

- Os equipamentos de segurança são de inteira 
responsabilidade do praticante 

Caminhada 

Estradas internas do 
Parque das Mangabeiras e 
da Serra Curral, Trilhas do 
Cerrado, da Mata, das 
Águas e Travessia da Serra 
do Curral. 

- Calçados fechados 
- Protetor solar 
- Chapéu/boné 
- Roupas confortáveis e flexíveis 
- Cantil com água 
- Alimentos leves 
- Não é permitido acompanhamento de animais 

domésticos 
- Proibido o consumo de bebidas alcoólicas 
- Proibido o uso de aparelhos sonoros 
- Não deixar resíduos na trilha e trazer todo o lixo de 

volta 
- Sempre caminhar nas vias oficiais 
- Assinatura de termo de assunção de riscos (Travessia 

Serra do Curral) 
- Despesas com resgate devem ser custeadas pelo 

acidentado 

Tirolesa 
 Do Mirante Mangabeiras 
ao Parque Esportivo 

- Respeitar a carga máxima de peso do equipamento 
- Os equipamentos que envolvem a atividade devem 

sofrer manutenções preventivas e corretivas 
constantes, visando à segurança dos usuários 

São necessários para a prática: 
- Calçados fechados 
- Protetor solar 
- Roupas confortáveis e flexíveis 
- Respeitar os horários e agendamentos 
- Assinatura de termo de assunção de riscos 
- Despesas com resgate devem ser custeadas pelo 

acidentado e/ou empresa concessionária 
 

Futebol Quadras Parque Esportivo 

- Calçados fechados 
- Protetor solar 
- Roupas confortáveis e flexíveis 
- Respeitar os horários e agendamentos 
- Zelar e se responsabilizar por danos ao patrimônio 

público 

Peteca Quadras Parque Esportivo 

- Calçados fechados 
- Protetor solar 
- Roupas confortáveis e flexíveis 
- Respeitar os horários e agendamentos 
- Zelar e se responsabilizar por danos ao patrimônio 

público 

Tênis Quadras Parque Esportivo 
- Calçados fechados 
- Protetor solar 
- Roupas confortáveis e flexíveis 
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- Respeitar os horários e agendamentos 
- Zelar e se responsabilizar por danos ao patrimônio 

público 

Vôlei Quadras Parque Esportivo 

- Calçados fechados 
- Protetor solar 
- Roupas confortáveis e flexíveis 
- Respeitar os horários e agendamentos 
- Zelar e se responsabilizar por danos ao patrimônio 

público 

Basquete Quadras Parque Esportivo 

- Calçados fechados 
- Protetor solar 
- Roupas confortáveis e flexíveis 
- Respeitar os horários e agendamentos 
- Zelar e se responsabilizar por danos ao patrimônio 

público 

 

20.2 Atividades religiosas 

É sabido que práticas religiosas ocorrem nos diversos parques municipais de Belo Horizonte, e não é 
diferente nos Parques das Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort Lauderdale. 

Diante disso, a Secretaria da Cultura, a Segurança Pública e a FPMZB iniciaram, em 2019, um 
diagnóstico visando identificar a natureza das práticas, os locais e como elas ocorrem. 

Desta forma, o Plano de Manejo, por meio deste Programa de Uso Público, recomenda a realização 
de estudos para: 

● Mapear todas as práticas religiosas desenvolvidas no interior dos parques, por meio de um 
diagnóstico com os praticantes das religiões, destacando suas percepções, os locais de uso e 
as demandas; 

● Identificar a necessidade de coletas de plantas, quais espécies, a quantidade média, os locais 
de ocorrência, a abundância e os horários mais utilizados, propondo ações sustentáveis para 
essa prática; 

● Identificar os diversos tipos de rituais, como ocorrem, os locais, os períodos e os horários de 
maior ocorrência, a fim de propor medidas e procedimentos sustentáveis; 

● Propor medidas de credenciamento de usuários para a realização das respectivas 
manifestações religiosas; 

● Propor ações de educação ambiental com vistas às práticas religiosas, por meio de oficinas 
e/ou de rodas de conversa que estimulem a troca de saberes; e 

● Levantar e analisar experiências de práticas religiosas em outras UCs e instituições da 
sociedade civil, com uso sustentável dos recursos naturais. 

 

20.3 Definição da capacidade de suporte 

Os cálculos das capacidades de carga/suporte presentes neste estudo foram integralmente baseados 
na metodologia intitulada “Roteiro metodológico para manejo de impactos da visitação com enfoque 
na experiência do visitante e na proteção dos recursos naturais e culturais” do ICMBio, publicada em 
2011. 
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A elaboração de procedimentos e ferramentas desse roteiro teve como referência as metodologias 
de manejo de impactos da visitação em áreas protegidas adotadas em diferentes países, a fim de 
identificar os seus pontos mais relevantes e aproveitar aprendizados e experiências obtidos a partir 
de sua aplicação. Foram consideradas as metodologias: Rango de Oportunidades para Visitantes em 
Áreas Protegidas (ROVAP), Capacidade de Carga Turística em Áreas Protegidas (CC), Limite Aceitável 
de Câmbio (LAC), The Visitor and Resource Protection Framework (VERP) e Visitor Impact 
Management (VIM).  

Aliadas ao estudo das metodologias e de suas aplicações em outros países, foram analisadas as 
condições das unidades de conservação (UCs) brasileiras para o manejo de impactos da visitação. 
Considerou-se ainda que, de modo geral, a infraestrutura para apoio à visitação é precária, os 
funcionários são escassos e pouco qualificados, o orçamento das UCs é insuficiente e há poucas 
experiências consolidadas de manejo da visitação em unidades de conservação do Brasil. 

A lógica que orientou a estruturação dos procedimentos de Manejo de Impactos da Visitação 
considerou que, para algumas unidades de conservação, é importante controlar a quantidade de 
pessoas que visitam determinado atrativo, por causa da limitação das condições de manejo da 
própria UC, dos serviços oferecidos e da grande demanda pela visitação naquele lugar. Assim, foi 
contemplada uma etapa de cálculo de um número que ofereça o balizamento para o manejo. O 
cálculo está pautado na análise e na mensuração de fatores limitantes da visitação relacionados à 
qualidade da experiência e às condições físicas dos lugares da UC onde acontecem as atividades de 
uso público, relacionadas especificamente ao espaço disponível, à infraestrutura, ao pessoal, aos 
equipamentos, aos serviços disponíveis, dentre outros.  

Dessa forma, o cálculo do Número Balizador de Visitação (NBV) destina-se a estimar o número de 
visitantes que uma área específica da UC tem capacidade de receber por dia, para realização de 
determinada atividade, em virtude das condições de manejo da visitação existente. 

A definição do NBV inicia-se com a identificação das condições atuais da UC para manejo da visitação 
de cada uma das atividades. Essas condições devem ser físicas e mensuráveis. Elas serão 
denominadas fatores limitantes de manejo da visitação, pois poderão restringir a quantidade de 
visitantes de determinada atividade e o lugar de visitação.  

Por exemplo: o espaço disponível na borda do mirante para observação de um atrativo, ou a 
quantidade de pessoas em grupo para trafegarem em uma trilha, dentre outros.  

Os fatores limitantes de manejo da visitação poderão variar de acordo com a atividade/lugar. 
Entretanto, o fator espaço físico disponível sempre deverá ser considerado, pois permite identificar o 
número máximo de visitas que certo lugar poderia acomodar. 

Após identificar as condições de manejo da visitação existentes, o passo seguinte é quantificar cada 
uma delas. 

● Uma pessoa, geralmente, requer 2,0 m² para mover-se livremente em trilhas (estimativa 
dos participantes da Oficina de Manejo de Impactos da Visitação em UCs); 

● Em áreas abertas, como praia, lago, piscina, área de convivência no entorno de lagos e 
cachoeiras, o espaço normalmente requerido por pessoa é de 4,0 m² (CIENTES, 1999);  

● Em cavernas, o espaço mínimo requerido por pessoa é de 2,0 m² nas áreas de salões 
(estimativa da autora, a partir de estudos e prática de visita a cavernas) e 3,0 m lineares no 
percurso (estimativa dos participantes da Oficina de Manejo de Impactos da Visitação em 
UC); e 
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● Em mirantes, considera-se que uma pessoa requer 1,0 m linear nos pontos de observação, 
geralmente posicionados nas bordas (adaptação da proposta do Plano de Manejo do 
Parque Nacional da Tijuca – ICMBio, 2008). 

Para o cálculo do NBV, considere: a relação entre a presença ou disponibilidade do fator limitador da 
atividade de visitação e a necessidade que uma pessoa ou um grupo de pessoas tem desse fator 
(D/N). Multiplique o resultante dessa divisão pelo número de vezes que uma pessoa ou um grupo 
teria condições de visitar aquele determinado lugar por dia (NV), que, por sua vez, é calculado pela 
divisão do tempo oferecido pela UC para realização da atividade pelo tempo necessário para que 
uma pessoa ou um grupo realize a atividade em um dia. O dia é a unidade de tempo de referência 
para os cálculos. A base de cálculo é: 

- Número Balizador de Visitação (NBV): 

𝑁𝐵𝑉 = 𝐷/𝑁 × 𝑁𝑉 

 

em que 

 D = disponibilidade (em área, metros lineares ou quantidade); 

N = necessidade por pessoa ou grupo de pessoas (em área, metros lineares ou quantidade); e 

NV = número de vezes que um grupo ou uma pessoa teria condições de visitar aquele lugar 
em um dia. 

 

𝑁𝑉 = 𝑇𝑂/𝑇𝑁 

 

em que 

 TO = tempo oferecido pela UC para a realização da atividade; e 

 TN = tempo necessário para que uma pessoa ou um grupo realize a atividade em um dia. 

 

No Quadro 9, tem-se uma planilha contendo as trilhas oficiais, previstas neste estudo, que serão 
contempladas com o NBV.  

Optou-se por outra forma de mensurar a capacidade de carga/suporte, com base nas legislações 
vigentes, para regulação de eventos no município. 

 

Quadro 9 - Planilha contendo as trilhas oficiais contempladas com o NBV. 

Local Fatores Limitantes de Manejo TO TN NV D N 
Valor do 

Fator 
Unidade de 

Cálculo 

Trilha do 
Cerrado 

A trilha possui 415,0 m lineares e cada 
pessoa necessita de 2,0 m² 

4 h 2 h 2 
8
0 

2 80 Pessoas 

Trilha da 
Mata 

A trilha possui 511,0 m lineares e cada 
pessoa necessita de 2,0 m² 

4 h 2 h 2 
8
0 

2 80 Pessoas 

Trilha das 
Águas 

A trilha possui 874,0 m lineares e cada 
pessoa necessita de 2,0 m² 

4 h 2 h 2 
8
0 

2 80 Pessoas 
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Travessia 
Serra do 
Curral 

A trilha possui 2.700,0 m lineares e 
cada pessoa necessita de 2,0 m² 

4 h 2 h 2 
8
0 

2 80 Pessoas 

 

A Trilha do Cerrado possui 415,0 m de extensão (D), e para realizar seu percurso são gastos 
aproximadamente 30 minutos (TN). O parque oferece 9 horas (TO) para visitação, dentro do seu 
horário previsto em regulamento, sendo de 8 às 17 horas, e para as atividades em trilha são 
necessários 2 m² por pessoa. Porém, esses dados foram alterados na planilha de cálculo, pois a 
operação da trilha deve levar em conta um horário menor de disponibilidade para sua realização, 
uma vez que só poderá ser feita mediante agendamento prévio e com duas saídas diárias, sendo uma 
na parte da manhã e a outra na parte da tarde, desde que haja recursos humanos para essa operação 
(mínimo de dois condutores, sendo um no início e o outro ao final do grupo). Além disso, essa 
atividade deverá priorizar a educação ambiental, com atendimento a grupos escolares em atividades 
extraclasse, o que, consequentemente, aumenta o TN para 2 horas de atividade, haja vista que 
ocorrerão paradas para interpretação da fauna e flora, dos recursos hídricos, da geologia, dentre 
outros temas pertinentes e possíveis de serem abordados ao longo do caminho. O último fator 
alterado foi a distância (D), de 415,0 para 80,0 m lineares, tendo em vista que não se pretende 
ocupar todo o percurso com pessoas a cada 2m², devido à necessidade de o grupo estar próximo 
para acompanhar a condução do monitor que fará a interpretação ambiental. Portanto, priorizou-se 
ocupar até 80,0 m² para pessoas a cada 2,0 m² da trilha, e não toda sua extensão. 

