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1. INTRODUÇÃO  

O turismo tornou-se uma das principais atividades econômicas do 

mundo e um dos componentes líderes na prestação de serviços. Dessa forma, 

tem demonstrado nos últimos anos no Brasil uma tendência de crescimento, 

evidenciando sua proficuidade, mesmo em períodos crise internacional e 

retrações da economia nacional.  

Diante desse contínuo crescimento da atividade e intenso fluxo de 

pessoas que demandam por produtos e serviços diversificados, observa-se que 

o turismo vem gerando mudanças econômicas, sociais, culturais e ambientais 

significativas que, se não forem bem dimensionadas, podem tornar a atividade 

um problema, gerando impactos negativos nos destinos.  

Dessa forma, é importante destacar que o planejamento é um importante 

instrumento de ação dos governos, em todos os níveis, para promover o 

desenvolvimento econômico em bases sustentáveis e a Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE) é um dos mais importantes instrumentos de planejamento 

sustentável do turismo adotados no Brasil. 

O conceito de turismo sustentável significa que os recursos naturais, 

históricos e culturais sejam preservados para o uso contínuo no futuro, bem 

como no presente. Significa ainda que a prática da atividade não acarrete 

problemas ambientais ou socioculturais, que a qualidade ambiental da área, 

onde se instala, seja preservada ou melhorada e que um alto nível de 

satisfação do turista seja mantido, de forma a conservar os mercados e 

expandir suas vantagens para a sociedade. O planejamento e o 

desenvolvimento da atividade turística, de forma sustentável, devem estar 

integrados em todas as esferas da administração pública, sendo efetivados 

através das políticas e dos planos de turismo, bem como através dos setores 

que lidam direta e indiretamente com a atividade, gerando renda e melhorias 

na qualidade de vida.  

As relações entre o turismo e a sustentabilidade devem ser abordadas 

por meio de princípios que norteiam o entendimento amplo, voltadas para as 

questões:  
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• Ambiental – que compatibilize o desenvolvimento econômico com a 

conservação e preservação dos processos ecológicos e ambientais, 

essenciais à diversidade dos recursos.  

• Sociocultural – que contribua para a preservação e o resgate da cultura 

e dos valores sociais e morais da população e fortaleça a identidade da 

comunidade. Contribuindo para o desenvolvimento e fortalecimento de 

uma sociedade mais igualitária, na distribuição de renda e de bens, de 

modo a reduzir o as diferenças entre os padrões de vida dos ricos e dos 

pobres;  

• Econômica – que o desenvolvimento seja economicamente eficaz, 

garanta a equidade na distribuição dos benefícios advindos desse 

desenvolvimento e gere os recursos de modo que possam suportar as 

necessidades das gerações futuras;  

• Político-institucional – que possibilite a consolidação e a continuidade 

das parcerias e compromissos estabelecidos entre os diversos agentes 

e agências governamentais da esfera local à global, além daqueles 

atores situados no âmbito da sociedade civil.  

Dessa forma, é preciso haver aplicação de políticas públicas que 

possibilitem que a sustentabilidade seja efetivada de forma transversal, e que 

esteja presente em todo o processo e possa estimular, de maneira definitiva, o 

desenvolvimento do turismo em bases sustentáveis. 

1.1 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL NO 
CONTEXTO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE  

Considerando o processo de ocupação territorial e o desenvolvimento 

socioeconômico do Município de Belo Horizonte e de seu entorno, pode-se 

destacar que a vocação turística da capital está pautada na sua organização 

espacial, bem como no contexto sociopolítico que se estabeleceu no município 

e região, interferindo sobremaneira na representação efetiva de seus aspectos 

culturais, históricos, econômicos e turísticos, nos cenários regional e nacional. 

A capital apresenta diversos atrativos e concilia a cultura, as artes e a 

gastronomia ao conhecimento científico e à tecnologia, em um cenário urbano 

que propicia e gera uma inter-relação contínua entre os negócios e o 
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entretenimento. Dessa forma, Belo Horizonte avançou e tem se consolidado 

como um importante destino turístico, destacando-se na oferta de produtos 

turísticos, estando entre as cinco primeiras cidades brasileiras, segundo a 

Pesquisa de Competitividade dos Destinos Indutores do Turismo Nacional 

(MTUR, 2015). 

Belo Horizonte é reconhecida pelo ranking de cidades inteligentes na 

categoria Meio Ambiente da Urban Systems (2017) como uma das cidades 

mais sustentáveis do Brasil (URBAN SYSTEMS, 2017). No cenário 

apresentado para Belo Horizonte destacam-se os seguintes pontos1:  

• Possui altos índices de serviço urbano de água e esgoto e também de 

cobertura do serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos; 

• Destaque no ranking das “cidades mais verdes da América Latina”, 

desenvolvido pela Economist Intelligence Unit. Encontra-se acima da 

média devido aos seus “edifícios verdes” e políticas de qualidade do ar e 

da água; 

• Eleita por duas vezes “Capital Nacional da Hora do Planeta” pelo World 

Wide Fund for Nature (WWF) Cities Challenge, em parceria com o ICLEI 

(Conselho Internacional de Governos Locais para a Sustentabilidade) e 

esteve pela terceira vez entre os finalistas a receber o prêmio nas 

edições 2015/2016; 

• Conhecida como a capital solar do país, com média superior a 400 m² 

de placas de energia solar para cada grupo de 1.000 habitantes. 

1.2 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE BELO HORIZONTE  

Belo Horizonte já foi alvo de alguns estudos voltados para a análise do 

território de maneira integrada, com o foco no desenvolvimento da atividade 

turística. Dessa forma, pode-se destacar o Plano de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo Sustentável de Belo Horizonte (PDITS-BH) que buscou 

apontar os cenários atuais e definir as estratégias de ação para o crescimento 

sustentável da Capital. Outros estudos e planos focam no desenvolvimento de 

Belo Horizonte em seu sentido amplo como o Plano de Marketing, o Plano 

                                                             
1 Disponível em:<www.minasguide.com/blog/bh-sustentavel/>, acesso em: 12 out. 2019. 



 

18 
 

Estratégico de Desenvolvimento Municipal (PEDM), o Plano Municipal de Meio 

Ambiente (PMMA), além do Plano Diretor do Município de Belo Horizonte, cuja 

Lei nº 11.181, de 08/09/2019 foi recentemente aprovada pela Câmara 

Municipal. 

Trata-se de instrumentos de planejamento e gestão, na esfera municipal, 

relacionados aos segmentos sociais (educação, saúde e segurança pública), à 

infraestrutura aeroportuária (aeroportos de Confins e da Pampulha), à 

infraestrutura rodoviária (rodovias e estações) e à infraestrutura dos serviços 

públicos relacionados ao saneamento básico. 

A presente AAE, por sua vez, considera os diversos estudos e planos 

para Belo Horizonte, de forma integrada, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável da cidade e, em especial, da atividade turística.  

O mecanismo da AAE, integrado aos mecanismos de planejamento do 

setor do turismo do município, consiste de um processo formal de avaliação 

dos possíveis impactos ambientais das decisões estratégicas de políticas, 

planos e programas para a região. Trata-se de recomendação expressa no 

Manual de Gestão Socioambiental do Programa Nacional de Desenvolvimento 

do Turismo (PRODETUR Nacional), bem como atende exigência do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), principal financiador dos recursos 

para implementação das iniciativas apontadas no PDITS-BH.  

Desta versão constam uma análise do contexto regional relacionado à 

atividade turística, os principais impactos provenientes das ações propostas 

pelo PDITS-BH, o desenvolvimento do turismo em condições hoje tendenciais 

e em cenários que consideram a implementação de tais ações. Finalmente, são 

feitas recomendações baseadas nas principais conclusões obtidas.  

Diante das análises realizadas e no estabelecimento do processo de 

integração, a AAE do PDITS-BH teve a sua evolução pautada na observância 

aos procedimentos metodológicos concernentes, conforme as etapas a seguir 

explicitadas e verificadas na Figura 1: 

• Linha de Base; 

• Identificação dos Fatores Críticos de Decisão; 

• Análise dos Fatores Sociais e Diagnóstico Estratégico; 
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• Avaliação de Oportunidades e dos Riscos Ambientais e Cenários; 

• Recomendações e Programa de Acompanhamento. 
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Figura 1 – Fluxograma geral de evolução da AAE 

Fonte: Brencorp (2019). 
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2. OBJETIVOS  

Ficou definido que a AAE, a partir de uma abordagem sistêmica, 

estratégica e integrada, tem como Objetivo Geral: 

• Fornecer diretrizes para o planejamento e o desenvolvimento do setor 

turístico no Município de Belo Horizonte, por meio da abordagem 

estratégica das questões ambientais e de infraestrutura, da oferta de 

serviços públicos, do processo de ocupação territorial e dos padrões de 

desenvolvimento socioeconômico.  

Como Objetivos Específicos desta AAE definiram-se: 

• Fornecer informações suficientes e confiáveis para apoiar o 

planejamento do desenvolvimento do turismo em bases sustentáveis, 

bem como o monitoramento sistemático das decisões e seus 

resultados; 

• Propor diretrizes e recomendações estratégicas de forma integrada e 

compatibilizada com os planos, programas e projetos setoriais, 

desenvolvidos e/ou em concepção para o Município de Belo Horizonte; 

• Prover condições para implementação das diretrizes e recomendações 

resultantes do processo de desenvolvimento da AAE, por meio de 

participação, consulta e validação dos diversos agentes envolvidos; 

• Desenvolver a AAE de forma integrada ao PDITS-BH e aos demais 

instrumentos de gestão da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), 

possibilitando a sua internalização nestes instrumentos e o 

consequente cumprimento das diretrizes e recomendações propostas. 
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3. METODOLOGIA DE TRABALHO  

3.1 DIRETRIZES METODOLÓGICAS 

A abordagem metodológica adotada ao longo de todas as etapas que 

compõem esta AAE do PDITS-BH foi estabelecida a partir da análise dos 

seguintes documentos: 

• PDITS-BH, desenvolvido pela Fundação João Pinheiro (FJP) e pela 

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A (Belotur), em 

2012; 

• Guia de Melhores Práticas para AAE – Orientações Metodológicas para 

um Pensamento Estratégico, desenvolvido por Maria do Rosário 

Partidário, em 2012; 

• AAE, desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em 2002;  

• AAEs dos Polos Turísticos dos Arrecifes, Agreste e do Vale do São 

Francisco, no Estado de Pernambuco, desenvolvidas pela Brencorp, em 

2013. 

Os trabalhos de elaboração da AAE do PDITS-BH ocorreram por meio 

de um sistemático e estruturado processo de interação, consulta e cooperação 

entre a equipe de consultoria especializada e o Grupo de Trabalho Intersetorial 

de Acompanhamento da AAE (GT da AAE), formado por representantes da 

Belotur e de outros órgãos do Poder Público Municipal2.  

Além disso, houve ainda a participação do corpo técnico do Ministério do 

Turismo (MTur) na orientação, supervisão e validação dos trabalhos, bem 

como dos integrantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e da 

população interessada, convocada a participar, a partir de publicações, quando 

foram validados o Plano de Trabalho e o Diagnóstico Estratégico, no âmbito 

das reuniões do Comtur e da própria versão preliminar desta AAE, em 

Audiência Pública. 

                                                             
2 Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica (FPMZB) e Fundação Municipal de Cultura (FMC). 
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3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A partir do referencial metodológico elencado anteriormente, 

estabeleceu-se os procedimentos aplicados ao longo do desenvolvimento de 

cada uma das fases da AAE. 

3.2.1 Linha de Base 

O processo de abordagem de cada um dos temas que compuseram a 

Linha de Base se deu a partir de um profundo e estruturado processo de busca 

de informações, passíveis de obtenção em cada setor, conduzido pela equipe 

de consultores alocados ao estudo. Com o apoio do GT da AAE, buscou-se 

obter dados diretamente específicos do setor do turismo, bem como acesso a 

dados de outros setores do governo municipal, sendo complementados por 

informações colhidas pela equipe da consultoria. Após esta primeira etapa os 

dados obtidos foram consolidados e sistematizados tendo em vista uma 

abordagem estratégica e sistêmica em estrita observância à aplicação da AAE. 

3.2.2 Definição dos Fatores Críticos de Decisão  

A identificação dos Fatores Críticos de Decisão (FCD) partiu da 

integração dos seguintes elementos: 

• Quadro de Referência Estratégico (QRE): em uma primeira vertente 

foram sintetizados os diversos instrumentos de políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento global do município e do setor do 

turismo, consideradas como forças motrizes, promotoras do 

desenvolvimento, bem como os objetivos estratégicos, contrapostas as 

forças inibidoras do desenvolvimento; 

• Questões Estratégicas (QE): em paralelo, mas de forma integrada, foi 

desenvolvido um trabalho de síntese da Linha de Base, o qual se 

referenciou no PDITS-BH e no Plano de Marketing, propiciando a 

constituição das QE; 

• Fatores Ambientais Estratégicos (FA): complementarmente, procedeu-

se uma síntese abordando os diversos elementos de análise 

relacionados ao meio ambiente, agregando os estudos de base 
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desenvolvidos para o setor de saneamento e salientando suas forças 

motrizes e inibidoras. 

A Figura 2 apresenta uma ilustração sintética da integração dos três 

elementos (QRE, QE e FA) que fundamentaram a identificação dos FCD. A 

construção dos FCD é resultado de um processo de interação interna à equipe 

técnica da Consultoria (War Rooms) e externa em conjunto com o GT da AAE.  

Figura 2 – Ilustração sintética da fundamentação dos FCD 

Fonte: TR AAE, PRODETUR Nacional de Pernambuco (2012). 

