
  

 

MOÇÃO CBHSF Nº 31, de 20 de maio de 2022 

 

Manifesta pela preservação da Serra do 
Curral. 

 

O Plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, reunido em 

Plenária nos dias 19 e 20 de maio na cidade Ouro Preto/MG, manifesta MOÇÃO 

PELA PRESERVAÇÃO DA SERRA DO CURRAL LOCALIZADA NA REGIÃO DO 

ALTO SÃO FRANCISCO. 

 

O Comitê da Bacia do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) há muito vem 

defendendo o tombamento integral da Serra do Curral por ser um berçário de 

afluentes como o córrego Cercadinho, Acaba-mundo, Serra, Navio Baleia. Riqueza 

hídrica que foi responsável para que aqui se instalasse a nova capital das Minas 

Gerais, pois água não faltava. Esse território de recarga hídrica é também 

importante para a bacia do rio São Francisco. 

 

Para além da riqueza hídrica a Serra apresenta uma beleza cênica única, além de 

uma biodiverisidade complexa, sendo considerada reserva da biosfera, fazendo 

parte de um amplo corredor ecológico. 

 

Por isso, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) não poderia 

deixar de se manifestar sobre a importância e a necessidade da preservação da 

Serra do Curral. 

 

No Termo de ajustamento e conduta assinado com a justiça referente ao 

rompimento da barragem do córrego do Feijão em Brumadinho, quando Belo 

Horizonte correu sérios riscos de desabastecimento, uma das propostas foi à 

construção do plano de segurança hídrica para Belo Horizonte, e a Serra do Curral 

foi escolhida como uma área de reserva estratégica, já tendo sido perfurado alguns 

poços. 

 



  

O CBHSF entende que o caminho a ser defendido é o tombamento integral do 

patrimônio natural, cultural e hídrico da Serra do Curral. Por isso, vem a público se 

manifestar contrário a todo o processo de destruição da Serra do Curral e pela sua 

preservação integral.  

 

A Serra do Curral não deve ser um patrimônio privado ou de usos e frutos de apenas 

uma geração, ela é um bem transgeracional. Estaremos unidos com outras 

instituições na luta pela defesa deste patrimônio. 

 

Ouro Preto, 20 de maio de 2022. 

 

 

Moção aprovada na XLIII Plenária Ordinária do CBHSF.  

 

 

 

 

 

 

 

 