Desta forma, a Trilha do Cerrado possui um NBV de 80 pessoas por dia, a serem divididas em dois 
grupos de, no máximo, 40 pessoas, incluindo os condutores. 

A mesma situação se repete nas Trilhas da Mata, das Águas, bem como na Travessia da Serra do 
Curral, que resultou em um NBV de 80 pessoas por dia, a serem divididas em dois grupos de, no 
máximo, 40 pessoas, incluindo os condutores. 

O quadro a seguir apresenta o NBV para as demais áreas dos parques. 

Os parâmetros utilizados para a base de cálculo desses locais foram baseados na mesma 
metodologia apresentada anteriormente nesta seção, em que foram considerados 4 m² por pessoa 
para as áreas de convivência e 1 metro linear para os mirantes. 

● Em áreas abertas, como praia, lago, piscina, área de convivência no entorno de lagos e 
cachoeiras, o espaço normalmente requerido por pessoa é de 4,0 m² (CIENTES, 1999); e 

● Em mirantes, considera-se que uma pessoa requer 1 metro linear nos pontos de 
observação, geralmente posicionados nas bordas (adaptação da proposta do PLANO DE 
MANEJO DO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA – ICMBio, 2008). 

Para os estacionamentos, utilizou-se a quantificação das vagas já demarcadas.  

Para as quadras para prática esportiva, foi utilizado como base o número máximo de pessoas 
possíveis de jogar a partida em cada esporte. 

Para a pista de skate street, o parâmetro foi com base em entrevista com os praticantes/esportistas, 
que apontaram a capacidade simultânea na pista, bem como a capacidade de espera nas laterais 
para entrar, haja vista que não há metodologia específica para esse cálculo.  
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Quadro 10 - Local, medida (área m
2
 ou metro linear) e quantidade máxima de pessoas simultâneas para a 

prática esportiva nos Parques das Mangabeiras e da Serra do Curral. 

Local Parque 
Medida (área m² ou 

metro linear) 
Quantidade Máxima de 

Pessoas Simultâneas 

Praça das Águas Mangabeiras 10.507 2.626 

Teatro de Arena Mangabeiras Não se aplica 700 

Ilhas do Passatempo – 
Mico-Estrela 

Mangabeiras 
180                                      

44 assentos 
45 + 44 = 89 

Ilhas do Passatempo – 
Quaresmeira 

Mangabeiras 
150                                    

43 assentos 
37 + 43 = 80 

Ilhas do Passatempo – 
Sabiá 

Mangabeiras 
150                                      

36 assentos 
37 + 36 = 73 

Ilhas do Passatempo – 
Mística  

Mangabeiras 
112                                        

47 assentos 
28 + 47 = 75 

Ilhas do Passatempo – 
Jacarandá 

Mangabeiras 
175                                        

46 assentos 
43 + 46 = 89 

Ilhas do Passatempo – 
Sibipiruna 

Mangabeiras 
112                                               

27 assentos 
28 + 27 = 55 

Ilhas do Passatempo – 
Vinhático 

Mangabeiras 
28                                           

17 assentos 
7 + 17 = 24 

Ilhas do Passatempo – 
Tico-Tico 

Mangabeiras 
28                                                     

9 assentos 
7 + 9 = 16 

Ilhas do Passatempo – 
Esquilo 

Mangabeiras 
50                                           

21 assentos 
12 + 21 = 33 

Ilhas do Passatempo – 
Pau-Ferro 

Mangabeiras 
78                                            

24 assentos 
19 + 24 = 43 

Áreas de convivência 
do Parque Esportivo 

Mangabeiras 9.082 2.270 

Pista de skate street Mangabeiras Não se aplica 4 na pista e 30 aguardando 

Half pipe Mangabeiras Não se aplica 1 na pista e 16 aguardando 

Quadras de futsal Mangabeiras Não se aplica 12 por partida 

Quadras de peteca Mangabeiras Não se aplica 4 por partida 

Quadras poliesportivas 
(vôlei) 

Mangabeiras Não se aplica 12 por partida 

Quadras poliesportivas 
(basquete) 

Mangabeiras Não se aplica 10 por partida 

Quadras de tênis Mangabeiras Não se aplica 4 por partida 

Ciranda dos 
Brinquedos 

Mangabeiras 9.029 2.257 

Cascatinha Mangabeiras 232 58 

Lago dos Sonhos Mangabeiras 225 56 

Mirante da Mata Mangabeiras 30 (linear) 30 

Estacionamento Mangabeiras Não se aplica 
900 carros 

50 motos 



 

139 

 

Ceam Mangabeiras Não se aplica 40 

Mirante da cidade 
(guarda-corpo) 

Mangabeiras 67 (linear) 67 

Mirante da cidade 
(áreas de convivência) 

Mangabeiras 1.486 371 

Mirante da cidade 
(estacionamento) 

Mangabeiras Não se aplica 4 vagas (2 deficientes) 

Praça Carlos 
Drummond de Andrade 

Serra do Curral 695 173 

Gramado Serra do Curral 1.807 451 

Mirante 1 Serra do Curral 27 27 

Mirante 2 Serra do Curral 20 20 

Mirante 3 Serra do Curral 19 19 

Praça do Encontro  Serra do Curral 168 42 

Estacionamento Serra do Curral Não se aplica 11 (2 deficientes) 

 
 

21 PROJETO 2 – REQUALIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO 

A sinalização do Parque das Mangabeiras é mais antiga que a do Parque da Serra do Curral. Ambas já 
sofreram as ações do tempo, devido à falta de manutenção, à exposição a intempéries, além de 
vandalismo e depredação. 

A sinalização do Parque das Mangabeiras, por ser mais antiga, já não faz tanto sentido hoje em dia, 
pois indica roteiros turísticos que não são mais seguidos, além de atrativos que não existem mais, 
por exemplo, o Morro do Piquenique e o Vale dos Quiosques. Além disso, sua forma de comunicar e 
indicar os locais no parque para o visitante é ultrapassada e complexa. 

Já a sinalização do Parque da Serra do Curral é mais moderna, com uma identidade visual mais 
atraente, disponibilizando mapas de localização e artifícios provocativos para interpretar o ambiente 
e a paisagem. 

Na Figura 46 são demonstrados os tipos de sinalização existente nos parques. 
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Figura 46 - Fotos das sinalizações informativas dos Parques das Mangabeiras e da Serra do Curral. 

Parque das Mangabeiras 

Sinalização Informativa 

 

Informativa sobre o que fazer 

 

Onde procurar informações 

Sinalização de identificação 

 

Sinalização improvisada para identificação de espécie  

Identificação de espécie 

  

Identificação de atrativo ou estrutura/edificação 
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Sinalização Indicativa 

 

Indicativa direcional 
 

Indicativa de localização 

Sinalização de Advertência 

 

Regras do Parque 
 

Normas para animais domésticos 

Parque da Serra do Curral 

Sinalização Indicativa 
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Indicativa de localização 

 

Indicativa direcional e localização 

Sinalização de advertência 

 

Advertência restrição de acesso 

 

Advertência de trânsito 

Sinalização Informativa 

 

Informativa da atividade 
 

Informativa da atividade 
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Sinalização Interpretativa 

 

Interpretativa de paisagem 

 

Interpretativa de fauna 

Sinalização de Identificação 

 

Identificação de atrativo ou estrutura/edificação 

 

Fonte: FPMZB (2019). 

Destaca-se que a sinalização indicativa é aquela que informa aos usuários o sentido do deslocamento 
para um determinado atrativo ou infraestrutura. Cada cor pode representar um roteiro específico, 
por exemplo, e ao segui-la estará sempre no sentido certo de deslocamento.  

A sinalização informativa é aquela que irá prestar o serviço de apresentar as informações necessárias 
aos visitantes no início de uma trilha, por exemplo, colocar o perfil altimétrico da trilha, seu croqui, o 
grau de dificuldade, a extensão, os riscos, os equipamentos mínimos, as informações sobre as 
autorizações necessárias, entre outras. A sinalização informativa pode também apresentar 
informações pontuais sobre a história e curiosidades de determinados atrativos e edificações, por 
exemplo, com também as regras de visitação do parque. 

Já a sinalização de advertência cumpre um papel fundamental, que é o de alertar os visitantes 
quanto aos riscos possíveis de acidentes existentes ao se realizar determinadas atividades dentro dos 
limites dos parques, como: animais peçonhentos, deslizamento de pedras, queda de galhos, 
dificuldades de comunicação, entre outros. 

A sinalização interpretativa já cumpre o papel de provocar e instigar a curiosidade dos visitantes 
para assuntos que o parque queira comunicar, por exemplo, seus objetivos de criação, seu propósito 
de existência, as espécies endêmicas e as ameaçadas de extinção, as curiosidades, os fatos históricos, 
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os elementos da paisagem, dentre outros, que contribuam para a mobilização dos usuários quanto à 
importância daquele ambiente protegido.  

Diante disso, faz-se necessária a elaboração de um projeto novo para requalificar a sinalização, de 
modo a atualizar a lógica e o fluxo de visitação hoje existente, atualizando os atrativos, as estruturas, 
os serviços e as edificações disponíveis. Devem-se incorporar, também, as demais trilhas do Parque 
das Mangabeiras. 

A seguir, apresentamos algumas diretrizes para a elaboração do Projeto de Sinalização para os 
Parques: 

● Abordar os eixos temáticos de comunicação contidos neste Plano de Manejo; 
● Propor a mesma identidade visual para todo o território dos parques; 
● Advertir quanto aos riscos de visitar áreas naturais, compartilhando o risco de acidentes com 

os visitantes; 
● Informar as regras de visitação pública; 
● Propor sinalização indicativa, de advertência, informativa e interpretativa para as trilhas 

existentes; 
● Priorizar a utilização de materiais sustentáveis e resistentes à depredação e às ações do 

tempo (intempéries); e 
● Ampliar e facilitar a linguagem para as sinalizações indicativas de locomoção dentro dos 

parques. 

22 PROJETO 3 – MONITORAMENTO DA VISITAÇÃO PÚBLICA 

Conhecer o púbico demandante é uma atividade que deve ser permanente e constante na gestão de 
parques, porém, em geral, não é dada a devida importância a esse trabalho.  

Saber quantos visitantes frequentaram o parque no mês, suas preferências, suas insatisfações, de 
onde vêm, a faixa etária, dentre outras informações, contribui para melhorar a prestação de serviços 
relativos à visitação pública e, principalmente, para o planejamento de ações sobre aspectos que o 
parque quer comunicar, como a alimentação de animais silvestres. A partir das informações 
estratégicas do público, é possível a aplicação de estratégias mais bem embasadas. 