Como resultados deste processo foram identificados os FCD que mais 

se destacaram e influenciaram no processo decisório, por representarem 

questões a serem enfrentadas, ou por serem temas pertinentes ao 

desenvolvimento do turismo sustentável no Município de Belo Horizonte. 

3.2.3 Análise dos Fatores Sociais e Ambientais e Diagnóstico Estratégico 

O Diagnóstico Estratégico é definido em linhas gerais como a análise de 

cada um dos FCD, por meio da dinâmica dos processos sociais e ambientais 

mais representativos, definindo seus respectivos indicadores e determinando 

possíveis interações entre eles. 

Em termos de encadeamento das etapas integrantes do Diagnóstico 

Estratégico, são definidas quatro etapas no seu processo de desenvolvimento, 

conforme a seguir explicitado: 

FCD

D 

QE 

QRE 

FA 
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• Etapa 1: Identificação, classificação e análise dos Fatores Sociais e 

Ambientais Relevantes (FCD); 

• Etapa 2: Definição dos Indicadores para os FCD e interações entre 

eles; 

• Etapa 3: Identificação e análise dos projetos ambientais programados 

ou em implantação relacionados às Unidades de Conservação (UC) 

e/ou outras áreas protegidas (estágio de execução/fontes de recursos). 

3.2.4 Avaliação de Oportunidades e dos Riscos Ambientais e Cenários 

Para melhor compreensão e análise, a avaliação de oportunidades e dos 

riscos ambientais foi estruturada em dois momentos. O primeiro se refere à 

identificação, avaliação e classificação dos impactos, e o segundo, à 

construção dos cenários. 

- Identificação, Avaliação e Classificação dos Impactos 

Os impactos foram identificados com base na projeção do crescimento 

contínuo do turismo, representado pelo incremento no número de visitações 

aos atrativos turísticos, considerando as condições socioambientais vigentes 

abordadas ao longo da elaboração da AAE.  

Para a composição do presente item, o mesmo foi subdividido em 3 

estágios de construção, apresentados de forma esquemática na Figura 3. 

- Construção dos Cenários (Projeções Futuras) 

Para a construção de cenários e escolha do cenário sustentável foram 

percorridos três estágios, conforme apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 – Fluxograma de evolução do relatório de avaliação dos impactos e construção dos cenários 

Fonte: Brencorp (2019). 
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3.2.5 Recomendações e Programa de Acompanhamento 

A última etapa da elaboração da AAE apresenta a consolidação do 

conjunto de conclusões obtidas ao longo de todo trabalho, tomando por base 

os impactos estratégicos e os cenários identificados na etapa anterior, tendo 

em vista o incremento da sustentabilidade do programa. Dessa forma, 

subdivide-se em três estágios, a seguir sucintamente descritos. 

1º Estágio – Definição das Recomendações 

No 1º Estágio foram estabelecidas as recomendações, explicitadas com 

base no cenário de sustentabilidade anteriormente descrito, e as quais se 

constituíram nos elementos norteadores das mudanças projetadas no âmbito 

desta AAE. Desta forma, foram norteadores: as condições para melhor 

aproveitamento das oportunidades e do controle dos riscos ambientais e 

sociais; as orientações para as fases seguintes do planejamento; as medidas 

de fortalecimento institucional, superação das deficiências da legislação e 

melhoria das condições de governança e; as diretrizes e restrições para a 

concepção de projetos necessários para a execução do PDITS-BH e seus 

requisitos de avaliação.  

2º Estágio – Elaboração de Programa de Acompanhamento da 
Implantação das Recomendações 

Esse estágio se constituiu em conteúdo técnico e social, submetido a 

vários crivos, internamente e externamente, junto aos diversos setores da 

sociedade, o que resultou em expectativas e compromissos a serem 

cumpridos. Dessa forma, oportunizará benefícios voltados para a comunidade 

por sua capacidade de geração de novos modelos e processos de decisão e 

ações pelo setor público municipal de Belo Horizonte. 

Nesse sentido, o modelo de monitoramento e gestão que propiciará a 

concretização de um programa de acompanhamento e controle das 

recomendações desta AAE contém, dentre outros atributos e funcionalidades, 

os que são a seguir explicitados: 

• Estabelecer a linha de partida dos indicadores de sustentabilidade 

propostos para o acompanhamento da implementação das 
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recomendações feitas na AAE e no desenvolvimento sustentável da 

atividade turística no Município de Belo Horizonte, reportando-se aos 

indicadores pertinentes dos processos relacionados aos FCD;  

• Indicar o prazo previsto para a revisão do próprio documento de AAE.  

4. LINHA DE BASE  

A Linha de Base desta AAE apresenta uma análise da situação atual do 

desenvolvimento turístico do Município de Belo Horizonte e sua caracterização, 

no sentido de permitir a consolidação de um diagnóstico preliminar, 

considerando aspectos ambientais e turísticos já existentes.  

Portanto, a Linha de Base tem como objetivo principal permitir uma visão 

preliminar do contexto em que está inserida a área em estudo e os fatores que 

podem influenciar o desenvolvimento desta AAE. Destina-se também a criar 

elementos para identificar e compreender claramente o contexto da AAE, 

visando subsidiar a discussão para a identificação e definição dos FCD do 

desenvolvimento sustentável do produto turístico no Município, e abordando os 

temas a seguir explicitados: 

• Caracterização das áreas de influência contemplando aspectos 

diversos a exemplo de ambientais, interações institucionais, planos, 

programas e projetos de infraestrutura, turismo e meio ambiente além 

das tensões e conflitos entre o desenvolvimento do turismo e o meio 

ambiente; 

• Identificação e análise das condições sociais, ambientais e econômicas 

do Município de Belo Horizonte; 

• Identificação e análise dos impactos sociais e ambientais estratégicos 

relevantes; 

• Identificação e análise da capacidade institucional e de gestão 

ambiental e turística; 

• Identificação e análise dos instrumentos de planejamento e controle 

territorial; 

• Identificação e análise das associações civis em processo participativo; 
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• Identificação e análise das interferências de outras ações 

governamentais na região com os objetivos da AAE; 

• Identificação da capacidade de suporte de aumentos sucessivos de 

pressão turística, sem comprometer suas características sociais e 

naturais.  

4.1 CONCEITUAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA  

De forma análoga, mas peculiar, em comparação com os procedimentos 

adotados para outros instrumentais de análises e estudos ambientais, a 

definição das áreas de influência desta AAE envolveu uma abordagem espacial 

bem mais ampla, demandando assim que se proceda “a priori” a delimitação 

dos espaços onde serão avaliadas as repercussões de forma direta, isto é, a 

Área de Influência Direta (AID) e, na sequência, as áreas onde se verificarão as 

repercussões em subsequentes ordens, ou seja, a Área de Influência Indireta 

(AII). 

4.1.1 Área de Influência Direta (AID)  

Os estudos que compõem a Linha de Base da AAE tiveram como AID o 

Município de Belo Horizonte, espaço político-administrativo para o qual se 

espera que convirjam os efeitos do desenvolvimento do turismo, em 

decorrência do incremento no fluxo de turistas de forma duradoura e suas 

respectivas demandas associadas. Nesse sentido, pressões para o provimento 

de infraestrutura de base e estruturas de serviços da capital, públicas e 

privadas, bem como alterações nos níveis de renda e de emprego dos agentes 

econômicos, de alguma forma, envolvidos na vasta cadeia que promove e 

suporta as atividades turísticas, são impactos potenciais passíveis de serem 

verificados diretamente em todo o seu território. 

4.1.2 Área de Influência Indireta (AII)  

A promoção do desenvolvimento integrado do turismo sustentável de 

Belo Horizonte, associada ao fato da capital representar uma cidade-polo na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e mesmo no Estado de Minas 

Gerais, poderá gerar efeitos socioeconômicos e ambientais capazes de 

extrapolar os limites do território belo-horizontino, sendo sensíveis em outras 
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localidades. Esses efeitos, replicados em subsequentes ordens, são 

considerados indiretos, podendo ocorrer pontualmente em alguma localidade 

e/ou estrutura específica ou não, e decorrem tanto das ofertas geradas pelo 

investimento no turismo quanto pelas demandas que esta atividade econômica 

requer. 

Tem-se que a viabilidade do desenvolvimento do turismo sustentável em 

Belo Horizonte depende, além da própria estruturação da cidade, de fatores ou 

equipamentos não disponíveis na capital, situados fora de seu limite territorial e 

cuja gestão é realizada por administrações de outros municípios, do Estado de 

Minas Gerais ou da União.  

Considerando as características específicas do Município de Belo 

Horizonte, não apenas quanto à sua inserção no contexto metropolitano, mas 

também quanto aos aspectos funcionais peculiares aos Sistemas de Turismo, 

de Meio Ambiente, de Infraestrutura de Saneamento e Transportes e ainda da 

sua socioeconomia, fortemente integrada com outros municípios limítrofes, as 

AIIs para cada um dos segmentos a serem estudados em conjunto comportam 

delimitações com algumas distinções conforme a seguir descrito. 

4.1.2.1 AII do Segmento Socioeconômico 

Os efeitos econômicos e sociais decorrentes da promoção do 

desenvolvimento integrado do turismo sustentável de Belo Horizonte podem 

ser de difícil mensuração e podem também ser difusos de forma que, de 

antemão, há uma imprecisão na definição de uma área de influência 

indiretamente afetada.  

Sendo assim, a caracterização socioeconômica é realizada com foco no 

Município de Belo Horizonte, contudo é contextualizada no âmbito de sua 

Região Metropolitana, do Colar Metropolitano e do próprio Estado de Minas 

Gerais, realizando menções pontuais de aspectos que permitam estabelecer 

comparações e propiciar um panorama de sua condição de inserção regional, 

por vezes, em âmbitos nacional e internacional, fruto do protagonismo 

crescente da capital no contexto turístico global. 
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4.1.2.2 AII do Segmento Turismo 

Sob o aspecto turístico propriamente dito, considerou-se, em um raio de 

aproximadamente 100 km, como AII, as municipalidades/regiões cujas 

características turísticas em termos de seus atrativos, localização e/ou 

presença de infraestrutura facilitem ou viabilizem o fluxo de turistas para Belo 

Horizonte, sendo, portanto, estratégicas. 

Segundo este enfoque, pode ser mencionado o Aeroporto Internacional 

de Belo Horizonte, localizado no município de Confins, na RMBH e que 

contribui significativamente para a chegada de turistas à capital e ao estado. 

Ainda, nessa região, encontram-se diversos atrativos naturais nas áreas 

cársticas do município de Lagoa Santa e cercanias, a norte da capital. 

Além disso, na região próxima à Belo Horizonte, ao sul da cidade, estão 

localizados os mais relevantes conjuntos do barroco mineiro, mais 

precisamente nos municípios de Mariana (112 km), Ouro Preto (96 km) e 

Congonhas (78 km), sendo estes dois últimos declarados Patrimônios Culturais 

da Humanidade, os quais guardam preciosidades e riquezas da produção 

barroca do período colonial e do ciclo do ouro brasileiro.  

Além dos referenciais anteriormente citados, ressalta-se a existência do 

Museu Inhotim, em Brumadinho (60 km), atrativo de renome internacional, com 

ampla estrutura de serviços para o atendimento aos visitantes. 

4.1.2.3 AII do Segmento Ambiental 

Do ponto de vista ambiental, a AII compreende os municípios de 

Contagem, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho (estes três últimos municípios 

integrantes da chamada Área de Proteção Ambiental – APA Sul), além de 

importantes atrativos turísticos localizados em Belo Horizonte, tais como a 

Lagoa da Pampulha e o Parque das Mangabeiras, juntamente com o paredão 

da Serra do Curral, os quais foram considerados para a definição desta área. 

Destaca-se a Lagoa da Pampulha, abastecida pelas águas da bacia 

inserida nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, em proporções 

praticamente iguais; portanto adotando-se este último município como parte 

integrante da AII.  
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4.1.2.4 AII dos Segmentos Infraestrutura de Saneamento e Transporte 

A AII concernente aos segmentos de Saneamento (nos seus quatro 

setores integrantes) e Sistema Viário (nos seus diversos modais), a viabilidade 

do desenvolvimento do turismo sustentável em Belo Horizonte depende de 

fatores ou equipamentos não disponíveis na capital, e cuja gestão dos mesmos 

é realizada por organismos municipais ou estaduais situados fora de seu limite 

territorial. 

Em relação ao saneamento, a AII compreende os municípios da RMBH 

e o Colar Metropolitano, onde estão localizados os mananciais que abastecem 

o município, bem como os reservatórios e todo o sistema de abastecimento 

integrado. Inserindo-se ainda os municípios que recebem os resíduos sólidos 

gerados, atualmente em consórcio intermunicipal, e os municípios que recebem 

e/ou tratam o esgoto gerado, assim como a drenagem natural do Município de 

Belo Horizonte composta, principalmente, pelos ribeirões do Onça e Arrudas, 

sendo que as cabeceiras de ambos se situam no Município de Contagem e 

Sabará.  

Desta forma, os 16 municípios componentes da AII sob a ótica da 

infraestrutura são: Betim, Brumadinho, Citrolândia, Contagem, Ibirité, Igarapé, 

Mário Campos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, 

Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, Sarzedo e Vespasiano. 

Acrescenta-se a esses o Município de Confins, dada a localização do 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, infraestrutura de transporte 

imprescindível ao intercâmbio de visitantes ao Município de Belo Horizonte. 

4.1.2.5 AII Integrada dos Segmentos Temáticos 

Integrando as abordagens da AID e das AII dos diversos segmentos 

temáticos contemplados na AAE, apresenta-se o mapa de integração, ou 

“intersecção”, que explicitará visualmente, os limites de abordagem global 

desta AAE (Figura 4). 
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Figura 4 – Mapa das AIIs 

Fonte: Brencorp (2018). 