Além de estudar a demanda, é importante, também, monitorar frequentemente a qualidade da 
experiência dos visitantes, bem como os impactos da visitação no meio ambiente. Essas ações são 
primordiais para melhorar a gestão e reprogramar ações operacionais, por exemplo, intensificar a 
vigilância em determinado atrativo que está com ocorrência maior de vandalismo e aglomeração de 
lixo. 

Desta forma, é preciso manter sistematicamente, desde que se tenham parceiros e/ou recursos 
humanos, as seguintes pesquisas: 

● Pesquisa de demanda turística, a fim de levantar o perfil da demanda e os aspectos ligados à 
satisfação e às sugestões dos visitantes; 

● Monitorar a qualidade da experiência dos visitantes; e 
● Monitorar os impactos da visitação no ambiente. 
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Sabe-se que a FPMZB, assim como todos os órgãos de unidades de conservação no Brasil, tem 
dificuldade e indisponibilidade de recurso humanos para realizar suas atividades básicas. 

Diante disso, sugere-se fazer parcerias com universidades para realização de projetos de extensão, 
trabalhos de conclusão de curso ou, até mesmo, um programa sistemático nas áreas acadêmicas 
sociais, como nos cursos de turismo, psicologia, dentre outros, para manter essa ação constante, por 
meio de um termo de cooperação técnica, de convênio ou de outro instrumento jurídico cabível para 
essa formalização. 

A seguir, apresentam-se sugestões de formulários para a realização dessas pesquisas. 
 

Pesquisa de Opinião 

Favor responder e devolver à equipe do parque. Sua opinião é muito importante! 

1. Para você, como estava o nível de ruídos nos atrativos do parque, de modo geral? 

     

 Silencioso  Pouco barulho  Razoável  Muito barulho  Barulhento 
 

2. Para você, como estava o número de pessoas nos atrativos do parque, de modo geral? 

     

 Só vocês  Vazio  Razoável  Cheio  Lotado 
 

3. Para você, como estava o nível de impactos, como lixo nos atrativos do parque, de modo geral? 

     

 Sem impacto  Limpo  Razoável  Sujo  Imundo 
 

4. Qual é o seu nível de satisfação? 

     
 Muito satisfeito  Satisfeito  Indiferente  Pouco satisfeito  Insatisfeito 

 

5. Quais atrativos foram visitados? 

 

Ficha de Campo  

Monitoramento de Indicadores de Impacto Quinzenais 

Responsável: ____________________________  
 

Atrativos 

Monitoramento às ____: ____ Data ___/___/______ 

Observação Grau de impacto provocado por lixo e vandalismo no 
atrativo 

Nº de 
visitantes 

Cascatinha 

(   ) Sem impacto 

 
Foto feita ( ) 

 
(   ) Pouco impacto 

(   ) Com impacto 
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(   ) Muito impacto 

Lagoa dos 
Sonhos 

(   ) Sem impacto 

 
Foto ( ) 

 

(   ) Pouco impacto 

(   ) Com impacto 

(   ) Muito impacto 

Mirante da 
Mata 

(   ) Sem impacto 

 
Foto ( ) 

 

(   ) Pouco impacto 

(   ) Com impacto 

(   ) Muito impacto 

Ilhas do 
Passatempo 

(   ) Sem impacto 

 
Foto ( ) 

 

(   ) Pouco impacto 

(   ) Com impacto 

(   ) Muito impacto 

Praça do 
Encontro 

(   ) Sem impacto 

 
Foto ( ) 

 

(   ) Pouco impacto 

(   ) Com impacto 

(   ) Muito impacto 

 
Ficha de Campo  

Monitoramento de Indicadores de Impacto trimestrais 

 

Responsável: ______________________________ Data: ___/____/____ 

Meses de ocorrência do monitoramento em destaque no calendário abaixo. 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

 

Ponto de 
Checagem 

Coordenada 
Geográfica 

UTM Sad 69 23k 
Indicador de Monitoramento 

Linha Base 
Todas as medições 

foram realizadas em 
21/08/2018 

Aferição 
Foto  

 (sim ou 
não) 

1 Trilha do 
Cerrado 

N 7599746,945 
L 613934,787 

Número de atalhos existentes 1 atalho   

Total, em metros, de 
alargamento do atalho existente 
na trilha 

79,0 cm medidos a 
partir da estaca 
afixada 

  

2 Trilha da 
Mata 

N 7599892,347 
L 613851,257 

Total, em metros, de 
alargamento do atalho existente 
na trilha 

45,0 cm medidos a 
partir da estaca 
afixada 

  

3 Trilha das 
Águas 

N 7603195,671 
L 616377,201 

Número de raízes expostas que 
excedem 5,0 cm de diâmetro, 
medida em 150,0 cm a partir do 
leito da trilha, ao longo de 30 m 

   

4 Travessia 
Serra do 

N 7598467,724 
L 614363,373 

Total, em metros, de 
estrangulamento de trilha 

110,0 cm medidos a 
partir da estaca 
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Curral afixada 

 

 
Pesquisa de Visitantes 

 
 Data _____/________/______ 

Prezado(a) visitante, 
Estamos realizando esta pesquisa para melhorar a gestão do uso público. Por gentileza, preencher o questionário e 
entregá-lo, na saída, aos nossos funcionários. Sua opinião é muito importante para nós. Favor responder 
individualmente. 
Obrigado e um bom passeio. 
“Favor preencher corretamente as questões de acordo com as instruções indicadas”. 

1 – Quantas vezes você já visitou este parque?         A ( ) É a primeira vez 
(Esta pergunta permite somente uma resposta)       B ( ) Já visitou outras vezes 

2 – Como você ficou sabendo do parque? 
(Esta pergunta permite mais de uma resposta) 

3 – Qual o principal motivo de sua visita a 
este parque? (Esta pergunta permite 
somente uma resposta) 

A ( ) Hotel/Pousada                        F ( ) na PBH 
B ( ) Agência de Viagem                G ( ) Internet 
C ( ) Amigos/Parentes                   H ( ) Folder/Guias 
 D ( ) Meios de comunicação        I - Outros. Qual (is)? 
 E ( ) Escola/Faculdade            
____ ________________________________________________________ 
 

A ( ) Esporte  
B ( ) Trabalho/Pesquisa e Estudo  
C ( ) Lazer/Descanso/Contemplação da 
Natureza  
D ( ) Outros. Qual(is)? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
________________________ 

4 – Qual o meio de transporte utilizado para chegar ao parque? (Esta 
pergunta permite somente uma resposta) 

5 – Como você avalia o parque?  
(Esta pergunta permite somente uma 
resposta) 

A ( ) Carro próprio                              D ( ) Transporte Coletivo 
B ( ) Carro alugado                             E Outros. Qual (is)? ______ 
C ( ) Excursão _______________________ 

A ( ) Muito Bom         D ( ) Ruim 
B ( ) Bom                      E ( ) Muito Ruim 
C ( ) Regular  

6 – Como você avalia as estruturas e os serviços? (Esta pergunta permite somente uma resposta para cada item) 

 Muito Ruim Ruim Regular Bom Muito Bom  Não utilizou 

Atrativos/Infraestrutura A B C D E F 

Quiosque de Informações ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Sanitários ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Trilhas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ilhas do Passatempo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Mirantes ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Estradas Internas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Sinalização interna do parque ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Sinalização externa de acesso ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Serviços A B C D E F 

Regulamento Interno ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Cortesia e atenção no atendimento ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Informações educativas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Limpeza em geral  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Vigilância ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
 

4.1 – Dê sua opinião sobre o parque... 

O que mais gostou? 
_____________________________________
____________________________________ 

O que menos gostou? 
________________________________________________
_____________________________________________ 

Sugestões: 
__________
__________
__________
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__________
__________
__________
__________
_________ 

5.1 – Escolaridade: 
 (Esta pergunta permite somente uma resposta) 

5.2 – Renda Pessoal: 
 (Esta pergunta permite somente uma 
resposta) 

A ( ) Pós-graduação                  E ( ) 2º grau incompleto 
B ( ) Superior completo           F ( ) Até ensino médio 
C ( ) Superior incompleto        G ( ) Sem escolaridade 
D ( ) 2º grau completo 

A ( ) Até R$500,00  
B ( ) Entre R$500,00 e R$1.000,00  
C ( ) Entre R$1.001,00 e R$3.000,00  
D ( ) Acima de R$3.000,00 
E ( ) Sem renda 

5.3 – Local de residência: 

 
 

___________________________ 
Cidade 

 
 

__________________________  
Estado 

 
 

___________________
_______ 

País 
 

5.4 – Sexo: (resposta individual) 5.5 – Profissão: 5.6 – Faixa etária: 
(Apenas uma 
resposta) 

 
 

A ( ) Feminino 
 

 B ( ) Masculino 
 

 
 
 

_________________________ 

A  ( ) até 20  
B  ( ) de 21 a 30  
C  ( ) de 31 a 40  
D  ( ) de 41 a 50 
E  ( ) de 51 a 60 
F  ( ) acima de 60 
 

 

 

Deixe seu e-mail (legível): __________________________________________ MUITO OBRIGADO! ☺ 

 

23 PROJETO 4 – GESTÃO DE EVENTOS 

Desde sua implantação, o Parque das Mangabeiras sempre recebeu muitos eventos, dos mais 
diversos segmentos, em suas áreas disponíveis: grandes shows, eventos corporativos, educacionais, 
institucionais e casamentos, e também eventos pequenos como piqueniques e aniversários. 

O Parque da Serra do Curral recebe eventos em menor escala, pelo fato de ter poucos espaços a 
serem ofertados. Já o Fort Lauderdale é um parque não implantado, e o Mirante Mangabeiras 
também tem pouca demanda, o que justifica a ausência de eventos. 

A realização de eventos nos parques municipais de Belo Horizonte é balizada pelo Decreto no 16.374, 
de 12/7/2016, que estabelece os preços dos serviços não compulsórios e regulamenta a realização 
de eventos nas áreas administradas pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica. 

Sabe-se que os eventos de grande porte, principalmente os realizados no estacionamento do Parque 
das Mangabeiras, geram conflitos com a vizinhança, em decorrência da poluição sonora, que 
também pode acarretar transtornos para a fauna existente no território.  
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Segundo a Instrução Técnica no 33, referente a Eventos Temporários do Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais, em seu Capítulo 9, item 9.7.1 Cálculo de População, subitem 9.7.1.6, “os setores ao 
ar livre (ou áreas) de público em pé devem possuir densidade (D) máxima de 2,5 pessoas/m²”. 

A Figura 21 ilustra a aglomeração de pessoas em 1 m2 e nos ajuda a interpretar o conforto do 
indivíduo na ocupação do espaço, em relação à qualidade da experiência vivenciada. 

Figura 47 - Figura ilustrativa quanto à aglomeração de pessoas por m². 

 
Fonte: http://nossasvidasnonossoplaneta.blogspot.com/2014/11/densidade-demografica.html.  

 

Os impactos gerados pelos eventos passam a onerar o deficitário quadro de funcionários da FPMZB 
em atividades de fiscalização e monitoramento, agendamento e licenciamento e, até mesmo, 
limpeza, pois nem sempre todo lixo produzido nos eventos é completamente extraído das áreas. 
Devem ser citados também os impactos gerados na fauna silvestre das áreas de mata dos parques, 
como perturbação sonora em seu habitat, o que geralmente deixa os animais desnorteados e os 
afasta para outras áreas. Porém, é preciso realizar estudos técnicos e científicos para embasar 
melhor essa questão e propor ações de manejo que estão previstas em programa específico. Há 
ainda, com a aglomeração de muitas pessoas nos eventos de grande porte, o maior potencial de atos 
de vandalismo e depredação do patrimônio público, sem contar o trânsito gerado nas vias de acesso, 
o lixo, a perturbação e a poluição sonora para a vizinhança, dentre outros. 

Diante disso, apresentam-se, a seguir, os parâmetros e as regras a fim de minimizar esses impactos 
negativos, estabelecendo os horários permitidos para a realização dos eventos, bem como os locais 
passíveis para sua realização, os níveis de emissão sonora e a quantidade de pessoas aglomeradas 
simultaneamente em cada espaço permitido, além de ações de monitoramento para ajustar e 
melhorar a gestão. 

A Figura 48 e a Figura 49 mostram as principais áreas permitidas e usuais para eventos nos parques tratados 
neste estudo. 
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Figura 48 - Mapa das áreas de eventos no Parque das Mangabeiras e Mirante. 

 
           Fonte: FPMZB (2019). 
 

Figura 49 - Mapa das áreas de eventos no Parque da Serra do Curral. 

 
          Fonte: FPMZB (2019). 
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Os eventos só poderão ocorrer nas áreas previstas e indicadas nas figuras acima com a capacidade 
máxima de 1 pessoa por m².  

Apesar de a norma vigente do Corpo de Bombeiros Militar estabelecer até 2,5 pessoas por m², neste 
estudo priorizamos o conforto individual no espaço e a qualidade da experiência vivenciada, bem 
como a aglomeração e o trânsito de pessoas para acessar as áreas do parque pelas vias de circulação 
que são atingidas, além dos impactos gerados, como: acúmulo de lixo, trânsito intenso, emissão de 
ruídos (poluição sonora), depredação e vandalismo do patrimônio público, fatores que provocam 
vários problema, como o afugentamento da fauna silvestre, dentre outros. 

Por exemplo, a área do Platô 4, que nada mais é do que um dos patamares de estacionamento do 
Parque das Mangabeiras e um dos mais utilizados para grandes eventos, como shows e festas, possui 
aproximadamente 4.700 m², ou seja, teria um público máximo de 4.700 pessoas, se considerarmos 
toda a área. Porém, para o cálculo da capacidade de suporte para as áreas permitidas para realização 
de eventos, devem ser descontadas as áreas de montagem de estruturas para sua realização, como 
palcos, camarins, backstage, banheiros, dentre outros. Descontadas essas áreas, tem-se a área de 
aglomeração de pessoas, onde será mantido o valor de 1 pessoa por m². 

Quanto à emissão de ruídos, este estudo se baseia e estabelece, para os eventos a serem realizados 
nos parques, que sejam respeitadas as normas previstas nas leis e nos decretos vigentes que 
dispõem sobre o controle de sons e ruídos, bem como na regulamentação de procedimentos e 
exigências para realização de eventos no município. Nesse caso, valem as seguintes normas: 

Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no 
município de Belo Horizonte e dá outras providências.  

Lei nº 9.063, de 17 de janeiro de 2005, que regula procedimentos e exigências para a realização de 
evento no município. 

Decreto nº 13.792, de 2 de dezembro de 2009, que regulamenta a Lei nº 8.762, de 16 de janeiro de 
2004, que "Dispõe sobre o calendário oficial de festas e eventos do município", e a Lei nº 9.063, de 
17 de janeiro de 2005, que "Regula procedimentos e exigências para a realização de evento no 
município”. 

Decreto nº 13.872, de 8 de fevereiro de 2010, que altera o Decreto nº 13.792/09, que "Regulamenta 
a Lei nº 8.762, de 16 de janeiro de 2004”, que “Dispõe sobre o calendário oficial de festas e eventos 
do município”, e a Lei nº 9.063, de 17 de janeiro de 2005, que “Regula procedimentos e exigências 
para a realização de evento no município". 

A Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008, estabelece os seguintes períodos: 

Período diurno: o período de tempo compreendido entre as 7h1min (sete horas e um minuto) e as 
19 horas (dezenove horas) do mesmo dia;  

Período vespertino: o período de tempo compreendido entre as 19h1min (dezenove horas e um 
minuto) e as 22 horas (vinte e duas horas) do mesmo dia; e 

Período noturno: o período de tempo compreendido entre as 22h1min (vinte e duas horas e um 
minuto) de um dia e as 7 horas (sete horas) do dia seguinte; 

No caso aqui tratado, somente serão considerados os períodos diurno e vespertino, ou seja, só serão 
permitidos eventos nos parques objeto deste Plano de Manejo no período compreendido entre 
8h1min e 22horas. 

https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/lei-ordinaria/2004/876/8762/lei-ordinaria-n-8762-2004-dispoe-sobre-o-calendario-oficial-de-festas-e-eventos-do-municipio
https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/lei-ordinaria/2005/906/9063/lei-ordinaria-n-9063-2005-regula-procedimentos-e-exigencias-para-a-realizacao-de-evento-no-municipio
https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/decreto/2009/1379/13792/decreto-n-13792-2009-regulamenta-a-lei-n-8762-de-16-de-janeiro-de-2004-que-dispoe-sobre-o-calendario-oficial-de-festas-e-eventos-do-municipio-e-a-lei-n-9-063-de-17-de-janeiro-de-2005-que-regula-procedimentos-e-exigencias-para-a-realizacao-de-evento-no-municipio
https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/lei-ordinaria/2004/876/8762/lei-ordinaria-n-8762-2004-dispoe-sobre-o-calendario-oficial-de-festas-e-eventos-do-municipio
https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/lei-ordinaria/2005/906/9063/lei-ordinaria-n-9063-2005-regula-procedimentos-e-exigencias-para-a-realizacao-de-evento-no-municipio
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A emissão de ruídos, sons e vibrações provenientes de fontes fixas no município obedecerá aos 
seguintes níveis máximos fixados para suas respectivas imissões, medidas nos locais do suposto 
incômodo: 

Em período diurno: 70 dB(A) (setenta decibéis em curva de ponderação A); e 

Em período vespertino: 60 dB(A) (sessenta decibéis em curva de ponderação A). 

Porém, o 2o artigo do Decreto no 13.872, de 2010, estabelece que os empreendedores dos eventos 
de média e grandes dimensões de qualquer natureza que demonstrarem, mediante justificativa, a 
necessidade de utilização, durante o evento, de níveis máximos de som e de ruídos distintos dos 
padrões previstos na Lei nº 9.505, de 23 de janeiro de 2008, solicitarão autorização a COPE-BH, que 
deliberará previamente sobre os valores máximos a serem utilizados, considerando a localização e a 
duração do evento. (NR). 

Desta forma, a legislação municipal dá abertura para eventos grandes emitirem sons e ruídos acima 
do previsto na Lei nº 9.505, de 2008. 

Diante disso, estabelece-se que, para esses casos específicos em que os promotores queiram realizar 
seus eventos dentro do parque e emitir sons acima da legislação vigente, eles devem, também, ter a 
anuência do órgão gestor do parque, no caso a FPMZB, até que se tenha um estudo técnico-científico 
que conclua sobre os impactos gerados na fauna do parque advindos da emissão de sons e ruídos 
dos eventos. 

Por fim, insere-se uma nova regra para a realização de eventos noturnos no Parque das Mangabeiras 
e no Parque da Serra do Curral, contemplando o documento nº 0024.10.002.190-6, denominado 
“Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta da Promotoria de Justiça e Defesa do 
Patrimônio Cultural de Belo Horizonte para o Parque Municipal Américo Renné Giannetti”, que 
possui características e demandas por eventos similares às do Parque das Mangabeiras.  

Com isto, este estudo, em consonância com o documento citado, determina que não haja a 
realização de mais de 3 (três) eventos noturnos, por semestre, assim considerados os que têm início 
às 20 horas. 

No Quadro 11, tem-se o resumo com as normas para realização de eventos nos parques 
contemplados neste estudo: 
 

Quadro 11 - Resumo das normas para realização de eventos. 

Capacidade 1 pessoa por m² 

Localização Somente os locais previstos nas zonas especiais para eventos do Plano de Manejo 

Horários permitidos 

8h01 às 22 horas 

Só poderão ocorrer 3 eventos por semestre na faixa de horários compreendida entre 20 e 22 
horas 

Emissão de ruídos 

Entre 8 e 19 horas 70 dB(A) (setenta decibéis em curva de ponderação A) 

Entre 19h01 e 22 horas 60 dB(A) (sessenta decibéis em curva de ponderação A) 

Para eventos que pretendem emitir ruídos acima dos permitidos, o promotor deverá, além de 
solicitar autorização ao COPE-BH, pedir anuência da FPZMB. 
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A seguir, apresentam-se algumas diretrizes sustentáveis para a realização de eventos nos parques: 

I. Inserir, em toda divulgação do evento e em suas páginas nas mídias e redes sociais, dicas 
de cuidado com o parque, ou informações do patrimônio ambiental e histórico do 
parque, ou mensagens de mobilização e sensibilização quanto à preservação ambiental. 

II. Realizar, no evento, atividades de educação ambiental gratuitas para o público. 
III. Incentivar o uso de meios de transporte coletivos e solidários para reduzir o número de 

veículos utilizados, além de diminuir as emissões de gases de efeito estufa. 
IV. Implantar medidas para redução do consumo de energia elétrica. 
V. Implantar medidas para redução do consumo de água. 
VI. Utilizar materiais reciclados ou recicláveis, e com origem certificada, de acordo com 

padrões reconhecidos de sustentabilidade. 
VII. Não utilizar materiais descartáveis na distribuição de alimentos e bebidas. 
VIII. Destinar corretamente os resíduos; 
IX. Realizar a separação de todo lixo gerado durante o evento e sua destinação para projetos 

de reciclagem e/ou reuso; 
X. Montar Central de Triagem de Resíduos visível ao público, que poderá conhecer e 

acompanhar o processo. 
XI. Distribuir bota-bitucas em toda área do evento. 
XII. Plantar mudas em áreas especiais, como outros parques municipais, para compensar a 

emissão de gases de efeito estufa. 
 

24 PROJETO 5 – CONCESSÕES DE ESPAÇO 

O Parque das Mangabeiras possui diversos espaços para atendimento ao público na área de 
alimentação, prática de esportes e estacionamento. Existem dez quiosques que vendem água, sucos, 
refrigerantes, salgados, sanduíches, snacks, dentre outros, além de um restaurante. O atendimento 
de aluguel de quadras é realizado por funcionários da própria FPMZB e o estacionamento é 
controlado pelo sistema digital de rotativo, faixa azul. O restaurante e os quiosques estão em 
situação irregular há mais de duas décadas, sem contrato vigente. Toda e qualquer modalidade de 
comercialização em espaços públicos deve estar em conformidade com a legislação. 

A seguir, são apresentadas algumas diretrizes para parcerias e concessões como forma de melhorar 
os serviços prestados e de gerar sustentabilidade financeira para a unidade. 

O uso público bem-sucedido nos parques requer a capacidade de desenvolver e comercializar 
produtos e a capacidade de manter a qualidade dessas áreas para uso futuro. O potencial turístico 
dos parques depende de diversos fatores, incluindo localização, acessibilidade, demanda de 
mercado, proximidade de outros destinos turísticos populares, marketing, presença de empresas e 
infraestrutura de turismo locais (por exemplo, hospedagem, catering, serviço de guia, etc.). 

Para incentivar o turismo nesses locais, pode ser mais eficiente, em alguns casos, que o poder 
público terceirize concessões. Essa decisão depende da política governamental e da capacidade dos 
órgãos competentes para elaborar modelagens econômicas e jurídicas no que se refere à operação 
comercial para essas unidades. Um projeto de concessão pode ser definido como arrendamento, 
licença, autorização ou permissão para uma atividade realizada por qualquer outra parte que não a 
autoridade pública, fornecendo, assim, um serviço público que necessita de investimento de capital 
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por uma concessionária, visando melhorar a qualidade da infraestrutura, os equipamentos e os 
custos operacionais.  