4.2 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIAIS, AMBIENTAIS 
E ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE  

A identificação e análise das condições socioeconômicas e ambientais 

para o estabelecimento da Linha de Base perpassaram pela realização de um 

diagnóstico analítico no qual são apontadas as principais fragilidades, riscos e 

indicadores que permitiram verificar o estágio de desenvolvimento no qual o 

Município de Belo Horizonte se encontra e suas necessidades frente à 

promoção da atividade turística. Os resultados são apresentados de forma 

sintética no Quadro 1, que oferece uma visão geral dos aspectos sociais, 

ambientais e econômicos, com suas principais características e fragilidades. 
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Quadro 1 – Identificação e Análises das Condições Sociais, Ambientais e 
Econômicas do Município de Belo Horizonte 

 
Fonte: Brencorp (2018). 

4.3 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS 
ESTRATÉGICOS RELEVANTES PELA DINÂMICA DO TURISMO 

A viabilidade do desenvolvimento integrado do turismo sustentável em 

Belo Horizonte depende de um conjunto de fatores internos e externos ao 

município. Os fatores internos relacionam-se aos atrativos turísticos e a toda a 

infraestrutura de base e de produção de bens e serviços, que os acompanham 

e os suportam, presentes no mesmo domínio político-administrativo.  
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Nesse caso, o processo de gestão da atividade turística se dá 

endogenamente, a partir de ações de governo ou de organizações civis 

institucionalizadas no município.  

Quanto aos fatores externos, existe uma correlação da atividade turística 

e seus atrativos com elementos presentes em outros domínios político-

administrativos e, neste sentido, o processo de gestão da atividade perpassa 

outras administrações, dando-se de forma exógena, demandando esforços 

multilaterais entre a municipalidade visitada com outras administrações 

municipais, estaduais ou mesmo nacionais.  

Nessa ótica, Belo Horizonte se vê entrelaçada com a presença de 

fatores internos e externos quando se vislumbra o crescimento contínuo e 

duradouro do turismo no município. Há que se considerar que Belo Horizonte é 

um centro polarizador metropolitano e capital do Estado de Minas Gerais e, sob 

esta condição, possui diversas interações regionais. 

O desenvolvimento do turismo sustentável em Belo Horizonte depende, 

assim, da garantia do equilíbrio de um conjunto de fatores, no que tange ao seu 

funcionamento, dimensionamento, acompanhamento e gestão, vital à atividade 

e, portanto, estratégicos.  

Para tanto, há que se ter um nível de desenvolvimento do produto 

turístico que o torne atrativo, de modo que se disponha de formas de 

divulgação e comercialização deste produto, que se promova o fortalecimento 

institucional municipal em termos gerenciais e que haja uma infraestrutura de 

base e serviços públicos de apoio que suporte esta atividade econômica. 

Assim, desenvolver o turismo de forma integrada e sustentável não é tão 

somente cuidar dos diversos fatores que suportam a atividade turística, mas 

principalmente atentar para os fatores estratégicos que poderão garantir seu 

desenvolvimento contínuo e equilibrado. 

Portanto, para identificação e análise dos impactos são apresentados, 

de forma descritiva, os efeitos potenciais que o crescimento do turismo, dado 

de forma contínua e duradoura, poderia ter sobre a socioeconomia, o meio 

ambiente e sobre a infraestrutura de serviços públicos no Município de Belo 

Horizonte. Explicitam-se, de maneira preliminar, os fatores de interação e 

interdependência existentes entre os atrativos, sua estrutura e os elementos 
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externos, contribuindo para a identificação dos fatores estratégicos essenciais, 

que deverão ser tratados posteriormente ao longo da construção da AAE. 

Os efeitos do desenvolvimento do turismo podem ser analisados a partir 

do incremento no fluxo de visitantes e turistas, sejam elas oriundas do próprio 

estado, de outro estado ou do exterior, na cidade de destino, no caso, a cidade 

de Belo Horizonte. Tal condição potencializa-se ainda com o aumento do 

tempo médio de permanência do turista no Município.  

Neste sentido, quanto maior o movimento turístico, maior é o número de 

agentes econômicos envolvidos e voltados para a atividade econômica do 

turismo. E quanto mais desenvolvidos estiverem os fatores constituintes da 

atividade turística, seja na oferta de bens ou serviços, melhor e maior será a 

capacidade do Município para receber o fluxo turístico. 

A partir deste entendimento, o Quadro 2 sintetiza os principais efeitos 

potenciais do desenvolvimento contínuo e duradouro das atividades turísticas e 

suas interações e interdependências. 
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Quadro 2 – Principais efeitos potenciais do desenvolvimento contínuo e 
duradouro das atividades turísticas e suas interações e interdependências 

Efeitos identificados Causas Incidência 
Interações e 

interdependências 

Incremento nos níveis de 
renda 

Gastos dos turistas com 
consumo de bens e serviços 

e investimentos no setor 
Belo Horizonte 

Municípios de entorno (ex. 
Ouro Preto, Brumadinho) 

Incremento nos níveis de 
renda 

Impostos gerados Belo Horizonte 
Municípios de entorno (ex. 
Ouro Preto, Brumadinho) 

Incremento nos níveis de 
renda 

Remuneração dos empregos 
no setor e seus respectivos 

gastos 
Belo Horizonte 

Municípios de entorno (ex. 
Ouro Preto, Brumadinho) 

Incremento nos níveis de 
emprego 

Empregos gerados nos 
subsetores de alimentação, 

transportes, comércios e 
serviços, entretenimento, 

etc. 

Belo Horizonte 
Municípios de entorno (ex. 
Ouro Preto, Brumadinho) 

Pressão sobre o sistema 
de saúde 

Intensificação do fluxo de 
turistas 

Belo Horizonte 
Municípios de entorno e 

administrações das demais 
esferas de governo 

Pressão sobre os 
serviços de segurança 

Intensificação do fluxo de 
turistas 

Belo Horizonte 
Municípios de entorno e 

administrações das demais 
esferas de governo 

Estímulo à capacitação 
profissional 

Demanda por mão de obra 
especializada e qualificada, 
pela intensificação do fluxo 

de turistas 

Belo Horizonte 
Município do entorno (ex. 
Ouro Preto, Brumadinho) 

Pressão sobre a fauna e 
a flora 

Intensificação na circulação 
de pessoas com 

consequente geração de 
resíduos sólidos, efluentes 

sanitários e ruídos 

Belo Horizonte 
(Unidades de 
Conservação 

(UC), 
principalmente os 

parques das 
Mangabeiras e 

Paredão da 
Serra) 

UC contíguas presentes nos 
municípios de Nova Lima e 

Itabirito 

Degradação dos 
recursos hídricos 

Intensificação na circulação 
de pessoas com 

consequente geração de 
resíduos sólidos e efluentes 

sanitários 

Belo Horizonte 
(destaque para a 

Lagoa da 
Pampulha) 

Contagem, município que 
detém a Bacia da Pampulha 

juntamente com Belo 
Horizonte 
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Efeitos identificados Causas Incidência 
Interações e 

interdependências 

Pressão na utilização dos 
equipamentos públicos 

(sanitários, bancos, 
lixeiras) 

Intensificação na circulação 
de pessoas com 

consequente geração de 
resíduos sólidos e efluentes 

sanitários 

Belo Horizonte 
(imediações da 

Praça da 
Liberdade, região 
das Mangabeiras 
e Complexo da 

Pampulha) 

- 

Efeitos identificados Causas Incidência 
Interações e 

interdependências 

Pressão nas vias 
públicas 

Intensificação na circulação 
de veículos atraídos pelos 

eventos 

Belo Horizonte 
(imediações da 

Praça da 
Liberdade, região 
das Mangabeiras 
e Complexo da 
Pampulha além 
dos acessos aos 

aeroportos e 
rodoviárias) 

Confins (rodovia de acesso 
ao aeroporto) 

Pressão sobre os 
serviços de transportes 

públicos 

Intensificação no fluxo de 
turistas com consequente 
aumento na circulação de 

pessoas 

Belo Horizonte - 

Pressão sobre a 
infraestrutura de 

saneamento e energia 

Aumento na geração de 
resíduos sólidos e efluentes 
sanitários com disposições e 

tratamento inadequados, 
associado ao aumento no 

consumo de água e energia 

Belo Horizonte 

Municípios da Bacia da 
Pampulha, entidades 

públicas e privadas de 
saneamento e energia como 
a Copasa e a Cemig, bem 

como os demais 15 
municípios que integram os 
sistemas de abastecimento 

de água e tratamento de 
esgotos da capital*. 

Fonte: Brencorp (2018). 

* Municípios da RMBH e Colar Metropolitano envolvidos: Betim, Brumadinho, Citrolândia, 
Contagem, Ibirité, Igarapé, Mário Campos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das 
Neves, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, Sarzedo e Vespasiano. 
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4.4 ANÁLISE DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DE GESTÃO 
AMBIENTAL E TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

4.4.1 Panorama geral dos aspectos ambientais e da gestão ambiental 
municipal  

De um modo geral Belo Horizonte apresenta bons índices de 

sustentabilidade, porém, com algumas fragilidades detectadas através dos 

levantamentos efetuados para execução da Linha de Base.  

O município apresenta bons indicadores em relação ao abastecimento 

de água e à coleta de esgoto e lixo. Contudo, apesar de Belo Horizonte 

apresentar índices elevados para o tratamento do esgoto, grande parte dos 

municípios da RMBH, ainda apresenta índices baixos. Um efeito relevante da 

situação do saneamento nos municípios vizinhos é a qualidade ruim da água 

no rio das Velhas e no ribeirão do Onça, que se reflete na Lagoa da Pampulha. 

A gestão dos recursos hídricos, que também não se limita à atuação 

municipal, tendo na Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), 

órgão de saneamento estadual, a responsabilidade pela captação e distribuição 

de água, tem sido um ponto de atenção, dados os níveis baixos dos 

reservatórios nos últimos anos de baixos índices pluviométricos e as 

significativas e persistentes taxas de perdas de água na distribuição. É uma 

herança de um período em que a disponibilidade e o uso da água ainda não 

preocupavam os gestores públicos e da população. 

Em relação às áreas verdes, Belo Horizonte apresenta cobertura vegetal 

satisfatória, havendo pouco espaço para avanços, por conta da densidade das 

áreas já construídas. A possibilidade é o plantio de árvores em vias públicas, 

praças e parques, o que vem sendo realizado nos últimos anos através de 

programas com objetivo de promoção de melhorias da qualidade ambiental e 

paisagística da cidade, como o Programa BH Mais Verde, iniciado em 2012 e 

finalizado em 2015. 

A qualidade do ar na RMBH, segundo dados de monitoramentos, é boa 

em quase 70% do tempo. Contudo, verifica-se a necessidade de adensamento 

da rede de monitoramento, o que mostrará resultados mais detalhados e talvez 

mais concernentes com a realidade.  

Belo Horizonte possui estrutura para reciclagem e reutilização de 

materiais, porém, o montante de resíduos gerados em relação aos índices de 
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reciclagem e reutilização de materiais ainda é muito alto; aliado à crescente 

necessidade de redução de desperdício. É urgente também a necessidade de 

campanhas mais efetivas de educação da população em relação à disposição 

de lixo em locais adequados.  

Em sua política de enfrentamento das mudanças climáticas foi criado o 

Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência (CMMCE) que, 

além de propor novas ações, trabalha na articulação das políticas públicas e da 

iniciativa privada para a diminuição de gases poluentes na atmosfera. O 

desenvolvimento de estudos e projetos por este Comitê, aliados às ações por 

ele implantadas, têm elevado Belo Horizonte a um patamar de destaque nas 

questões de energias renováveis e mudanças climáticas. O município tem sido 

citado como referência nacional em energia solar.  

Por fim, há que se mencionar o Plano Estratégico (PBH, 2016) que 

apresenta um cenário, em caráter referencial, das principais tendências ou 

fatores externos, em níveis mundial, nacional e estadual, que vêm impactando 

a trajetória de Belo Horizonte e que, por isso, precisam ser considerados nas 

estratégias de desenvolvimento de longo prazo. Erro! Fonte de referência n

ão encontrada. mostra essas estratégias em relação aos temas meio 

ambiente e sustentabilidade. 
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Quadro 3 – Estratégias de desenvolvimento e áreas de resultado estabelecidos 
pelo PBH 2030 para os temas meio ambiente e sustentabilidade 

Desafio Estratégias de Desenvolvimento Áreas de Resultado 

Desafio 4 

Cidade 
compacta, 
integrada, 

inclusiva e com 
mobilidade 
sustentável 

Viabilizar espaços urbanos amigáveis, convidativos, belos, 
seguros, funcionais, ambientalmente sustentáveis, que 
harmonizem áreas públicas e privadas e favoreçam o ambiente de 
negócios e a atração de talentos 

Vida Urbana 
Sustentável 

Viabilizar a distribuição espacial equilibrada da oferta de 
equipamento e serviços públicos, ampliando suas condições de 
acesso, buscando melhor integração com os municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) 

Promover mecanismos de conscientização do cidadão para a 
importância da cidade, que favoreça a visão estratégica de 
planejamento urbano e apropriação da cidade para todos 

Avançar na implantação de programas e projetos visando à 
mobilidade urbana sustentável, garantindo conectividade e 
acessibilidade efetivas no território, por meio da qualificação 
continuada do transporte público, da gestão inteligente das 
demandas de circulação e estacionamento, e integração física e 
tarifária das redes de transportes 

Cidade com 
Mobilidade 
Sustentável 

Encaminhar ações junto à União e ao Estado de Minas Gerais para 
viabilizar, de forma conjunta, a solução de entraves ao 
desenvolvimento da logística voltada à integração regional, 
nacional e internacional de Belo Horizonte 

Desafio 5 

Cidade 
Resiliente e 

Ambientalmente 
Sustentável 

Assegurar a sustentabilidade ambiental considerando a proteção, a 
preservação e o acesso equilibrado às áreas verdes protegidas, o 
uso eficiente da água, com padrão de consumo responsável e 
proteção dos mananciais, a utilização de energias limpas e 
promoção da eficiência energética, a redução da emissão de 
poluentes, a redução do volume de resíduos urbanos, coleta, 
destinação e seu tratamento adequado, com ênfase na reciclagem 

Cidade Resiliente e 
Ambientalmente 

Sustentável 

Avançar na disponibilização de parques públicos atraentes e 
seguros, assegurando a valorização ambiental, a beleza e o 
contato do cidadão com as áreas preservadas 

Avançar na redução da vulnerabilidade de toda a cidade a 
situações de desastres ou acidentes decorrentes de adversidades 
climáticas, naturais ou de atividade humana, garantindo a mais 
adequada identificação, prevenção e mitigação de riscos, bem 
como a recuperação de áreas afetadas 

Fonte: PBH (2016).
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4.4.2 O Modelo de Gestão Turística e o Panorama do Setor Turístico de 
Belo Horizonte 

Para que se tenha uma visão do modelo de gestão turística no 

município, inicialmente deve-se ressaltar como evento de grande relevância em 

período mais recente, a aprovação da Lei nº. 10.823/ 2015, que dispõe sobre a 

Política Municipal de Turismo e instituiu o Fundo Municipal de Turismo 

(Fumtur).  

Essa mesma lei instituiu o Sistema Municipal de Turismo, sendo a 

Belotur, sociedade de economia mista, o órgão central do sistema no âmbito de 

sua atuação, ao qual caberá a coordenação e a execução dos programas de 

desenvolvimento do turismo. Nesse sentido, cabe à Belotur promover a capital 

como polo de atração turística e divulgar institucionalmente o turismo em 

âmbito municipal, regional, nacional e internacional.  

O Sistema Municipal do Turismo é constituído ainda pelos seguintes 

órgãos: 

• Conselho Municipal de Turismo (Comtur), órgão colegiado de 

assessoramento superior, vinculado à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico (SMDE). Possui caráter consultivo e, tem 

por finalidade, propor diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para a 

formulação da Política Municipal de Turismo, bem como acompanhar 

sua implementação, com vistas ao desenvolvimento do turismo no 

Município, em todas as suas modalidades: 

• SMDE, órgão fundamental para articular as ações de fomento ao turismo 

com os processos de desenvolvimento econômico e social do município 

e ao qual está vinculada institucionalmente a Belotur; 

• Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), em razão da 

importância dos parques para o turismo municipal; 

• Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e Fundação Municipal de Cultura 

(FMC), para fomentar ao máximo a relação entre a cultura, a produção 

cultural, as atividades culturais e o turismo. 

Até o momento, Belo Horizonte não dispõe de um Plano Municipal de 

Turismo, estando sua elaboração a cargo da Belotur e do Comtur. Segundo a 
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Política Municipal do Turismo, o plano municipal terá o objetivo de ordenar as 

ações do setor público, orientando os esforços do município e a utilização dos 

recursos públicos para o desenvolvimento do turismo, ouvidos os segmentos 

públicos e privados interessados. O intuito será o de promover: 

• A boa imagem do produto turístico do município perante o mercado 

regional, nacional e internacional; 

• A permanência do visitante no município; 

• A proteção do meio ambiente, da biodiversidade e do patrimônio cultural 

de interesse; 

• A mitigação dos passivos socioambientais provocados pela atividade 

turística; 

• O estímulo ao turismo responsável praticado em áreas naturais, 

protegidas ou não; 

• A orientação às ações do setor privado para planejar e executar suas 

atividades; 

• A informação da sociedade e do cidadão sobre a importância econômica 

e social do turismo. 

Panorama Geral do Setor Turístico  

Ao analisar e comparar os dados do PDTIS-BH (2012), do Relatório 

Executivo do Plano de Ações Estratégicas e do Plano de Marketing Atual de 

Belo Horizonte (ambos de 2014), é possível verificar que esses estudos 

qualificam os atrativos/produtos de acordo com uma escala de categorização, 

que tem como referência as seguintes variáveis: potencial de atratividade, 

capacidade de motivar o deslocamento de turistas, alcance ou projeção 

internacional e/ou de diferentes mercados-alvo. 

O PDITS-BH elencou 39 atrativos, que foram agrupados de forma 

segmentada, por tipos e subtipos. Agrupando-os entre: atrativos culturais, 

vinculados ao segmento de turismo cultural; as realizações técnicas, que 

propiciam o desenvolvimento do turismo de estudos e intercambio; os atrativos 

naturais, com forte potencial para o desenvolvimento de atividades de 
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ecoturismo e; por fim, os eventos permanentes, vinculados ao segmento do 

turismo de negócios e eventos (PDITS, 2012). 

Já o Plano de Marketing de Belo Horizonte, apesar de apresentar o 

levantamento global de 95 produtos, elencou 47 prioritários, categorizados por 

Produto Estrela, Categoria A e Categoria B.  

Esse Plano expõe uma abordagem mais ampla, pois não considera 

apenas os atrativos, de forma pontual, mas insere os saberes e fazeres 

vinculados ao estilo de vida de sua população e à identidade cultural urbana, 

que se manifestam em diferentes formas de expressão, tais como: a 

gastronomia, a dança, a moda, o teatro e a música, classificados na Categoria 

A, demonstrando a importância desses elementos para o município.  

Apesar de haver uma predominância quanto à localização geográfica na 

região centro sul, contendo 9, dos 13 produtos classificados na categoria A, é 

possível verificar que há elementos representativos distribuídos pelo município, 

de maneira que podem ser usufruídos através de eventos, feiras, festivais e de 

forma pontual em equipamentos e/ou espaços destinados para tal finalidade.  

Outro destaque são os complexos e regiões enquanto fator de 

atratividade, ampliando o olhar para o território, mas que ainda não são 

comercializados dessa forma pelas operadoras e agências de viagem. Nesse 

caso, destaca-se, ainda na categoria A, a Praça da Liberdade, conforme 

pontuado a seguir. 

O Circuito Cultural Praça da Liberdade, localizado na região central de 

Belo Horizonte, é o maior conjunto integrado de cultura do Brasil. Ao todo, são 

nove espaços e museus em funcionamento, juntamente com o Palácio da 

Liberdade, quais sejam: Arquivo Público Mineiro; Biblioteca Pública Estadual 

Luiz de Bessa; Casa Fiat de Cultura; Centro de Arte Popular Cemig; O Centro 

Cultural Banco do Brasil (CCBB); Espaço do Conhecimento Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG); Memorial Minas Gerais Vale; Museu das 

Minas e do Metal (MM Gerdau) e; Museu Mineiro.  

Já a Pampulha, é uma das regiões turísticas mais relevantes de Belo 

Horizonte, pois é onde se localiza o conjunto arquitetônico, projetado pelo 

arquiteto Oscar Niemeyer, que recebeu o título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO), em 2016. No entorno do espelho d’água, estão 
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localizados: Casa do Baile; Museu de Arte da Pampulha; Igreja de São 

Francisco de Assis e; Iate Tênis Clube.  

Além destes, pertencem ao conjunto arquitetônico o Aeroporto Carlos 

Drummond de Andrade (conhecido como aeroporto da Pampulha), o Estádio 

Governador Magalhães Pinto (Mineirão), o Estádio Jornalista Felipe Drummond 

(Mineirinho), a FPMZB e o campus da UFMG. 

O conjunto também contempla a Praça Dino Barbieri (em frente à Igreja 

São Francisco de Assis) e a Praça Alberto Dalva Simão (próxima à Casa do 

Baile), ambas projetadas por Burle Marx.  

Dando continuidade aos produtos identificados no Plano de Marketing de 

Belo Horizonte, nota-se que a Categoria B demonstra elevada 

representatividade da oferta cultural e de lazer, com evidência para os museus 

e equipamentos culturais, localizados principalmente na região centro-sul e 

posteriormente na região da Pampulha, ainda distribuídos entre as regiões 

noroeste e nordeste da Capital. 

Além dos espaços urbanos, como a Praça do Papa, a Praça da Estação, 

os bairros da Savassi e de Santa Teresa, destacam-se, os mercados, feiras e 

compras, com forte representatividade através da Feira de Arte e Artesanato da 

Afonso Pena; o Centro de Artesanato Mineiro (Palácio das Artes); o Centro de 

Artesanato do SESC Mineiro (Cenarte); o Mãos de Minas e os Polos de Moda, 

localizados nos bairros de Lourdes, Prado, Barro Preto, Savassi e 

Funcionários. Ainda que sejam produtos avaliados na hierarquização como 

“complementares”, contribuem para elevar a competitividade do destino.  

Ainda assim, o documento chama a atenção para os problemas de 

conservação urbana que podem comprometer a atratividade dos locais, 

conforme mencionada, a Praça da Estação, revitalizada para receber o Museu 

de Artes e Ofícios (MAO) em 2006, já apresentava no momento da pesquisa 

sinais de degradação, afetando a percepção da paisagem de seu conjunto 

arquitetônico e do museu.  

Outro destaque relevante apontado no Plano de Marketing refere-se aos 

eventos permanentes, Comida di Buteco e o Brasil Sabor, que por terem se 

tornado franquias, tiveram redução no caráter de singularidade dos mesmos.  

Além de valorizar e manter vivas algumas tradições do passado colonial 

mineiro, especialmente a religiosidade e a gastronômica típica, a geografia 
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belo-horizontina concentra inúmeros polos de lazer. Desta feita, a dinâmica 

econômica da capital cria um ambiente adequado para a atração de visitantes 

de negócios e para a realização de eventos empresariais e corporativos.  

Diante desse breve contexto, destacam-se alguns elementos da 

realidade da oferta turística presentes nos segmentos turísticos de maior 

potencial no município, como é o caso do turismo de negócios e eventos, 

conforme detalhado a seguir. 

De acordo com estudos da Secretaria de Estado de Turismo de Minas 

Gerais (Setur-MG), a Capital vem se destacando no mercado externo, com 

excelência reconhecida na captação e realização de eventos internacionais. 

O Município posiciona-se como um polo da moda, da gastronomia e da 

tecnologia da informação. De acordo com o novo posicionamento determinado 

pela PBH, em 2018, Belo Horizonte é um destino que proporciona encontros, 

conexões; permite a experiência; surpreende o visitante por ser diversa e 

moderna; por apresentar uma gastronomia singular e reconhecida nacional e 

internacionalmente; e por apresentar um celeiro de atividades e iniciativas 

inteligentes, eficientes, buscando sua inserção enquanto uma cidade 

sustentável. 

Diante desse cenário, diversas ações vêm sendo realizadas para a 

efetiva discussão e planejamento do segmento. Dessa forma, destaca-se o 

documento que apresenta os Destinos de Turismo de Negócios e Eventos de 

MG, elaborado pela Setur-MG, o qual insere a Capital, bem como a realização 

do II Fórum de Negócios e Eventos de BH (Fone BH), com tema “Turismo 

Integral – Cidade pronta para o Turismo de Negócios, Eventos e Lazer”, 

realizado em 2016, pela Belotur, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae-MG), o Belo 

Horizonte Convention & Visitors Bureau, a Associação Brasileira de Agências 

de Viagem (ABAV), entre outras instituições.  

De acordo com as informações do último Caderno de Dados, de 

fevereiro de 2017, publicado pelo Observatório de Turismo de Belo Horizonte, 

sobre os registros do Calendário de Eventos da Belotur, a capital sediou um 

número menor de eventos em 2016, com 1.167, em comparação com o ano 

anterior, que foram 1.271. 
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4.4.3 Visão Integrada dos Modelos de Gestão Ambiental e Turística e 

Capacidade Institucional  

A Figura 5 ilustra o modelo de organização e gestão vigente para os 

setores de meio ambiente e de turismo de Belo Horizonte, identificando os 

órgãos envolvidos, as relações e níveis hierárquicos, as interações, 

instrumentos de planejamento e de apoio ao desenvolvimento de cada setor 

(mesmo aqueles que, embora constituídos, não estão em operação).
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Figura 5 – Identificação e Análise da Capacidade Institucional Ambiental e Turística Municipal 

 
Fonte: Brencorp (2018). 
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4.5 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEJAMENTO E CONTROLE TERRITORIAL 

A Erro! Fonte de referência não encontrada. a seguir ilustra os i

nstrumentos de Planejamento e Controle Territorial, a partir do arcabouço 

jurídico-legal disponível, nos âmbitos federal, estadual e municipal, tendo como 

foco o Plano Diretor Municipal. Além disso, a figura também apresenta diversos 

outros instrumentos de planejamento que coexistem para os setores de turismo 

e meio ambiente e outros setores transversais, como infraestrutura. 

Figura 6 – Identificação e Análise dos Instrumentos de Planejamento e Controle 
Territorial 

Fonte: Brencorp (2018). 
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4.6 IDENTIFICAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS EM PROCESSO 

PARTICIPATIVO  

A Erro! Fonte de referência não encontrada. ilustra de forma sintética, n

uma visão de conjunto, as principais associações e instituições que atuam nos 

setores de turismo e de defesa do meio ambiente.  

Figura 7 – Identificação das Associações Civis em Processo Participativo 

 

Fonte: Brencorp (2018). 