As concessões para os parques fazem parte de um sistema que permite o aumento de suas receitas e 
“atinja” suas metas de “torná-la” mais “acessível” aos visitantes, oferecendo serviços de qualidade e, 
ao mesmo tempo, cumprindo os objetivos sociais e ambientais. 
 

Figura 50 - Tipos de concessão. 

 
                            Fonte: Semeia (2018). 

 

Um estudo de viabilidade é a forma aceitável para determinar se uma concessão pode ser lucrativa, e 
a melhor prática é que ele seja realizado pela autoridade da área protegida antes de decidir se as 
concessões são uma boa opção. O estudo de viabilidade deve incluir uma análise das diversas 
modalidades de atividades turísticas que podem ser oferecidas em parques. Também deve analisar 
os produtos turísticos correspondentes à demanda do mercado e ser criativo em termos da 
possibilidade de incluir uma vasta gama de produtos. Idealmente, as concessões devem ser 
compatíveis com a oferta de oportunidades, os recursos e as atrações atuais do parque, e 
complementá-los.  

Em geral, as concessões são supervisionadas por um grupo de funcionários especializados do setor 
público, tomadores de decisão para administrar e outorgar oportunidades de concessão. 

Para garantir a sustentabilidade da concessão, é fundamental integrar a sustentabilidade, a avaliação 
e o monitoramento em todas as etapas, incluindo as fases de planejamento, desenvolvimento e 
operação. A total integração dos aspectos econômicos, ambientais e socioculturais nos negócios 
resultará em uma abordagem mais holística, que envolve todas as partes interessadas e tem grandes 
chances de ser sustentável em longo prazo. A integração pode ser feita com o estabelecimento de 
certas condições no Plano de Manejo dos parques e nos documentos da licitação e dos contratos da 
concessão. 

A seguir, apresentam-se diretrizes específicas para novos concessionários que possam vir a pleitear a 
concessão de serviços no interior dos parques tratados neste plano. 
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● Toda concessão de serviços a serem realizados deve ser precedida de estudos de modelagem 
econômica e jurídica; 

● As concessões só poderão ser realizadas nas áreas de uso intensivo e/ou extensivo previstas 
no zoneamento deste Plano de Manejo; 

● Todo evento a ser realizado dentro das áreas concessionadas deverá passar pelo 
licenciamento-padrão previsto em norma específica da FPMZB/PBH, incluindo o próprio 
concessionário; 

● Toda a limpeza das áreas externas, bem como das edificações, será de inteira 
responsabilidade do concessionário, incluindo os materiais, os equipamentos, os insumos e a 
mão de obra necessária para execução dessa atividade nas áreas de concessão.  

● O parque é fechado todas as segundas-feiras para manutenção, não devendo haver visitação 
pública. Os funcionários da empresa concessionária poderão ter acesso às áreas de 
concessão para organização e manutenção dos espaços nesses dias; 

● O horário de funcionamento do parque, previsto em regulamento específico, é de terça-feira 
a domingo, de 8 às 17 horas, porém o concessionário poderá receber visitantes nos espaços 
concessionados até o período das 22 horas, de terça-feira a domingo; 

● É de inteira responsabilidade do concessionário a restrição de fluxo de visitantes no interior 
do parque fora da área concessionada, no período noturno; 

● Deverão ser previstos e reservados, em caráter de total isenção de cobrança, pelo menos 
dois dias da semana, no período compreendido entre 8 e 11h30 e entre 13h30 e 16h30, para 
atendimento a visitas de escolas públicas previamente agendadas, bem como para as escolas 
inseridas no Programa Escola Integrada da PBH para utilização de duas quadras 
poliesportivas no Parque Esportivo, caso haja a concessão dos equipamentos esportivos. 
Todo esse agendamento e controle deverá ser de responsabilidade do concessionário; 

● É de inteira responsabilidade do concessionário o atendimento de primeiros socorros em 
caso de acidentes com visitantes, bem como a de isentar totalmente a FPMZB de qualquer 
reparação de danos em processos movidos por usuários nas áreas concessionadas; 

● A entrada de fornecedores, de pessoal para realização de serviços de manutenção, dentre 
outros, no interior do parque para atendimento ao concessionário deverá ser previamente 
agendada e autorizada pela FPMZB; 

● Poderá, a qualquer momento, haver o fechamento do parque por motivo de força maior e 
por interesse público, como: por recomendação de órgãos como a Secretaria de Saúde e/ou 
Zoonose, a Defesa Civil, dentre outros, visando ao bem comum da saúde pública, da fauna e 
da flora; 

● É de inteira responsabilidade do concessionário a manutenção dos equipamentos esportivos, 
como as pistas de skate e quadras, bem como os equipamentos a serem alugados, como 
bolas, raquetes, bicicletas, dentre outros, visando prestar um serviço de qualidade aos 
usuários. Incluem-se também os mobiliários de brinquedos da Ciranda dos Brinquedos, caso 
esses sejam pleiteados a uma concessão; 

● Todos os funcionários a serem contratados pelos concessionários e seus parceiros que 
lidarão com o público que frequenta o parque deverão passar por capacitação, a ser 
fornecida pela FPMZB, visando estar alinhados com a relevância ambiental e, 
consequentemente, aptos a prestar informações aos visitantes, agregando valor à qualidade 
da experiência do usuário; 

● Cabe ao concessionário manter a segurança de suas áreas concessionadas, tanto de seu 
patrimônio, incluindo o público, como dos usuários e da biodiversidade inserida em sua área; 

● É obrigação do concessionário, de seus funcionários e dos demais parceiros e fornecedores 
cumprir as regras previstas em regulamento específico de visitação, bem como as demais 
normas existentes na FPMZB/PBH correlatas; 
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● É de responsabilidade do concessionário realizar o combate de pragas em suas áreas 
administradas, desde que previamente comunicado, avaliado e autorizado pela FPMZB; 

● Devem-se cumprir as exigências legais municipais quanto à emissão de ruídos sonoros, 
mantendo sempre os parâmetros estabelecidos em lei específica. 

 
 

25 PROGRAMA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE INCÊNDIOS 
FLORESTAIS 

Sensibilização, mobilização, envolvimento, cooperação e coparticipação dos diversos atores ligados 

aos Parques das Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort Lauderdale, para adoção de medidas que 

minimizem os impactos causados pelos incêndios florestais sobre os recursos naturais, a 

biodiversidade e a qualidade de vida da população. 

 

Quadro 12 - Resumo dos projetos de gestão e operacionalização de incêndios florestais. 

Projetos Objetivo geral Breve descrição 

1 – Programa de 
Formação 
Continuada de 
Funcionários 

Promover um contínuo processo de 
formação cidadã e profissional dos 
funcionários dos Parques Municipais das 
Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort 
Lauderdale, assim como dos demais 
servidores da FPMZB, e, dessa forma, 
conduzir a uma manifestação do 
sentimento de pertencimento dessas 
pessoas por meio de atitudes e 
comportamentos éticos e coerentes com os 
objetivos das unidades. 

Para que os objetivos de criação dos Parques 
Municipais das Mangabeiras, da Serra do 
Curral e Fort Lauderdale sejam alcançados, é 
necessário que toda população de Belo 
Horizonte e, principalmente, os funcionários 
dessas unidades saibam, deem importância e 
defendam as riquezas naturais que nelas 
estão contidas, e que, para isso, 
compreendam a correlação entre a 
conservação desses ambientes naturais e sua 
biodiversidade e a qualidade do ambiente e a 
saúde da população. Dessa forma, poderão 
dar o exemplo aos demais cidadãos, usuários 
ou não, difundindo conhecimento e 
auxiliando na formação social. 

2 – Programa de 
Sensibilização de 
Visitantes – fogo 
bom e fogo mau e as 
boas práticas para 
evitar os desastrosos 
incêndios florestais 

Sensibilizar o público visitante sobre a 
importância das áreas verdes protegidas e 
de como os incêndios florestais podem 
alterar os ecossistemas e prejudicar a saúde 
ambiental e, consequentemente, a humana. 
Correlacionar os objetivos do uso do fogo 
pela população/comunidades com 
alternativas técnicas e viáveis que 
minimizem ou evitem os riscos de 
ocorrências de incêndios florestais. 

O uso dos espaços naturais por visitantes e a 
proximidade dos moradores a essas áreas 
tornam-se uma ameaça à proteção e 
conservação, principalmente, das unidades 
de conservação. Dessa forma, a sensibilização 
e a transmissão de conhecimentos a esses 
públicos-alvo visam à conscientização e ao 
fomento do sentimento de pertencimento, a 
fim de haver os cuidados necessários durante 
a visitação e diariamente nas rotinas da 
população do entorno, buscando alinhavar 
necessidades e possibilidades das várias 
frentes envolvidas.  

3 – Atualização do 
Plano Integrado de 
Prevenção e 
Combate a Incêndios 
Florestais (PIPCIF) do 
Corredor Ecológico 
da Serra do Curral. 

Manter atualizadas as informações 
referentes ao cadastro dos atores 
envolvidos nas ações de prevenção e 
combate a incêndios florestais e os seus 
recursos disponibilizados, assim como as 
informações dos colaboradores e das 
estruturas de suporte e apoio. 

O Plano Integrado de Prevenção e Combate a 
Incêndios Florestais (PIPCIF) do Corredor 
Ecológico da Serra do Curral visa sistematizar 
e orientar os gestores das unidades de 
conservação envolvidas quanto às ações de 
prevenção a serem desenvolvidas e 
potencializar as ações de combate aos 
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incêndios florestais. Para tanto, este 
documento reúne, e exige atualização anual, 
informações que permitem um planejamento 
preventivo mais eficiente, assim como a 
identificação de responsabilidades e recursos 
disponíveis para a tomada de decisões mais 
coerentes e eficazes. 

4 – Projeto Cortina 
Verde 

Envolver os diversos públicos (funcionários, 
colaboradores, comunidades do entorno, 
integrantes do programa socioeducativo, 
academia, estagiários, escolas, empresas 
parceiras e visitantes) nas várias etapas do 
projeto. 
- Realizar o plantio de espécies arbustivas e 
arbóreas que sejam reconhecidamente 
identificadas como plantas de baixa 
inflamabilidade em áreas identificadas com 
alto risco de ocorrência de incêndios 
florestais e/ou de considerável potencial de 
causar danos aos Parques das Mangabeiras, 
da Serra do Curral e Fort Lauderdale, 
segundo análise e definição da equipe 
técnica da FPMZB. 
- Criar um cenário paisagístico para as 
comunidades vizinhas dos Parques das 
Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort 
Lauderdale, principalmente no período de 
floração do homogêneo adensamento 
florístico. 
- Reduzir a velocidade de propagação dos 
incêndios florestais que estejam em áreas 
do entorno às dos Parques das 
Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort 
Lauderdale e que possam acometê-las. 

O Projeto “Cortina Verde” visa à conciliação 
entre a proteção das áreas dos Parques das 
Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort 
Lauderdale, criando um mecanismo de 
desaceleração da propagação do incêndio 
florestal quando em direção às áreas internas 
das unidades de conservação supracitadas, e 
o envolvimento de diversos setores da 
sociedade, em prol da conservação dessas 
áreas naturais. 

5 – Programa de 
Formação de 
Brigadas de 
Prevenção e 
Combate a Incêndios 
Florestais 

Estruturar a(s) brigada(s) de combate a 
incêndios florestais dos Parques das 
Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort 
Lauderdale, por meio de: 
- Curso de capacitação em prevenção e 

combate a incêndios florestais para os 
funcionários. 