4.7 IDENTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE SUPORTE DE AUMENTOS 
SUCESSIVOS DE PRESSÃO TURÍSTICA, SEM COMPROMETER SUAS 
CARACTERÍSTICAS SOCIAIS E NATURAIS 

A abordagem adotada neste item considera as correlações disponíveis 

acerca dos níveis de pressão turística e os reflexos e desdobramentos 

verificados nas características naturais e culturais.  

Dentre as variáveis determinantes do aumento da pressão turística, 

elencamos as que se seguem, sem nos restringirmos, contudo, a estas: fluxo 

de turistas e a taxa de ocupação da rede hoteleira; fluxo de passageiros nos 

aeroportos (entradas e saídas) e nos terminais rodoviários; registros de turistas 
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nos Centros de Atendimento ao Turista (CAT); número de eventos e número de 

participantes em feiras, eventos culturais, científicos e de negócios. 

De outra parte, também pouco se aborda/registra a conexão dessas 

variáveis de aumento da pressão turística entre si, e, principalmente, dos 

mesmos com variáveis determinantes de comportamento das características 

naturais e culturais, diretamente relacionados. Quanto às variáveis ambientais, 

destaca-se, por oportuno, a influência da pressão turística na qualidade da 

água nas bacias hidrográficas que drenam a capital, no volume de demanda de 

tratamento de esgotos, na qualidade do ar, nas implicações em termos de 

geração de resíduos e seus reflexos nos custos de coleta, transporte, 

tratamento, destinação, e, ainda, no potencial de destinação inadequada e 

possíveis implicações nos sistemas de drenagem. 

Constata-se que, mesmo considerando a posição destacada do 

Município de Belo Horizonte no contexto nacional da qualidade da gestão, tanto 

no segmento turístico quanto no ambiental, uma análise global e integrada dos 

movimentos de afluxos de atividade turística e suas repercussões ambientais 

deverá ser exercitada segundo um modelo lógico, compatível com os recursos 

de informação passíveis de ser acessados neste momento. 

Nessa linha de abordagem, adequada à realidade vigente, foi concebido 

um modelo lógico de relações de causas determinadas pelo incremento do 

fluxo turístico e pelos efeitos segmentados por setor, conforme a Figura 8 

adiante.  

Em condições ideais, que poderão ser consolidadas no futuro com a 

implementação de bases de dados em cada um dos atrativos turísticos e nos 

diversos outros equipamentos da cadeia turística, como hotéis, bares e 

restaurantes, centros de eventos, parques, rotas de turismo ecológico, etc., e, 

de outra parte, após a implementação de bases de dados para aferição dos 

indicadores ambientais diversos (qualidade da água, do ar, produção e gestão 

de resíduos, etc.) com identificação de impulsos originados dos atrativos 

turísticos diversos e suas repercussões localizadas ou macrolocalizadas nos 

componentes ambientais distribuídos pelo espaço municipal, poderá ser 

produzido um banco de dados que subsidiará uma “gestão ambiental 

inteligente”, integrando e conciliando o desenvolvimento do turismo com a 

preservação das condições ambientais adequadas. 
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No presente estágio, o que se pode agregar ao modelo lógico 

apresentado na Figura 8 é a proposição de desenvolvimento modular, segundo 

uma abordagem global integrada, a partir da listagem que consta a seguir, dos 

diversos núcleos multissetoriais, de “originação” de fluxos e, de outra parte, os 

núcleos de destinação das repercussões ambientais e de demandas de 

infraestrutura e gestão de serviços públicos. 

• Núcleos de “Originação” Primária, conforme Plano de Marketing do 

Turismo de Belo Horizonte (Conjunto de 47 Atrativos que determinam a 

decisão do turista de se deslocar até Belo Horizonte); 

• Núcleos de Gastronomia Regional;  

• Núcleos de Geração de Conhecimento e Tecnologia (Polo Tecnológico); 

• Núcleos de Eventos Artísticos e Culturais (Música Dança);  

• Núcleo de Eventos Empresariais e Núcleos de Moda; 

• Núcleos de “Originação” Secundária (compostos pelos equipamentos de 

suporte operacional a hospedagem, alimentação, realização de eventos, 

transportes internos, etc.); 

• Núcleos de Destinação das Repercussões Ambientais decorrentes do 

afluxo turístico (primário e secundário): Meio Físico, Meio Biótico e Meio 

Socioeconômico. 

A Figura 8 ilustra a abordagem proposta e a perspectiva de estruturação 

e operacionalização dessas bases de dados e dos estudos integrados. 



 

53 
 

Figura 8 – Visão Global sobre a Capacidade de Suporte a Aumentos Sucessivos 
da Pressão Turística, sem comprometer suas Características Naturais e 

Culturais 

 
Fonte: Brencorp (2018). 

5. DEFINIÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE DECISÃO (FCD) 

Os FCD foram definidos a partir de processo participativo do grupo de 

especialistas da consultoria e GT da AAE, a partir da análise do amplo material 

documental pesquisado (documentos institucionais, dados, mapas, tabelas, 

estudos, dentre outros) exibido e debatido, contrastado com o os quadros do 

desenvolvimento do turismo e do meio ambiente que levou em conta a 

integração dos elementos QRE, QE e FA apresentados a seguir. 
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5.1 QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO (QRE) 

Para a construção do QRE (Quadro 4) foram identificadas as macro 

orientações estratégicas da política federal, estadual e municipal de meio 

ambiente, desenvolvimento econômico e de turismo, explicitadas nos marcos 

legais, planos e programas apontados na Linha de Base. 

Quadro 4 – Quadro de Referência Estratégico (QRE) 

FEDERAL 

Regulamento Descrição dos aspectos regulamentados 

Lei nº 6.938/1981 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação. 

Lei nº 9.985/ 2005 – Lei do SNUC 
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza – SNUC e estabelece critérios e normas para a 
criação, implantação e gestão das UC. 

Lei nº 12.651/ 2012- Novo Código 
Florestal  

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. 

Lei nº 11.711 de 17 setembro de 
2008 

Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo. 

Plano Nacional do Turismo – PNT 
2018/22 

Traça como principais diretrizes: o fortalecimento da 
regionalização; a melhoria da qualidade e da competitividade; o 
incentivo à inovação e a promoção da sustentabilidade. 

Programa Nacional de 
Desenvolvimento e Estruturação 
do Turismo (PRODETUR) 

Trata da estruturação dos destinos, capacitando-os para o 
turismo. O PDTIS de Belo Horizonte foi concebido no âmbito 
desse programa. 

Lei nº 11.445/2007 – Política 
Nacional de Saneamento 

Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, 
padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 
para a satisfação dos usuários, garantindo o cumprimento das 
condições e metas estabelecidas. 

Lei nº 12.305/2010 – Política 
Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) 

Institui a PNRS, determinando a elaboração dos planos 
nacional, estaduais, microrregionais, intermunicipais e 
municipais de resíduos sólidos. 

Lei nº 12.587/2012 – Lei de 
Mobilidade Urbana 

Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, 
tendo como objetivos melhorar a acessibilidade e a mobilidade 
das pessoas e cargas dos municípios e integrar os diferentes 
modos de transporte. 
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ESTADUAL 

Regulamento Descrição dos aspectos regulamentados 

PDDI 
Reestruturação territorial da RMBH, prevendo políticas 
integradas de sustentabilidade, seguridade, acessibilidade, 
urbanidade e institucionalidade (em tramitação na Câmara). 

Plano Estratégico para o 
Desenvolvimento Sustentável do 
Turismo de Minas (2016) 

Diagnóstico do turismo mineiro elucidando elementos para os 
quais caberiam ações de acompanhamento e gestão. 

Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços  

ICMS Turístico 

Promoção do turismo sustentável por meio de incentivo 
financeiro advindo de parte do ICMS. 

Lei nº 11.720/1994 Política 
Estadual de Saneamento Básico  

Visa a assegurar a proteção da saúde da população e a 
salubridade ambiental urbana e rural. 

Plano Metropolitano de Resíduos 
de Serviços de Saúde (RSS) e 

Resíduos da Construção Civil e 
Volumosos (RCCV)  

Visa à aproximação dos municípios para solução de problemas 
comuns, relacionados à gestão de RSS e RCCV.  

O Plano inclui a avaliação da capacidade do sistema existente 
na RMBH e a proposição de novos equipamentos, melhoria do 
controle e rastreabilidade, aproveitamento energético dos RSS 
e reciclagem dos RCCV. Traz metas de curto prazo, em que se 
destacaram, para 2017: a implantação de sistema de 
capacitação para gestão e gerenciamento de RCCV; sistema 
para rastreabilidade; exigência de aprovação dos Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) na 
implantação de novos empreendimentos; propostas de 
instrumentos econômicos, para desestímulo ao aterramento e 
incentivos a não geração e à redução. Além disso, cabe 
destacar as metas de eliminação das áreas de bota-fora, para 
2019, e a redução da geração nos médios e grandes 
empreendimentos, para 2020. 

Lei nº 18.031/2009 – Política 
Estadual dos Resíduos Sólidos  

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Decreto Estadual nº 23.646, de 26 
de junho de 1984  

Aprova o tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico 
da Pampulha, pelo IEPHA/MG. 

Deliberação Normativa do 
Conselho Estadual de Política 
Ambiental (COPAM) nº 20, de 24 
de junho de 1997  

Dispõe sobre o enquadramento da bacia do Rio das Velhas, 
manancial de inserção do Município de Belo Horizonte. 

Lei Estadual nº 14.368, de 19 de 
junho de 2002. 

Estabelece a Política Estadual de Desenvolvimento do 
Ecoturismo. 



 

56 
 

MUNICIPAL 

Regulamento Descrição dos aspectos regulamentados 

PPAG 2018/2021 

Fomento ao desenvolvimento socioeconômico, apresentando 
projetos estratégicos distribuídos nas secretarias, 
superintendências, fundações e fundos da administração 
municipal de Belo Horizonte. 

Programa de Metas do Município 
2017-2020 

Define metas específicas para as áreas de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo e Sustentabilidade e Cultura, 
promovendo ações para o Complexo da Lagoa da Pampulha, 
feiras, eventos e festivais, capacitações, dentre outras.  

PMGIM 

Considera a natureza da transversalidade e intersetorialidade 
das temáticas das políticas públicas e seus impactos, de Belo 
Horizonte com a RMBH, e define indicadores para aferir inter-
relações (SMPOG).  

Programa Monitora BH 
Integração das informações gerenciais dos sistemas 
informatizados atualmente em uso nas repartições da PBH.  

PDTIS (2012)  
Desenvolvido para orientar o crescimento do turismo da cidade 
de Belo Horizonte em bases sustentáveis (PRODETUR). 

Lei nº 10.823/2015 -Política 
Municipal do Turismo (Plano 
Municipal do Turismo, Sistema 
Municipal de Turismo, Comtur), 
Fumtur 

Define as atribuições do município no planejamento, 
desenvolvimento e fomento ao setor turístico e disciplina a 
prestação de serviços turísticos (em processo de 
regulamentação). 

Planejamento Estratégico 
2017/2021 integrando o Plano de 
Negócios 2018 e o Manual de 
Regras de Governança (Belotur) 

Constituem desdobramentos do Plano Municipal de Turismo 
para a promoção do turismo sustentável em observância ao 
mercado e com apoio dos meios de comunicação. 

Lei Municipal nº 4.253/1985 

Dispõe sobre a Política de Proteção, do Controle e da 
Conservação do Meio Ambiente e da Melhoria da Qualidade de 
Vida no Município. Tem por objetivos promover a conservação 
e a recuperação do meio ambiente e melhorar a qualidade de 
vida dos munícipes. 

Lei nº 10.879, de 27 de novembro 
de 2015  

SMAP-BH. 

Lei nº 10.879/2015 Instituiu o SMAP-BH. 

Decreto Municipal nº 16.692/2017 

Dispõe sobre a organização SMMA, e suas devidas alterações 
apresentadas pelo Decreto Municipal nº 16.788, de 5 de 
dezembro de 2017, novo organograma do sistema de gestão 
ambiental pública municipal. 
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Plano Diretor de Belo Horizonte, 
Lei nº 1.749/2015- 

Instrumento de políticas urbanas e ordenamento territorial do 
município, definindo diversas categorias de estrutura urbana 
(zoneamentos) e categorias complementares 
(sobrezoneamentos) para tratar o espaço urbano e determinar 
regras de ocupação específicas para cada porção do território 
municipal. 

Lei nº 8.260/2001 – Política 
Municipal de Saneamento 

Institui a Política Municipal de Saneamento e dá outras 
providências. Determina que o PMS é destinado a articular, 
integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, 
econômicos e financeiros, com vistas a propiciar o alcance de 
níveis crescentes de salubridade ambiental. É quadrienal e 
deve ser avaliado e atualizado a cada dois anos. 

Decreto nº 15.317/2013 
Instituiu o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo 
Horizonte (PlanMob-BH). 

PMGIRS-BH  

Constitui-se como instrumento complementar ao planejamento 
estratégico para a cidade e demais instrumentos de 
planejamento urbano, que determinará as diretrizes e ações, 
em um horizonte de 20 anos, para o manejo ambientalmente 
adequado e sustentável dos resíduos sólidos e para a 
educação ambiental e a mobilização social. 

Plano Diretor de Mobilidade 
Urbana de Belo Horizonte 

Constitui-se como instrumento orientador das ações em 
transporte coletivo, individual e não motorizado que deverão ser 
conduzidas pela prefeitura do município para atender às 
necessidades atuais e futuras de mobilidade da população de 
Belo Horizonte. Foi elaborado entre 2003 e 2010. 

No dia 3 de setembro de 2013, o Decreto nº 15.317 instituiu o 
Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte 
(PlanMob-BH) e estabeleceu as diretrizes para o 
acompanhamento e o monitoramento de sua implementação, 
avaliação e revisão periódica, instituindo o Observatório de 
Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (OsMob-BH). A primeira 
revisão foi iniciada em 2014, por meio de debate com a 
sociedade, na IV Conferência de Política Urbana, e concluído 
em 2017, efetuada pelo OsMob-BH. 

Fonte: Brencorp (2018). 

5.2 QUESTÕES ESTRATÉGICAS (QE) 

A seguir são apresentadas as QE sistêmicas, concernentes à AAE, 

extraídas dos temas chave contidos na Linha de Base, que subsidiarão a 

proposição dos FCD correlacionados. 
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5.2.1 Questões Estratégicas (QE) relacionadas ao Tema-chave 1: 

Interações institucionais das entidades públicas, privadas e sociais 

Para o Tema-chave 1, identificou-se a necessidade de intensificação dos 

processos de integração e articulação entre os setores de gestão pública do 

turismo nos âmbitos federal, estadual e municipal, os diversos outros 

segmentos do segmento privado (observando a conexão interna do setor 

privado em seus diversos elos) e da sociedade civil, incluindo as entidades de 

classe, com vistas ao planejamento compartilhado e ao alinhamento de ações. 

5.2.2 Questões Estratégicas (QE) relacionadas ao Tema-chave 2: 
Condições sociais, ambientais e econômicas 

Para o Tema-chave 2, foram identificadas as seguintes questões 

estratégicas: 

• Racionalização e controle do processo de uso e ocupação do solo; 

• Dependência de gestão compartilhada com os municípios situados à 

montante na gestão das águas da Pampulha; 

• Aprimoramento da expansão e operação dos sistemas de drenagem em 

função dos riscos ambientais e riscos à saúde e à segurança públicas; 

• Remodelagem dos sistemas de gestão de resíduos sólidos envolvendo a 

melhoria dos processos e a implantação de novas soluções tecnológicas 

para monitoramento das operações em tempo real; 

• Aprimoramento dos sistemas de gestão compartilhada dos recursos 

hídricos e suas respectivas bacias hidrográficas; 

• Articulação dos diversos segmentos da atividade empresarial ligada ao 

turismo no sentido de racionalizar e maximizar resultados conjuntos e 

destes com o setor público, quanto à sintonia entre os investimentos 

privados e as demandas por serviços públicos. 
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5.2.3 Questões Estratégicas (QE) relacionadas ao Tema-chave 3: Impactos 

sociais e ambientais estratégicos relevantes 

Para o Tema-chave 3, foram identificadas as seguintes questões 

estratégicas: 

• Articulação entre a demanda dos diversos segmentos do setor do 

turismo em relação à mão de obra especializada com os núcleos de 

oferta quali-quantitativa; 

• Constituição de bases de dados setoriais e transversais relativas ao 

desenvolvimento do turismo em harmonia com o meio ambiente, 

envolvendo, dentre outras, fluxo turístico (entrada e saída pelos diversos 

modais), oferta e demanda de mão de obra, demanda por serviços 

públicos em setores diversos (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, geração e disposição final de resíduos, entre outros) e 

disponibilidade e qualidade dos serviços de transporte público, incluindo 

dados sobre o tráfego, além de informações sobre qualidade do ar, das 

águas, riscos de inundações, drenagem, entre outros.  

5.2.4 Questões Estratégicas (QE) relacionadas ao Tema-chave 4 – 

Capacidade institucional de gestão ambiental e turística 

Para o Tema-chave 4, foram identificadas as seguintes questões 

estratégicas: 

• Estruturação e implementação de um modelo efetivo e perene de 

integração entre os núcleos de gestão pública nas áreas do turismo, 

meio ambiente e cultura; 

• Aprimoramento dos sistemas de gestão dos recursos hídricos, tendo em 

vista a importância das ações compartilhadas entre Belo Horizonte e 

municípios vizinhos; 

• Concepção, implementação e operação de sistema de monitoramento 

de resíduos sólidos, contemplando os diversos elos da cadeia da 

gestão, desde a coleta até a destinação final, integrando-o ao Banco de 

Dados do Centro Integrado de Operações da Prefeitura de Belo 

Horizonte (COP); 
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• Necessidade de aprimoramento da integração entre as atividades de 

gestão da Belotur com as instâncias do governo municipal em termos de 

desenvolvimento global do Município de Belo Horizonte; 

• De acordo com a indicação do PDITS-BH, existe a necessidade de 

implementação de um programa de desenvolvimento institucional da 

Belotur. 

5.2.5 Questões Estratégicas (QE) relacionadas ao Tema-chave 5 – 

Instrumentos de planejamento e controle territorial 

Para o Tema-chave 5, foram identificadas as seguintes questões 

estratégicas: 

• Efetivar a aprovação e implementação da revisão do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado (PDDI); 

• Articular, integrar e sintonizar os processos de planificação, 

implementação e operacionalização dos diversos instrumentos de 

planejamento, que atualmente revelam baixo grau de conexão e 

compatibilidade; 

• Avaliar o atendimento à Lei Municipal nº 9037/2005 e sistema de 

gerenciamento do Programa de Recuperação e Desenvolvimento 

Ambiental da Bacia da Pampulha (PROPAM) e demais programas afins, 

de forma a assegurar a continuidade dos investimentos necessários e 

integração de novos atores do setor privado, segundo engenharias 

institucionais (planos de negócios) que melhor se ajustem às 

especificidades de cada caso. 

5.2.6 Questões Estratégicas (QE) relacionadas ao Tema-chave 6 – 

Interferências de outras ações governamentais na região com os 
objetivos da AAE 

Para o Tema-chave 6, foram identificadas as seguintes questões 

estratégicas: 

• Necessidade de integração entre as ações federais, estaduais e 

municipais;  
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• Promover, na medida do possível, a compatibilidade temporal dos 

processos de planejamento e gestão dos diversos setores envolvidos 

direta e indiretamente com o desenvolvimento do turismo em bases 

sustentáveis. 

5.2.7 Questões Estratégicas (QE) relacionadas ao Tema-chave 7 – 
Identificação da Capacidade de suporte de aumentos sucessivos de 
pressão turística, sem comprometer suas características naturais e 
culturais 

Para o Tema-chave 7, foram identificadas as seguintes questões 

estratégicas: 

• Promover a integração funcional e de gestão do modelo de 

desenvolvimento do turismo em harmonia com os modelos de gestão 

ambiental e cultural; 

• Em uma segunda instância, integrar o núcleo turismo-meio ambiente-

cultura com os demais núcleos de suporte relativos aos serviços 

públicos de qualidade e quantidade; 

• Definir um conjunto mínimo de informações a serem compartilhadas nas 

órbitas das instâncias 1 (turismo-meio ambiente-cultura) e 2 (demais 

núcleos de suporte), com vistas a desenvolver as plataformas iniciais de 

sistemas de gestão compartilhada; 

• Desenvolver e implementar os sistemas de informações compartilhadas 

na órbita do núcleo 1 e do núcleo 2, além da integração desses dois 

núcleos.  

5.3 FATORES AMBIENTAIS (FA) 

No Quadro 5 constam os FA que se originaram das análises contidas na 

Linha de Base, onde são salientadas as Forças Motrizes em termos de 

capacidade contributiva, por um lado, e inibidoras, por outro, do processo de 

desenvolvimento sustentável do turismo em Belo Horizonte. 
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Quadro 5 – Fatores ambientais e suas inter-relações com o turismo 

Fatores Ambientais Inter-Relação com o Turismo 

A situação do abastecimento de água em Belo 
Horizonte é satisfatória (atendimento de 100%), 
entretanto, em 2013, os índices de perdas na 
distribuição de água, conforme conceito do SNIS, 
estavam em torno de 36,5%.  

Ainda que a situação do abastecimento em Belo 
Horizonte seja satisfatória, e com previsão de 
atendimento à demanda, há necessidade quase 
urgente de reduzir o índice de desperdício e perda 
de água tratada na cidade para, no máximo, 18%.  

Foi verificada a ausência ou 
insuficiência de práticas de gestão 
ambiental nos equipamentos de turismo 
municipais.  

A implantação dessas boas práticas 
contribuirá para a diminuição do 
desperdício.  

A Pesquisa da Oferta Turística de Belo 
Horizonte diagnosticou que grande 
parte dos serviços e equipamentos de 
hospedagem, gastronomia, 
agenciamento, eventos, lazer e 
entretenimento não possui sistemas de 
gestão ambiental implantados e que 
realiza algumas práticas isoladas de 
gestão ambiental, principalmente as de 
redução de consumo de água e energia 
(PDITS, 2012). 

O sistema de esgotamento sanitário de Belo 
Horizonte ainda não é totalmente satisfatório, 
principalmente por problemas com esgotos não 
interceptados e coletados e com descontinuidades 
nas redes onde os esgotos interceptados não 
chegam até a estação de tratamento. Envolve, 
também, outras municipalidades, pois Belo 
Horizonte recebe em seus cursos d’água esgotos 
não tratados de municípios vizinhos. 

- Segundo dados apresentados pela Copasa, em 
reunião do Comitê Gestor da Pampulha, a 
empresa já realiza coleta/interceptação de esgotos 
em 96,5% desta bacia e, atualmente, tem-se a taxa 
de crescimento da interceptação de, 
aproximadamente, 0,5% ao ano. Para alcançar 
98% de interceptação, como solicitado pela 
UNESCO, dentre outras adequações, há 
necessidade de adequação da ligação de esgotos 
de residências na região próxima à Lagoa da 
Pampulha ao sistema público de coleta. Há 
necessidade de redução da quantidade de esgotos 
ainda não tratados nas bacias dos córregos 
Ressaca e Sarandi, sendo que estes estão dentre 
os maiores responsáveis pelo abastecimento da 
Lagoa. 

- O Córrego Sarandi supracitado recebe vários 
afluentes que se localizam no Município de 
Contagem. O sistema de saneamento de Belo 
Horizonte e/ou a dependência que se tem do 
Município de Contagem para a gestão das águas 
da Lagoa da Pampulha evidenciam fatores de 
dependência e exigem ações endógenas e 
exógenas ao Município de Belo Horizonte.  

Fator de degradação ambiental, com 
reflexos negativos nos equipamentos 
(infraestrutura de suporte) e atrativos 
turísticos. 

Menciona-se como exemplo a qualidade 
da água da Lagoa da Pampulha e a 
necessidade de manter seu 
enquadramento como Classe 3. 

É um fator de obstáculo no atendimento 
às demandas da UNESCO para a 
questão do saneamento na região da 
Lagoa da Pampulha. 
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- Os sistemas de coleta e limpeza dos resíduos 
sólidos do município ainda necessitam de 
melhorias em relação à coleta seletiva, aos 
serviços de limpeza e à manutenção da orla da 
Lagoa da Pampulha, e da participação efetiva da 
população.  

- O Programa de Coleta Seletiva Municipal atingiu 
apenas o percentual de 1% do Resíduo Domiciliar, 
em 2014. A coleta seletiva em Belo Horizonte 
ocorre em duas modalidades: Ponto a Ponto (em 
LEV) e Porta a Porta. A coleta Porta a Porta é 
ainda restrita a alguns bairros da cidade. Há 
necessidade de melhoria juntamente com a etapa 
de triagem/destinação. Além disso, requer uma 
participação efetiva da população, para adequada 
segregação dos resíduos, e da eficácia da coleta.  

- Os principais problemas de resíduos sólidos com 
efeitos na atividade turística em Belo Horizonte são 
aqueles relacionados com a limpeza de eventos 
realizada no município, sobretudo nos de grande 
porte, que consiste em um processo operacional 
complexo, o qual, muitas vezes, demanda a 
integração de vários órgãos municipais. 

- Necessidade de melhoria do processo de 
licenciamento municipal de eventos que contempla 
a exigência pela limpeza, podendo a mesma ser 
realizada pelo poder público (mediante 
remuneração) ou pelo promotor do evento, 
sobretudo no que tange à limpeza da área do 
entorno (não imediato) do local de realização. 

- Os serviços de limpeza e manutenção da orla da 
Lagoa da Pampulha compreendem a retirada 
mensal de aproximadamente 165 toneladas de 
resíduos. O aporte médio de resíduos sólidos à 
Lagoa da Pampulha no período seco é de 10 
ton/dia e, no período chuvoso, este número sobe 
para 20 ton/dia. 

Dificuldade de atendimento a 
equipamentos e atrativos turísticos 
quanto à gestão adequada dos resíduos 
sólidos visando ao atendimento à 
PNRS.  

Relação com os eventos realizados no 
município, sobretudo aqueles de grande 
porte, que consistem em um processo 
operacional complexo, o qual, muitas 
vezes, demanda a integração de vários 
órgãos municipais. 

Sistema de drenagem municipal que se mantém 
em níveis insatisfatórios.  

A drenagem urbana é um desafio aos 
administradores municipais, devido aos aspectos 
históricos da ocupação do espaço municipal, ao 
relevo característico de Belo Horizonte e, ainda, ao 
sistema pluviométrico local, que concentra a 
temporada de chuvas especialmente no verão. 
Apesar das grandes somas de recursos financeiros 
investidas em seu sistema de drenagem, Belo 
Horizonte continua padecendo com as inundações. 

A deficiência no sistema de drenagem 
pluvial se reflete negativamente nos 
equipamentos e atrativos turísticos. 