- Formação da equipe de combatentes a 
incêndios florestais. 

- Fornecimento dos materiais e 
equipamentos de combate a incêndios 
florestais; 

- Estruturação e manutenção do 
almoxarifado e seus equipamentos e 
ferramental de combate. 

- Cursos de aperfeiçoamento relacionados 
aos incêndios florestais para os 
funcionários. 

- Curso de reciclagem do conhecimento 
sobre incêndios florestais para os 
funcionários. 

A formação das brigadas que atuarão na 
prevenção e no combate aos incêndios 
florestais nos Parques das Mangabeiras, da 
Serra do Curral e Fort Lauderdale é parte 
fundamental na gestão do fogo em unidades 
de conservação, uma vez que essa estrutura 
conecta as ações de prevenção e as de 
combate, permitindo o melhor diagnóstico 
dos problemas para proposições mais 
eficientes de prevenção, assim como a 
realização dessas proposições que visam à 
redução do investimento nas ações de 
combate.  

6 – Projeto Capacitação 
e Integração 
Comunitária 

Capacitar e envolver as comunidades 
vizinhas e usuárias dos Parques das 
Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort 
Lauderdale para auxiliarem as equipes 
técnicas nas ações de prevenção e combate 
a incêndios florestais. 

Ainda que as ações de sensibilização tenham 
grande eficiência, os incêndios florestais, por 
vez, ocorrem. Assim, capacitar as pessoas das 
comunidades circunvizinhas às unidades de 
conservação visa, além de reforçar as ações 
do processo de sensibilização e busca do 
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pertencimento, à introdução ou reintrodução 
desse recurso humano ao mercado de 
trabalho. Não obstante, essa parceria pode 
permitir também, em muitos casos, um 
primeiro combate aos focos até que chegue a 
brigada local, ação essa muitas vezes 
decisória para a evolução dos incêndios 
florestais. 

7 – Projeto Estruturação 
do Sistema 
Hidráulico de 
Combate a Incêndios 
Florestais 

Instalação e manutenção do sistema 
hidráulico para combate a incêndios 
florestais em áreas estratégicas dos Parques 
das Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort 
Lauderdale, conforme orientação da equipe 
técnica da FPMZB. 
Aquisição e manutenção de veículo de 
combate a incêndios florestais por meio da 
aspersão de água. 

O sistema hidráulico de combate a incêndios 
florestais é um recurso muito útil e eficaz, 
quando utilizado com conhecimento e 
habilidade, para freiar a propagação das 
chamas dos incêndios florestais, ou mesmo 
extingui-las.  

8 – Programa de 
Confecção e 
Manutenção de 
Aceiros. 

Confeccionar aceiros em áreas estratégicas, 
conforme orientação da equipe técnica da 
FPMZB. 
Realizar a manutenção dos aceiros nos 
períodos e na frequência definida e 
acordada pela equipe técnica responsável 
da FPMZB. 

Aceiros são barreiras artificiais criadas 
preventivamente, na maioria dos casos, por 
meio da descontinuidade da vegetação, e que 
contribuem para as ações de combate aos 
incêndios florestais. A sua confecção em 
locais estratégicos e também sua 
manutenção permitem a realização do 
monitoramento das áreas e, em caso da 
ocorrência de incêndio florestal, a chegada 
da brigada com maior rapidez para iniciar o 
combate às chamas. 

9 – Projeto Estruturação 
do Sistema de 
Vigilância 

Realizar a vigilância das áreas dos Parques 
das Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort 
Lauderdale, por meio de: 
- Rondas preventivas; e 
- Vídeo monitoramento. 
Construção, estruturação e manutenção de 
Postos de Observação, conforme orientação 
da equipe técnica da FPMZB. 
Instalação e estruturação do sistema de 
vídeo monitoramento. 

A vigilância constante das áreas dos Parques 
das Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort 
Lauderdale visa à inibição de atitudes ilegais 
e/ou incoerentes com os objetivos das 
unidades, assim como à visualização e 
identificação em curto espaço de tempo do 
início dos focos de incêndios florestais. Essa 
ação rápida e coordenada com o 
acionamento da brigada local contribui 
substancialmente para a contenção das 
chamas, ainda em processo inicial de 
propagação, reduzindo os danos, os 
desgastes e o dispêndio de recursos. 

10 – Manejo Integrado 
do Fogo (MIF) 

Manejar áreas com acúmulo de biomassa, 
utilizando o fogo e demais técnicas, 
conforme metodologia definida e descrita 
no Plano de Queima (PQ) elaborado pela 
equipe técnica da FPMZB e aprovada pela 
presidência. 
Integrar as comunidades vizinhas aos 
Parques das Mangabeiras, da Serra do 
Curral e Fort Lauderdale às ações de 
planejamento do Manejo do Fogo. 

O Manejo Integrado do Fogo (MIF) é uma 
ferramenta de gestão que é utilizada no 
intuito de alcançar objetivos 
preestabelecidos, para áreas específicas, no 
que tange à prevenção e ao combate a 
incêndios florestais, envolvendo o olhar e as 
demandas comunitárias nas decisões a serem 
adotadas. 
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26 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Sensibilização e mobilização dos diversos atores ligados ao Parque das Mangabeiras, Parque da Serra 
do Curral e Parque Fort Lauderdale para a adoção de atitudes que minimizem o impacto da ação 
humana sobre os recursos naturais e a diversidade biológica locais. 

Quadro 13 - Resumo dos projetos de Educação Ambiental. 

Projetos Objetivo Geral Breve Descrição 

1 – Projeto de formação 
de funcionários 

Oferecer oportunidades para a formação 
de funcionários do Parque das 
Mangabeiras (PM), Parque da Serra do 
Curral (PSC) e Parque Fort Lauderdale 
(PFL) e servidores da FPMZB sobre o 
papel dessas unidades para preservação 
do ecossistema local, sua diversidade de 
flora e fauna, os serviços ambientais e as 
medidas para o convívio harmônico entre 
homem e natureza. 

A efetividade de parques na 
preservação da biodiversidade e de 
seus ecossistemas só é possível se 
os seus funcionários estiverem bem 
informados sobre as medidas para 
um convívio harmônico entre 
homem e natureza. Dessa forma, 
eles serão capazes de adotar essas 
medidas e de informar os usuários 
sobre elas. 

2 - Sensibilização de 
visitantes do Parque 
das Mangabeiras, 
Parque da Serra do 
Curral e Parque Fort 
Lauderdale sobre boas 
práticas para a 
preservação da 
biodiversidade e 
ecossistemas das 
unidades 

Oferecer informações aos visitantes sobre 
a diversidade da fauna e flora e dos 
ecossistemas do Parque das Mangabeiras 
(PM), Parque da Serra do Curral (PSC) e 
Parque Fort Lauderdale (PFL) e os serviços 
ambientais prestados por essas unidades 
e dar orientações sobre boas práticas 
para preservação do ambiente local, a fim 
de minimizar o impacto da visitação sobre 
esse. 

A visitação pode gerar impactos 
profundos sobre o ambiente de 
parques quando os usuários não 
recebem informações suficientes 
para sensibilizá-los sobre atitudes 
para a preservação da fauna, da 
flora e dos recursos naturais. 

3 - A integração entre 
parque e comunidade 
para a conservação da 
biodiversidade 

Promover ações para estreitar a relação 
entre a comunidade do entorno e o 
Parque das Mangabeiras (PM), Parque da 
Serra do Curral (PSC) e Parque Fort 
Lauderdale (PFL), sensibilizar os 
moradores sobre o papel dessas unidades 
na preservação da biodiversidade e 
promover medidas para um convívio mais 
harmônico entre ambos. 

Muitos impactos negativos sobre a 
fauna nativa de um parque podem 
advir do seu entorno. Por isso, a 
integração com a comunidade 
vizinha é muito importante para 
prevenir danos à biodiversidade. 
Assim, ações que visem informar e 
integrar os moradores do entorno 
em medidas para preservar a flora, 
a fauna, o solo e os recursos 
hídricos são importantes para que 
os parques consigam cumprir o seu 
papel na preservação da 
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biodiversidade e seus ecossistemas. 

 

 

 

 

27 PROGRAMA DE CONTROLE DA FAUNA EXÓTICA E DE ZOONOSES 

Identificar e estimar a fauna exótica presente nos Parques das Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort 
Lauderdale, identificar os riscos de sua presença para a fauna nativa e para o homem e adotar 
medidas para o seu controle. Atuar no entorno dos parques, juntamente com parceiros, para 
controlar a população de cães e gatos vadios e prevenir impactos de animais domésticos sobre a 
fauna nativa das unidades. 

Quadro 14 - Resumo dos projetos de controle da fauna exótica e de zoonoses. 

Projetos Objetivo Geral  Descrição 

1 - Avaliação do impacto 
de animais exóticos 
sobre a fauna nativa 
no Parque das 
Mangabeiras, Parque 
da Serra do Curral e 
Parque Fort 
Lauderdale 

Identificar a presença de 
animais exóticos no Parque das 
Mangabeiras (PM), Parque da 
Serra do Curral (PSC) e Parque 
Fort Lauderdale (PFL), estimar 
a sua abundância e avaliar o 
seu impacto sobre a fauna 
nativa. 

Animais exóticos, como cães, gatos e ratos 
domésticos, podem causar impactos negativos 
sobre a fauna nativa, como predação, 
afugentamento, competição e transmissão de 
doenças, podendo reduzir o número de 
indivíduos, de espécies e de suas funções 
ecológicas. Com a sua presença, o objetivo de 
preservação da fauna nativa em parques é 
prejudicado. 

2 - Controle da fauna 
exótica no Parque das 
Mangabeiras, Parque 
da Serra do Curral e 
Parque Fort 
Lauderdale  

Controlar a fauna exótica no 
Parque das Mangabeiras (PM), 
Parque da Serra do Curral (PSC) 
e Parque Fort Lauderdale (PFL) 
e seu entorno e, assim, reduzir 
os impactos sobre a fauna 
nativa. 

Para que os parques cumpram o objetivo de 
preservação e bem-estar das espécies da fauna 
nativa e de suas funções nos ecossistemas, é 
preciso reduzir os impactos sobre ela, dentre 
eles o impacto negativo da fauna exótica. Para 
tanto, medidas para o controle de animais 
exóticos devem ser adotadas.  

 

28 PROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO DE 
ARBOVIROSES E DE EPIZOOTIAS  

Pesquisa da circulação de arboviroses (febre amarela, dengue, zika e chikungunya) no Parque das 

Mangabeiras, Parque da Serra do Curral e Parque Fort Launderdale, para aumentar as informações 

sobre essas doenças e subsidiar ações efetivas para sua prevenção e seu controle, além de servir 

como ferramenta para gestores em tomada de decisões. 
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Quadro 15 - Resumo dos projetos de pesquisa e monitoramento de arboviroses e de epizootias. 

Projetos Objetivo Geral Descrição 

1 - Monitoramento da 
circulação de arboviroses 
no Parque das 
Mangabeiras, Parque da 
Serra do Curral e Parque 
Fort Lauderdale 

Monitorar a circulação de arboviroses 
(febre amarela, dengue, zika e 
chikungunya) no Parque das Mangabeiras 
(PM), Parque da Serra do Curral (PSC) e 
Parque Fort Launderdale (PFL), para 
aumentar as informações sobre essas 
doenças e subsidiar ações efetivas para 
sua prevenção e seu controle, além de 
servir como ferramenta para gestores em 
tomada de decisões. 

A detecção prematura da 
circulação de arboviroses, 
principalmente a febre 
amarela, pode tornar a 
tomada de decisão de 
gestores mais efetiva na 
prevenção e controle destas 
doenças. 