Menciona-se como exemplo os 
problemas de drenagem em diversas 
partes do município, incluindo a Avenida 
Cristiano Machado que, além de ser um 
dos acessos ao aeroporto da Pampulha 
e ao aeroporto de Confins, também tem 
a Estação São Gabriel, que já recebe 
diversos ônibus da Região 
Metropolitana e está próxima ao local 
onde ficará a futura rodoviária. 
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Ausência de planos de manejo das UC. 
Atualmente, nenhuma das UC localizadas no 
município possui planos de manejo 
implementados, denotando uma necessidade de 
aprimoramento nos sistemas de planejamento e 
gestão destas. 

A gestão ambiental pública, em relação 
ao turismo, ou mesmo ao uso público 
das UC, é carente de planos de visita ou 
de estudos de capacidade de carga 
elaborados ou mesmo em execução.  

Carece ainda de sinalização turística, de 
adaptação de estruturas nas UC para 
pessoas com deficiência e de 
programas de educação e 
sensibilização ambiental e a 
capacitação de gestores e técnicos.  

Fonte: Brencorp (2018). 

5.4 FATORES CRÍTICOS DE DECISÃO – FCD 

Neste item são apresentados os FCD, construídos a partir das 

informações obtidas no QRE, PDITS-BH, Linha de Base e Quadro de Fatores 

Ambientais e suas respectivas interfaces com a atividade turística. Foram 

identificados seis FCD, apresentados no Quadro 6 a seguir. 
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Quadro 6 – Fatores críticos de decisão e respectivas fundamentações 

FCD Fundamentação 

1 

Implementação das 
políticas de 

desenvolvimento global 
e dos planos 

estruturantes do turismo 

Ausência de enquadramento e atendimento às determinações das políticas nacional, de regionalização do estado e do 
município, tais como: 

• Falta de regulamentação e movimentação do Fumtur, o que impossibilita requerer o ICMS Turístico; 

• Necessidade de regulamentação do Plano Municipal de Turismo; 

• Necessidade de efetivar a estrutura e a composição do Sistema Municipal de Turismo; 

• Necessidade de maior integração de ações entre a Belotur e demais secretarias da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, etc. 

2 

Integração entre os 
modelos de gestão do 

Turismo, Meio 
Ambiente, Cultura e do 

Setor Privado 

Fomentar a articulação entre as secretarias municipais para efetivação das propostas de desenvolvimento do turismo, 
coordenadas pela Belotur. 

Inexistência de práticas de gestão implantadas em bares, restaurantes, aeroportos, casas de eventos, UC. 

Necessidade de adequação de esgotamento sanitário, drenagem e gestão de resíduos sólidos, com destaque para: 
continuidade do PROPAM, em relação a interceptação de esgotos, retirada de resíduos, drenagem no entorno e 
manutenção da qualidade da água; melhoria e implantação de coleta seletiva na rede de suporte ao turismo (hotéis, 
restaurantes, parques, espaços públicos); melhoria da drenagem em locais estratégicos como acessos ao aeroporto, e 
infraestrutura de mobilidade urbana, rede hoteleira e inclusive de museus. 

Necessidade de articulação do setor privado e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para atuar em parceria e de 
forma coordenada e para a eliminação de conflitos potenciais entre as mesmas, em função de interesses e finalidades 
(empreendimentos hoteleiros, aeroportos, transportes, eventos e associações pertinentes). E inclusão de parceiros ao 
Sistema Municipal de Turismo. 

Necessidade de compartilhamento de informações para melhores análises, que possam ser mais bem aproveitadas na 
efetividade das ações. 

Ausência de 

• Avaliação mais efetiva dos resultados dos eventos, sobretudo os de turismo; 

• Acompanhamento dos objetivos da política em turismo nos âmbitos estadual, federal e regional; 

• Estudos ou monitoramento sobre os impactos ambientais e sociais gerados pelo turismo. 
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FCD Fundamentação 

3 

Consolidação do 
atrativo Pampulha como 
um sistema integrado ao 

turismo da capital 

Necessidade de utilizar o potencial turístico do complexo da Pampulha para alavancar o desenvolvimento da atividade em 
Belo Horizonte, em função de quesitos como: 

• Beleza cênica; 

• Proximidade aos aeroportos da cidade; 

• Presença de atrativos multifacetados representando segmentos artístico-culturais, esportivos e de eventos, dentre 
outros. 

Dessa forma, é necessário fazer intervenções no que compete às questões ambiental, de infraestrutura e de saneamento. 

4 

Gestão de informações 
no âmbito da 

infraestrutura do turismo 
nos seus diversos elos 

Desconexão dos sistemas de informação no âmbito da infraestrutura do turismo em seus diversos elos, atrativos, hotelaria, 
aeroporto, estação rodoviária, metrô e com os sistemas de informações nos diversos segmentos ambientais, qualidade da 
água, do ar, entrada e saída de turistas. 

5 

Consolidação dos 
serviços de saneamento 
ambiental em áreas de 

interesse para o turismo 

Necessidade de articulação dos órgãos promotores do turismo com os órgãos de gestão dos serviços básicos, com vistas à 
sua preparação e à sua adequação estrutural, diante do incremento do turismo de forma contínua e duradoura. 

6 

Integração das políticas 
de mobilidade e de 
turismo sustentável, 

envolvendo soluções de 
tecnologias de 

informação e de energia 
limpa 

Inexistência de fatores que viabilizem ou favoreçam a visitação aos atrativos tais como: 

• Serviços de transporte de visitação (sightseeing) com roteiro predeterminado pelos pontos turísticos da cidade; 

• Linhas regulares de transporte turístico (ônibus ou similar) que interliguem os principais atrativos do destino; 

• Informação de cunho turístico dentro dos ônibus; etc. 

Fonte: Brencorp (2018). 
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6. ANÁLISE DOS FATORES SOCIAIS E DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

O Diagnóstico Estratégico dentro da AAE difere de mera verificação de 

divergências comportamentais pela sua abordagem dinâmica e temporal, além 

de apresentar as interações entre os seus elementos determinantes, aqui 

elencados como FCD. Portanto, esse Capítulo apresenta uma análise dos FCD 

através das suas disfunções e não conformidades, seguida da sua 

classificação, permitindo então a identificação posterior de indicadores e 

interações entre eles.  

6.1. ANÁLISE DAS DISFUNÇÕES E NÃO CONFORMIDADES DOS FCD E 

SUA CLASSIFICAÇÃO  

6.1.1 FCD 1 – Disfunções, Não Conformidades e Classificação  

O FCD 1 se originou da verificação de ausência de enquadramento e 

atendimento às determinações da política do estado e do município. Apesar do 

aparato de instrumentos de política de desenvolvimento socioeconômico e do 

turismo em particular, aqui apresentados, constata-se uma desconexão 

temporal e funcional entre os aludidos planos, com pendências de tramitação 

das propostas e na realização de ações previstas. 

Classificação 

A necessidade e dependência de execução dos preceitos contidos no 

arcabouço instrumental normativo e balizador das macropolíticas sugerem 

classificar o FCD 1 como de tipologia 6 – institucional, de localização municipal 

e regional, necessitando de uma gestão alinhada ao que fora proposto nas 

esferas federais e estaduais. Quanto ao nível de controle, foi considerado como 

de número 3, na medida em que as decisões de promoção do cumprimento 

dependerão de decisão compartilhada do executivo municipal com outros 

municípios e instituições públicas regionais.  

6.1.2 FCD 2 – Disfunções, Não Conformidades e Classificação  

Belo Horizonte é servida de instrumentos de planejamento e de 

arcabouço legal suficientes para estimular a atividade turística sustentável. 

Porém, verificou-se necessidade de melhoria na articulação entre eles de forma 

a promover o turismo e seus elementos constituintes de maneira coordenada. 
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Apesar de alguns progressos pontuais, os setores do turismo, meio 

ambiente, cultura e iniciativa privada funcionam praticamente de forma isolada, 

demandando atuação integrada e efetiva através de dados do turismo, eventos, 

estudos e monitoramento de impactos ambientais e sociais carreados pelo 

desenvolvimento turístico. 

Os empreendimentos e atividades que possuem interface com o turismo, 

necessitam de também de articulação para promover o controle das ações de 

desenvolvimento, com garantia do equilíbrio entre funcionamento, 

dimensionamento, acompanhamento e gestão. 

Classificação 

O FCD 2 devido a sua abrangência de relações apresenta a tipologia: 

meio ambiente, socioeconômico, patrimônio cultural, infraestrutura de 

saneamento e institucional. Sua localização nas esferas local, municipal, 

regional e estadual e seu nível de controle de decisão pode ser classificado nos 

três níveis. 

6.1.3 FCD 3 – Disfunções, Não Conformidades e Classificação  

A PBH tem investido na recuperação da Lagoa da Pampulha, mas é 

necessária uma atuação mais efetiva e contínua, com mais investimentos para 

o alcance de ações compromissadas com a sustentabilidade, a qualidade e a 

eficácia dos serviços de saneamento.  

Ainda, vale destacar que não existe disponibilidade de sistema de 

transporte coletivo que abranja todos os atrativos da Pampulha, permitindo ao 

turista se deslocar de um a outro, percorrendo um circuito turístico.   

Classificação 

O FCD 3, devido a abrangência de suas relações, apresenta todas as 

tipologias, localizações, além de abranger também todos os níveis de controle 

de decisão. 
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6.1.4 FCD 4 – Disfunções, Não Conformidades e Classificação  

A governança dos diversos elos da infraestrutura turística é dispersa, 

não havendo conexão eficiente entre seus agentes. Isso faz com que não se 

organize uma cadeia informacional entre eles.  

Integrar esses diversos elos em uma cadeia informacional por meio da 

implementação e manutenção de um banco de dados integrado de informações 

fornecidas pelos diversos elos da infraestrutura turística permitirá o 

planejamento adequado das ações referentes à gestão do turismo, no que se 

refere à sua capacidade de atração e na dotação de infraestrutura adequada. 

Entretanto, a diversidade de níveis de governo e a independência e autonomia 

da iniciativa privada, torna desafiante desenvolver um sistema de governança 

com legitimidade e atuação, que deverá mesclar os interesses públicos e 

privados de forma sinérgica e cumulativa. 

Classificação 

O FCD 4 apresenta as tipologias 2, 5 e 6, sendo a sua localização 

municipal e estadual. Em relação ao nível de controle de decisão, o FCD 4 

abrange a gestão pública municipal, estadual e a gestão pública compartilhada 

entre município, estado e federação.  

6.1.5 FCD 5 – Disfunções, Não Conformidades e Classificação  

Os serviços de saneamento em Belo Horizonte podem ser considerados 

satisfatórios, embora existam ainda elevadas perdas de água potável nos 

sistemas de distribuição e haja necessidade de adequações e melhorias no 

que se refere aos esgotos sanitários, resíduos sólidos e drenagem. 

Como já mencionado, a PBH tem investido na recuperação da Lagoa da 

Pampulha, mas é necessária uma atuação mais efetiva e contínua, para o 

alcance de ações compromissadas com a sustentabilidade, a qualidade e a 

eficácia dos serviços de saneamento, melhorias na interceptação dos esgotos, 

como indicado no FDC 3.  

Em relação às práticas de gestão ambiental, alinhadas ao saneamento, 

são necessárias melhorias no seu compartilhamento com os serviços e 

equipamentos destinados ao turismo, tais como a implantação destas práticas 
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em bares, restaurantes, aeroportos, casas de eventos, unidades de 

conservação. 

Classificação 

O FCD 5 possui uma tipologia vinculada ao meio ambiente, à 

infraestrutura de saneamento e institucional. Entendem-se intervenções 

voltadas para os locais onde se insere os desafios, decisões que competem à 

localidade, ao município, à região e ao estado. Quanto ao nível de controle de 

decisão, da articulação entre as gestões intersetoriais e intramunicipais exigem 

a gestão pública municipal, o compartilhamento da municipalidade de Belo 

Horizonte junto a outros entes administrativos, local, municipal, regional e 

estadual, e também a gestão entre município, comunidade e iniciativa privada.  

6.1.6 FCD 6 – Disfunções, Não Conformidades e Classificação  

Não existe uma governança que abranja todos os serviços de transporte 

público e privado, o que dificulta a organização de um serviço voltado à 

mobilidade dos turistas. Assim como não há uma política que favoreça os 

veículos com utilização de motores de combustão a álcool ou elétricos. 

O único serviço voltado para o turismo é o do transporte fretado, de vans 

ou ônibus. Não existem serviços de transporte público voltado para o turista, 

como linhas de visitação (sightseeing) com roteiro pré-determinado pelos 

pontos turísticos da cidade, ou ligando os principais pontos turísticos. 

Classificação 

O FCD 6 congrega as tipologias de classificação 1 – meio ambiente, 4 – 

infraestrutura de mobilidade, transporte e equipamentos de suporte e 6 – 

institucional. Sua localização se dá em todas as escalas de espaço desde 1 – 

local, 2 – municipal, 3 – regional e 4 – estadual e a dependência de seu 

equacionamento transita nas diversas esferas da administração pública e 

agentes privados voltados à atividade turística de forma que possui um nível de 

controle de decisão 2 – médio, compartilhada entre município e 

comunidade/iniciativa privada/outros municípios/estado.  
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6.1.7 Classificação dos FCD 

Este item apresenta uma síntese da classificação de cada um dos FCD, 

conforme descrito nos itens anteriores e apresentado no Quadro 7 a seguir.  