2 - Incentivo à pesquisa sobre 
o ciclo de arboviroses no 
Parque das Mangabeiras, 
Parque da Serra do Curral e 
Parque Fort Lauderdale 

Aumentar as informações sobre o ciclo de 
arboviroses como febre amarela, dengue, 
zika e chikungunya no Parque das 
Mangabeiras (PM), Parque da Serra do 
Curral (PSC) e Parque Fort Launderdale 
(PFL), para subsidiar a tomada de 
decisões, a sua prevenção e o seu 
controle. 

Ainda existem muitas lacunas 
de conhecimento sobre o ciclo 
de arboviroses que poderiam 
subsidiar ações para sua 
prevenção e seu controle. 

  

29 PROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO DA FAUNA 

Inventariar a fauna do Parque das Mangabeiras, Parque da Serra do Curral e Parque Fort Lauderdale, 
a fim de preencher as lacunas de conhecimento sobre a sua diversidade, monitorar as espécies, 
principalmente as endêmicas e ameaçadas, e prover informações para sua preservação nas unidades. 
 

Quadro 16 - Resumo dos projetos de pesquisa e monitoramento da fauna. 

Projetos Objetivo Geral Descrição 

1 - Inventário da fauna do 
Parque das 
Mangabeiras, Parque 
da Serra do Curral e 
Parque Fort Lauderdale 

Preencher lacunas de conhecimento 
sobre a fauna do Parque das 
Mangabeiras, Parque da Serra do 
Curral e Parque Fort Lauderdale para 
subsidiar o seu monitoramento e seu 
manejo.  

Muitos grupos não foram inventariados 
nos parques, ou o esforço de 
amostragem foi baixo.  No Parque da 
Serra do Curral e no Parque Fort 
Lauderdale foi feito um menor número 
de inventários em relação ao Parque das 
Mangabeiras. Vários inventários foram 
realizados há muito tempo e precisam 
ser repetidos para monitoramento do 
número e presença de espécies.  

2 - Monitoramento da 
fauna do Parque das 
Mangabeiras, Parque 
da Serra do Curral e 
Parque Fort 
Lauderdale 

Monitorar a presença e a abundância 
da fauna do Parque das 
Mangabeiras, Parque da Serra do 
Curral e Parque Fort Lauderdale, 
principalmente as de espécies 
ameaçadas e endêmicas.  

Espécies ameaçadas e/ou com 
distribuição restrita (endêmicas) são 
mais suscetíveis à extinção local. Por 
isso, a sua presença e a sua abundância 
nas unidades devem ser monitoradas. A 
distribuição das espécies de anfíbios 
descritas no Parque das Mangabeiras 
ainda é incerta e os dados sobre o seu 
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estado de conservação ainda são 
escassos. Assim, o seu monitoramento é 
relevante. O monitoramento de 
espécies superabundantes serve para 
avaliar se as ações de manejo são 
efetivas.  

 

 

 

 

30 PROGRAMA DE PROTEÇÃO E MANEJO DA FAUNA NATIVA 

Avaliação de impactos negativos sobre a fauna nativa e adoção de medidas para a redução e o 
manejo das espécies no Parque das Mangabeiras, Parque da Serra do Curral e Parque Fort 
Lauderdale, a fim de garantir o seu bem-estar, sua preservação e seu equilíbrio.  

Quadro 17 - Resumo dos Projetos de proteção e manejo da fauna nativa. 

Projetos Objetivo Geral Descrição 

1 - Avaliação de 
impactos negativos 
sobre a fauna nativa 
do Parque das 
Mangabeiras, Parque 
da Serra do Curral e 
Parque Fort 
Lauderdale e 
definição de 
protocolos para 
garantir o seu bem-
estar 

Conhecer e quantificar os impactos 
negativos sobre a fauna nativa do 
Parque das Mangabeiras, Parque da 
Serra do Curral e Parque Fort 
Lauderdale, para subsidiar medidas 
para sua prevenção, além de definir 
protocolos para garantir o bem-estar 
da fauna. 

O conhecimento dos impactos negativos 
sobre a fauna nativa dá a base para ações 
que promovem sua prevenção para 
preservação da biodiversidade e o bem-
estar da fauna. 

2 - Prevenção de 
atropelamento da 
fauna nativa do 
Parque das 
Mangabeiras, Parque 
da Serra do Curral e 
Parque Fort 
Lauderdale 

Prevenir o atropelamento da fauna 
nativa do Parque das Mangabeiras, 
Parque da Serra do Curral e Parque 
Fort Lauderdale, em seu interior e 
entorno. 

O atropelamento de animais representa 
ameaça para as espécies e risco para as 
pessoas envolvidas nos atropelamentos. 

3 - Avaliação do impacto 
da poluição sonora 
sobre a fauna nativa 
do Parque das 
Mangabeiras, Parque 
da Serra do Curral e 
Parque Fort 
Lauderdale 

Conhecer os impactos provocados 
pela poluição sonora sobre a fauna 
nativa do Parque das Mangabeiras, 
Parque da Serra do Curral e Parque 
Fort Lauderdale e propor limites de 
ruído nas unidades. 

Diversos estudos têm demonstrado 
impactos negativos do excesso de ruído 
sobre a biologia das espécies, 
acarretando estresse e perda de 
biodiversidade. 



 

163 

 

4 - Manejo de quatis do 
Parque das 
Mangabeiras, Parque 
da Serra do Curral e 
Parque Fort 
Lauderdale 

Redução do acesso de quatis, e 
consequentemente de micos e jacus, 
à alimentação de origem antrópica 
ofertada por usuários do Parque das 
Mangabeiras, Parque da Serra do 
Curral e Parque Fort Lauderdale, ou 
encontrada em lixeiras das unidades 
e de seu entorno, a fim de promover 
seu controle, bem-estar e equilíbrio 
com o ecossistema. 

A densidade de quatis no Parque das 
Mangabeiras é maior que em outras 
áreas de ocorrência da espécie. Embora 
não sejam conhecidos, essa alta 
densidade pode gerar impactos negativos 
sobre o ecossistema. A grande oferta de 
alimento por pessoas ou em lixeiras pode 
ser a causa do aumento do número de 
quatis. Assim, estratégias para redução 
do acesso à alimentação antrópica podem 
auxiliar no controle populacional da 
espécie no local. 

 

 

31 PROGRAMA DE PESQUISA, MANEJO E PROTEÇÃO DA FLORA 

Este programa prevê estudos básicos e pesquisas direcionadas ao conhecimento, ao registro e à 
conservação da flora do Parque das Mangabeiras (PM), Parque da Serra do Curral (PSC) e Parque Fort 
Lauderdale (PFL). Ele deverá se pautar sobre a intensa interação e parceria com a comunidade 
científica, abrindo caminhos para a produção de informações de qualidade sobre esses parques, 
tendo em vista sua importância no contexto ambiental da região. Não menos importante, deverá 
também ser levado em conta o constante contato com a comunidade do entorno e usuários, visando 
à adesão às propostas de manejo e à proteção, convidando-os a participar ativamente da 
preservação do patrimônio ambiental e cultural que os referidos parques abrigam.  

Quadro 18 - Resumos dos projetos de pesquisa, manejo e proteção da flora. 

Projetos Objetivo Breve Descrição 

1 – Levantamento florístico 
e fitossociológico dos 
Parques das 
Mangabeiras, da Serra 
do Curral e Fort 
Lauderdale 

Conhecer as espécies e seus 
padrões de ocorrência e 
distribuição na área.  

Identificar espécies raras, 
endêmicas e ameaçadas. 

Subsidiar trabalhos de 
recomposição da flora. 

Subsidiar trabalhos de 
educação ambiental. 

 

A composição florística de um parque natural 
é fundamental para o planejamento de suas 
atividades, uma vez que a flora é a base para 
o zoneamento da área, diante das diversas 
opções de seu uso público previstas – desde 
a recreação até a proteção integral de áreas 
de importância para a biodiversidade 
florística e a faunística local. 

Uma listagem completa de espécies, 
identificando as espécies raras e ameaçadas, 
as espécies importantes para a fauna, as 
espécies invasoras, além daquelas de 
interesse histórico-cultural, é um subsídio 
fundamental para o planejamento setorial 
dos parques, bem como para a elaboração 
de atividades educativas. 

A documentação da flora dos parques no 
Herbário BHZB é importante do ponto de 
vista científico e histórico, tendo em vista a 
evolução do uso e da ocupação dos espaços 
do município.  

2 – Conservação da Flora Mapear as A flora nativa de um parque é um rico 
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dos Parques das 
Mangabeiras, Serra do 
Curral e Fort Lauderdale, 
com ênfase nas espécies 
endêmicas e ameaçadas 

populações/indivíduos. 

Realizar estudos de dinâmica 
e estrutura populacional. 

Realizar estudos fenológicos 
e de biologia reprodutiva. 

Realizar estudos genéticos 
que permitam conhecer a 
diversidade intra e 
interpopulacional. 

Monitorar as populações e 
as ameaças que podem 
afetá-las. 

Conhecer os requisitos para 
germinação, cultivo e 
armazenamento de 
sementes dessas espécies. 

Fornecer informações para 
divulgação e atividades 
educativas com a 
comunidade. 

patrimônio para sua comunidade, portanto 
seu valor deve ser conhecido e divulgado. As 
espécies ameaçadas e/ou com distribuição 
restrita (endêmicas) são mais suscetíveis à 
extinção local e, por isso, sua presença e 
abundância nas unidades devem ser 
monitoradas com prioridade. Para maior 
eficácia da conservação dessas espécies nos 
parques, o uso da metodologia da 
conservação integrada (in situ e ex situ) 
torna-se mais adequado. Portanto, propõe-
se estimular parcerias com universidades e 
instituições de pesquisa para conhecer o 
comportamento das espécies e as interações 
ecológicas importantes para a manutenção 
de suas populações e de sua diversidade 
genética in loco e, paralelamente, estudar os 
requisitos para mantê-las ex situ, por meio 
de seu cultivo e de sua manutenção em 
coleção viva e/ou banco de sementes. Essas 
são etapas fundamentais para subsidiar 
ações de manejo e proteção das espécies 
ameaçadas e para orientar as ações de 
recomposição de populações, caso se 
mostrem necessárias.  

3 – Manejo de espécies 
invasoras 

Proteger a flora nativa e a 
biodiversidade local por 
meio do controle da invasão 
de espécies de plantas 
alóctones à região. 

Os parques urbanos são muito propícios à 
invasão por espécies de uso paisagístico, 
hortícola e por espécies invasoras em geral. 
Espécies invasoras são a segunda maior 
causa de ameaça à flora nativa, trazendo 
prejuízos à biodiversidade local. Portanto, 
torna-se imprescindível identificar, 
monitorar, controlar e/ou eliminar as 
espécies invasoras locais, em consonância 
com um trabalho de mobilização e educação 
da comunidade do entorno.  

4 – Restauração ecológica 
de áreas degradadas dos 
parques 

 

Restaurar a paisagem e a 
flora dos ambientes 
degradados identificados nos 
parques. 

A vulnerabilidade dos parques urbanos à 
ocupação desenfreada da cidade, que a 
despeito das leis vigentes são invadidos e 
afetados pelas atividades cotidianas de 
empresas e cidadãos, leva a prejuízos por 
vezes com alto custo para o poder público 
gerenciar ou reverter. Os parques citados 
são locais de referência para a cidade de 
Belo Horizonte e merecem ter seus recursos 
paisagísticos naturais e sua biodiversidade 
preservados, de maneira a oferecer toda a 
potencialidade de seus serviços 
ecossistêmicos. 

5 - Georreferenciamento de 
matrizes arbóreas e 
arbustivas para coleta de 
sementes 

Programação e 
planejamento da produção 
de mudas para as áreas 
urbanizadas dos parques e 

A identificação e a marcação de matrizes de 
espécies nativas nos parques são essenciais 
para uma produção de mudas de qualidade, 
voltada à recuperação criteriosa e ao seu 
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para recuperação de áreas 
degradadas.  

paisagismo e do município.  

 

 

 

 

 

 

 

32 PROGRAMA DE PROTEÇÃO E MANEJO AMBIENTAL 

O programa de proteção e manejo tem como objetivo principal a melhoria da qualidade ambiental 
dos parques e do seu entorno. Para isso, são tratados aspectos relativos ao monitoramento e à 
recuperação de nascentes e ao monitoramento da estabilidade dos solos. 

Quadro 19 - Resumo dos projetos de proteção e manejo ambiental. 

Projetos Objetivo Geral Descrição 

1 - Monitoramento e 
recuperação de 
nascentes 

Geração de novo mapa de 
nascentes, atualizando o 
constante do trabalho de Felippe 
(2009). 

Geração de novo diagnóstico dos 
valores de IIAN nas nascentes 
localizadas na área de estudo. 

Ter todas as nascentes da área 
de estudo classificadas nas 
categorias A ou B (Bom ou 
Ótimo). 

Geração de grupos de 
monitoramento de nascentes 
urbanas no parque, compostos 
pela sociedade civil, em parceria 
com a equipe do parque. 

Realizar o monitoramento dos aspectos 
físicos das nascentes, gerando um 
quadro de seu estado geral ao longo do 
tempo e propondo medidas de 
recuperação, quando aplicáveis. 

2 - Monitoramento e 
recuperação de focos de 
instabilidade da cobertura 
superficial do terreno 

Elaboração de mapa com a 
localização das ocorrências de 
erosão, movimentos de massa e 
quedas de blocos na área de 
estudo. 

Elaboração de tipologia dos 
fenômenos superficiais. 

Geração de mapa de riscos de 
ocorrência dos fenômenos 
superficiais. 

Introdução de medidas de 

Mapeamento dos pontos principais de 
instabilidade, proposição de medidas 
para a sua mitigação e recuperação, 
com foco especial nas áreas 
consideradas como de uso intensivo. 
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prevenção à ocorrência de 
fenômenos superficiais, onde 
aplicáveis. 

Recomposição e estabilização 
dos locais que tenham sofrido 
com fenômenos de erosão e 
movimentos de massa. 

 

 

 

 

 

33 PROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO 

O Programa de Pesquisa e Monitoramento Ecológico é focado em duas iniciativas, que devem ser 
abordadas de forma complementar. A primeira delas é o fomento à realização de pesquisas 
científicas no interior dos parques. A realização de trabalhos acadêmicos na unidade enriquece o 
conhecimento disponível sobre o local e favorece a tomada de decisão dos gestores na definição de 
políticas e nas atividades de uso, conservação e recuperação ambiental. A segunda é a redução das 
lacunas de conhecimento. Ao longo de todo o plano, foram mencionados diversos tópicos em que as 
pesquisas existentes não estão na escala, no nível de detalhe, na periodicidade ou na profundidade 
adequadas ao manejo ideal dos parques. Sanar essas lacunas deve ser o objetivo principal das 
pesquisas, cabendo a este programa fornecer indicações e subsídios que direcionem os esforços da 
comunidade científica ao seu atendimento. 
 

Quadro 20 - Resumo dos projetos de pesquisa e monitoramento ecológico. 

Projetos Objetivo Geral Descrição 

1 - Mapeamento e 
monitoramento da 
qualidade das águas 

Geração de mapa de corpos-d’água 
no interior do parque, com 
informações de qualidade. 

Criação de metas de melhoria da 
qualidade de água em relação ao 
aferido no último levantamento. 

Definição dos parâmetros físicos e químicos 
considerados ideais para cada porção dos 
parques, medição periódica dessas 
variáveis e definição de medidas para 
melhoria geral da qualidade das águas. 

2 - Mapeamento de 
classes de solos 

Elaboração de mapa em escala 
1:10.000. 

Mapeamento de solos em escala mais 
adequada ao planejamento e à gestão da 
unidade, permitindo o controle ambiental e 
a prevenção de erosão e movimentos de 
massa com maior qualidade. 

3 - Mapeamento dos 
microclimas da área 
de estudo 

Elaboração de caracterização dos 
microclimas, com o seu respectivo 
mapa.  

Refinamento do mapa de risco de 
incêndio, preferencialmente com 
estabelecimento de dados de 

Mediante o uso das estações 
meteorológicas instaladas no interior dos 
parques, fazer ajustes em relação ao 
modelo geral das normais climatológicas, 
adequando-o à realidade local. 
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variáveis climáticas de alerta na 
região dos parques. 
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34 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

A interpretação do potencial e do valor ambiental das áreas verdes, transmitida à população por 
meio de atividades de educação ambiental, é uma valiosa ferramenta de sensibilização e 
aproximação com a sociedade. Realizada de forma planejada e estruturada, contribui para o 
fortalecimento da compreensão sobre a importância do parque e transforma a visita em uma 
experiência enriquecedora e agradável. 

O estabelecimento dos eixos temáticos de comunicação relacionados à riqueza ambiental desses 
espaços e às suas formas de uso sustentável deve subsidiar a estratégia de abordagem e 
transmissão de conhecimento aos diferentes públicos dos parques, favorecendo o engajamento e a 
aproximação com o entorno, os parceiros e outros atores. 

Para definição dos eixos temáticos, faz-se necessário pensar, antes, em definir tópicos que devem 
necessariamente refletir a vocação e os atributos, elementos esses que melhor expressam a 
relevância do território para a conservação. Um tópico pode ser considerado uma categoria ampla, 
geral, do qual irão derivar os temas e subtemas do plano interpretativo. Eles incentivam a 
exploração do contexto em que eventos ou processos naturais ocorreram, bem como os seus 
efeitos. Já os eixos temáticos de comunicação vão além da mera descrição do evento ou processo, a 
fim de fomentar múltiplas oportunidades de experienciar e considerar o parque e os seus recursos. 
Os eixos ajudam, ainda, a explicar por que a história do parque é relevante para as pessoas, que 
podem não saber das conexões que possuem com um dado acontecimento, tempo ou local 
associado ao território. 

Eixos temáticos de comunicação definidos: 

- Como conviver responsavelmente com a fauna silvestre. 
- O que é e como foi formada a Serra do Curral. 
- A importância do parque no contexto urbano de Belo Horizonte (microclima, serviços 

ecossistêmicos). 
- Endemismos da fauna e da flora. 
- Interpretação histórica do parque. 
- Segurança dos visitantes e cuidados a serem tomados, bem como as características das 

trilhas (áreas naturais oferecem risco característico, como picada de insetos, insolação, 
presença de aranhas e cobras, escorregões, condições climáticas. É importante esclarecê-lo 
no início da caminhada/atividade e orientar sobre prevenção e procedimentos a serem 
adotados). 

- Relevo: depressão de Belo Horizonte e das Serras do Quadrilátero Ferrífero (o perfil da 
paisagem em direção a Belo Horizonte é bem diferente da paisagem direcionada para o 
Quadrilátero Ferrífero, diferença explicada pela formação do relevo. Explicar essa diferença, 
suas principais características e como se deu a formação da Depressão Belo Horizonte e do 
Quadrilátero Ferrífero). 

- Características da vegetação e da fauna: peculiaridades devido ao fato de os parques estarem 
inseridos numa área de transição de biomas; diversidade de fisionomias da vegetação 
influenciada pelas características ambientais locais; e espécies endêmicas. 

- História de Belo Horizonte e da Serra do Curral: relacionar a importância histórica da Serra do 
Curral na formação do arraial do Curral del-Rey, que deu origem à cidade de Belo Horizonte. 

- Importância dos parques urbanos para a sociedade: Belo Horizonte é um município pequeno 
em termos de área, mas com alta densidade populacional, o que faz com que os espaços 
livres e de lazer possuam enorme importância ambiental e social para a população. 
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- Breve histórico sobre formação do estado de Minas Gerais: a Serra do Curral possui papel 
simbólico importante, sendo um dos marcos físicos mais evidentes da fronteira entre os dois 
espaços fundamentais da diversidade mineira: as montanhas das Minas e o sertão das 
Gerais. O estado ganhou contornos e ocupação com a exploração do ouro, e depois teve sua 
economia embasada na extração de minério de ferro, ambas atividades importantes na 
região do Quadrilátero Ferrífero, observado a partir da Serra do Curral. 

- Mineração: impactos positivos e negativos. O Parque das Mangabeiras foi implantado em 
área de uma mineradora desativada, em cujo entorno podem ser observadas várias marcas 
deixadas por outras mineradoras. A dicotomia entre impacto ambiental e benefícios 
econômicos e sociais da mineração é explicada com mais facilidade a partir desses exemplos. 

- Histórico de implantação do parque: a origem, a data de implantação, a finalidade e o uso 
antes da implantação do parque fazem os visitantes entenderem sua importância. 

- Recursos hídricos: bacia hidrográfica, mata ciliar, abastecimento de água nas cidades e 
causas de inundação são assuntos que se relacionam e estão próximos da realidade das 
grandes cidades. 

- Trilha adaptada para pessoas com mobilidade reduzida: a implantação dessa trilha, bem 
como de um jardim de plantas sensoriais, permitirá a inserção e a convivência de visitantes 
de diferentes perfis. Serão abordados os diferentes temas: recursos hídricos, características 
da fauna e flora e histórico do parque. 

- Regras de visitação: abordadas em todas as atividades, orientarão aos visitantes sobre 
comportamentos adequados no ambiente natural, bem como a consequência de atitudes 
não permitidas no espaço. 

- Campanha de prevenção a incêndio: mostrar os danos ambientais, econômicos e à saúde da 
população provocados pelos incêndios, além de destacar suas principais causas, como evitá-
los e como ajudar a combatê-los. 

- Mudança climática e sustentabilidade: mostrar impactos das mudanças climáticas na 
biodiversidade local e promover a reflexão sobre a responsabilidade de cada indivíduo. 

- Avifauna: destacar a grande diversidade de espécies, as características das espécies mais 
encontradas e das de maior destaque, além de apresentar técnicas e locais para observação. 

 

35 PESQUISAS CIENTÍFICAS 

Os parques tratados neste Plano de Manejo sempre foram demandados para pesquisas científicas da 
academia. No Caderno 3 são apresentadas, de maneira organizada, todas as pesquisas realizadas no 
Parque das Mangabeiras e no Parque da Serra do Curral desde que a FPMZB começou a executar o 
procedimento de licenciamento de pesquisas por meio de portaria específica, ou seja, desde 2006. É 
possível observar a quantidade de pesquisas feitas por ano e a variedade de temas abordados e 
demandados. 

Os gráficos (Figuras 51, 53 e 53) a seguir ilustram, ano a ano, a quantidade de pesquisas realizadas no 
território, bem como a quantidade por parque, as categorias das pesquisas e suas quantidades. 
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Figura 51 - Quantidade de pesquisas realizadas por ano. 

 

Fonte: FPMZB (2019). 

 

Figura 52 - Local de realização das pesquisas. 

 

Fonte: FPMZB (2019). 
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Figura 53 - Categorias das pesquisas/quantidade. 

 
Fonte: FPMZB (2019). 

É importante destacar que para qualquer pesquisa científica a ser realizada dentro de territórios 

administrados pela FPZMB os pesquisadores devem seguir os procedimentos contidos na                   

Portaria no 06, de 04/03/2020, que regulamenta esses procedimentos. 
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