Quadro 7 – Quadro de classificação dos FCD 

Classificação 

Fatores Críticos de Decisão 

FCD 1 FCD 2 FCD 3 FCD 4 FCD 5 FCD 6 

Tipologia 

1 – Meio ambiente        

2 – Socioeconômico        

3 – Patrimônio cultural       

4 – Infraestrutura de 
mobilidade, transporte e 
equipamentos de suporte 

      

5 – Infraestrutura de 
saneamento 

       

6 – Institucional       

Localização 

1 – Local       

2 – Municipal       

3 – Regional       

4 – Estadual       

5 – Federal       

Nível de Controle de Decisão 

1 – Gestão Pública Municipal       

2 – Gestão município, 
comunidade e iniciativa privada  

      

3 – Gestão municípios/estado e 
federação 

      

Fonte: Brencorp (2019).
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6.2 DEFINIÇÃO DOS INDICADORES PARA OS FCD E INTERAÇÕES 
ENTRE ELES 

6.2.1 Definição dos indicadores dos FCD 

Os indicadores são métricas da AAE e podem ser quantitativos ou 

qualitativos (PARTIDÁRIO, 2012). O indicador é a unidade que permite medir 

os objetivos e as metas, verificando a necessidade de recursos, os esforços 

operacionais dos processos e os resultados projetados. Para tal, é apresentado 

a seguir, sob a forma de quadros, os indicadores propostos para cada um dos 

FCD. 

Quadro 8 – Indicadores e fontes de dados e informações do FCD 1 – 
Implementação das políticas de desenvolvimento global e dos planos 

estruturantes do turismo 

Indicador Fonte 

Número de unidades de hotelaria e distribuição espacial 
Cadastro municipal de contribuintes; 
BHMap 

Número de unidades de Gastronomia e distribuição espacial 
Cadastro municipal de contribuintes; 
BHMap 

Número de unidades de atrativos turísticos referentes a Museus, 
Parques, Mercado, Igrejas, Centros de Convenções, Pampulha, 
Centros de Atendimento ao Turista (CATs), com respectiva 
distribuição espacial 

Cadastro municipal de contribuintes; 
BHMap; Portal de BH 

Hotelaria: número de leitos 
Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis (ABIH-MG); TAXINFO; Portal BH 

Movimento nos aeroportos: fluxos de chegadas e partidas: 
passageiros/milhões 

Infraero Aeroportos; Aeroporto 
Internacional de Confins 

Movimento na Estação Rodoviária: fluxos de chegadas e partidas 
Companhia de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (CODEMGE) 

Movimentos (fluxos de visitantes) a partir de instrumentos de 
registro e monitoramento em diversos atrativos como museus, 
igrejas, parques, centros de convenções dentre outros 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

Arrecadação de impostos vinculados às atividades parcialmente 
turísticas 

Imposto Sobre Serviço (ISS Turístico); 
Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) 

Arrecadação de impostos vinculados a atividades tipicamente 
turísticas (Hotelaria, Gastronomia, Eventos artísticos, roteiros, 
etc.) 

ISS Turístico; SMF   

Relação entre a arrecadação dos impostos pelo setor do turismo 
e a arrecadação global de impostos pelo município 

ISS Turístico em relação ao Total do ISS 
arrecadado; SMF 
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Indicador Fonte 

Geração de empregos nos diversos elos do setor do turismo 

Quantidade de empregos gerados 
conforme Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(CAGED)  

Distribuição percentual de empregos gerados em cada elo do 
setor do turismo 

CAGED 

Geração de empregos pelo setor do turismo em relação 
(percentual) sobre o total de empregos gerados no município 
(outros setores da economia incluindo setor público) 

Mensal/Anual CAGED 

Faixas de renda em relação ao salário mínimo, dos empregos 
gerados pelo setor do turismo, como um todo e por elo (subsetor) 

Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS); Trimestral PNAD Contínua 
(Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua do IBGE) 

Capacitação de mão de obra para o setor do turismo CAPES; Belotur; EAD MTur 

Defasagem temporal entre as datas de elaboração e aprovação 
do PDITS, da AAE, do Plano de Marketing, do Plano Municipal 
do Turismo e outros entre si 

SIG; Belotur 

Defasagens temporais entre a elaboração dos instrumentos de 
planejamento do desenvolvimento global de Belo Horizonte (PBH 
2030 e sucedâneos) e os instrumentos de planejamento e gestão 
do turismo municipal (PDITS, AAE, Plano de Marketing e Plano 
Municipal do Turismo e outros) 

SIG; Belotur 

Grau de conexão e complementaridade entre os instrumentos de 
planejamento do desenvolvimento global do município e os 
instrumentos de planejamento global (BH 2030) e os planos 
relacionados ao turismo (PDITS, AAE, Plano de Marketing e 
outros) 

Inexistente, Baixo, Médio ou Alto  

Defasagens temporais entre a elaboração do Plano Nacional do 
Turismo (PNT), do Plano Estadual do Turismo e dos 
instrumentos de planejamento do turismo municipal (AAE, 
PDITS, Plano de Marketing, Plano Municipal do Turismo, etc.) 

SIG; Belotur 

Concepção e implantação da Política Municipal do Turismo Belotur  

Operacionalização do Fumtur Belotur 

Implantação e Operacionalização da Unidade de Coordenação 
do Programa (UCP) 

SIG; Belotur 

Número de estabelecimentos hoteleiros, opções gastronômicas, 
atrativos culturais, igrejas, centros de eventos localizados em 
Belo Horizonte e nas cidades integrantes da RMBH 

RAIS  

Número de atrativos turísticos em BH e nos municípios da 
RMBH, com localização espacial 

RAIS  



 

74 
 

Indicador Fonte 

Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) global e do PIB turístico 
de BH, em comparação aos mesmos indicadores para a RMBH e 
cada um dos seus municípios 

Sistema IBGE de Recuperação 
Automática (SIDRA – IBGE) 

Evolução do PIB de Minas Gerais em comparação com o PIB de 
Belo Horizonte e do PIB do setor do turismo de BH em 
comparação com o PIB do estado 

SIDRA; SMF-BH; SEF-MG  

Montante de arrecadação de impostos pelo setor do turismo em 
BH em comparação com a arrecadação do setor para o estado  

PIB turístico; SMF-BH; SEF-MG 

Fluxo do turismo anual e sua evolução para Belo Horizonte e 
para o Estado de Minas Gerais 

SIG 

Percentual de contribuição do turismo para geração de empregos 
por parte de Belo Horizonte em relação ao estado como um todo 

Mensal/Anual CAGED 

Evolução do PIB do turismo de BH em comparação (%) com a do 
PIB do turismo do Brasil 

SIDRA – IBGE  

Fluxo turístico anual para Belo Horizonte e sua avaliação 
comparativa com o fluxo global de turismo no Brasil 

Anuário Estatístico da Demanda 
Internacional da Embratur (Agência 
Brasileira de Promoção Internacional do 
Turismo) 

Distribuição (%) das cidades brasileiras que mais originam fluxo 
turístico para BH e quais são os fatores determinantes destes 
afluxos 

Pesquisa da Demanda de Belo Horizonte 
– Belotur-Observatório do Turismo de 
Belo Horizonte 

Distribuição (%) de outros países que mais originam fluxo 
turístico para BH e quais são os fatores determinantes destes 
afluxos 

Pesquisa da Demanda de Belo Horizonte 
– Belotur – Observatório do Turismo de 
Belo Horizonte 

Fonte: Brencorp (2019). 
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Quadro 9 – Indicadores e fontes de dados e informações do FCD 2 – Integração entre os modelos de gestão do Turismo, Meio 
Ambiente, Cultura e do setor privado 

Indicador Fonte 

Índice de Qualidade do Ar e sua distribuição espacial a partir das estações existentes, com 
perspectivas de expansão para outros pontos de monitoramento  

Secretaria de Meio Ambiente (SMA); Fundação 
Estadual de Meio Ambiente (FEAM) 

Áreas de risco de deslizamentos, transbordamentos e rompimento de barragens com 
repercussões na qualidade e no suprimento de água para BH 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital 
(Sudecap)  

Qualidade da água, segundo distribuição entre as diversas bacias, por época do ano, ano a ano 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
(Copasa); Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(SMMA)  

Pontos de alagamento com disposição de águas contaminadas (transversal com sistema de 
infraestrutura de drenagem) 

Sudecap 

Número de núcleos de educação socioambiental no município  SMMA; Secretatia Municipal de Cultura (SMMC) 

Número de empreendimentos e equipamentos do setor turístico adquirentes de licença ambiental 
no município  

SMMA; Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD-MG)  

Número de empreendimentos e equipamentos turísticos com certificação ambiental no município  SIG  

Número de iniciativas do setor turístico municipal de incentivo às práticas de gestão 
socioambiental  

SIG 

Número de UCs no município com planos de manejo implementados  SIG  

Fonte: Brencorp (2019).
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Quadro 10 – Indicadores e fontes de dados e informações do FCD 3 – Consolidação do atrativo Pampulha como um sistema 
integrado ao turismo da capital 

Indicador Fonte 

Percentual de ligações de esgoto residencial à rede pública em relação ao total de ligações de 
esgoto na região (permite uma avaliação da melhoria da interceptação e tratamento dos 
esgotos residenciais na região) 

Programa de Recuperação e Desenvolvimento 
Ambiental da Bacia da Pampulha (PROPAM) 

Percentual de lançamento de esgotos oriundos de Contagem na Lagoa da Pampulha PROPAM 

Percentual de interceptação de esgotos na Lagoa da Pampulha (visando alcançar a meta de 
98% de interceptação de esgotos) 

PROPAM; Consórcio Pampulha Viva 

Quantitativo de resíduos retirados da Lagoa da Pampulha (permite a avaliação da redução da 
quantidade de resíduos lançados na lagoa e a consequente redução do assoreamento) 

PROPAM; Conselho Municipal de Saneamento 
(Comusa) 

Percentual de atendimento aos padrões de qualidade da água previstos na Resolução 
CONAMA no 375/2005 e na Deliberação Normativa COPAM/CERHno001/2008 para 
enquadramento das águas da Lagoa da Pampulha na Classe 3 

PROPAM/Copasa  

Percentual de participação da população nos programas de educação socioambiental voltados 
à preservação do atrativo 

SMMA; SMMC; SIG  

Percentual de novos empreendimentos estruturantes no Complexo da Pampulha, envolvendo 
hotelaria, gastronomia, centros de eventos empresariais, culturais, esportivos, dentre outros 

SIG  

Fonte: Brencorp (2019).
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Quadro 11 – Indicadores e fontes de dados e informações do FCD 4 – Gestão de informações no âmbito da infraestrutura do turismo 
nos seus diversos elos 

Indicador Fonte 

Movimento nos aeroportos: fluxos de chegadas e partidas: passageiros/milhões 
Infraero Aeroportos; Aeroporto Internacional de 
Confins 

Movimento na Estação Rodoviária: fluxos de chegadas e partidas CODEMGE 

Movimentos (fluxos de visitantes) a partir da disponibilização de instrumentos de registro e 
monitoramento em diversos atrativos a exemplo de museus, igrejas, parques, centros de 
convenções e eventos artístico-culturais, dentre outros 

SIG 

Quantidade de pernoites 
Pesquisa da Demanda de Belo Horizonte – Belotur 
– Observatório do Turismo de Belo Horizonte 

Fonte: Brencorp (2019).
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Quadro 12 – Indicadores e fontes de dados e informações do FCD 5 – Consolidação dos serviços de saneamento ambiental em áreas 
de interesse para o turismo 

Indicador Fonte 

Percentual das metas alcançadas relacionadas às ações compromissadas com a 
sustentabilidade, a qualidade e a eficácia nos locais de interesse para o turismo (permite a 
avaliação do cumprimento de metas nos prazos previstos) 

SMMA; PROPAM 

Percentual da população atendida por serviço de coleta seletiva de resíduos Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) 

Percentual da população participante nos programas de educação ambiental para coleta 
seletiva 

SMMA  

Percentual da população atendida por saneamento na ADE Pampulha Copasa; PROPAM 

Percentual de esgotos que são tratados na ADE Pampulha Copasa; PROPAM 

Percentual de equipamentos turísticos atendidos por sistema de drenagem Sudecap  

Percentual de eventos com coleta de resíduos/eventos realizados SLU; Belotur  

Percentual ou Índice de Perdas na Distribuição de Água Copasa; SNIS 

Existência de práticas ambientais nos serviços e equipamentos turísticos: SMMA  

Percentual de redução do consumo de água nos serviços e equipamentos turísticos Belotur; SIG 
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Indicador Fonte 

Percentual de redução do consumo de energia Belotur; SIG 

Percentual de implantação de coleta seletiva para resíduos nos serviços e equipamentos 
turísticos 

SLU; Belotur; SIG 

Percentual de serviços e equipamentos turísticos com Selo BH Sustentável SMMA; Belotur  

Percentual de implantação de sistema de gestão ambiental certificado (® 14001) nos serviços e 
equipamentos turísticos 

Belotur  

Percentual de equipamentos turísticos com práticas de gestão ambiental implementadas Belotur; ABIH  

Fonte: Brencorp (2019)
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Quadro 13 – Indicadores e fontes de dados e informações do FCD 6-Integração das políticas de mobilidade e de turismo sustentável, envolvendo 
soluções de tecnologias de informação 

Indicador Fontes 

Número de linhas de transporte de atendimento aos pontos turísticos BHTrans  

Número de pontos turísticos acessíveis pelo transporte público regular e por linhas de visitação BHTrans 

Número de cartões de transporte turístico adquiridos BHTrans 

Número de vagas de estacionamento e parada junto aos pontos turísticos 
BHTrans; Cadastro Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE); Cadastro municipal de 
contribuintes 

Fonte: Brencorp (2019). 
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6.2.2 Interações entre os FCD 

6.2.2.1 Interações externas dos FCD 

Devido à dinâmica de interações externas dos FCD, os mesmos foram 

avaliados enquanto conjuntos ou sistemas integrados. Dessa forma, apresenta-

se de forma ilustrada na Figura 9, um diagrama geral das interações externas 

entre cada um dos FCD. Na sequência, as interações entre cada um dos FCD 

são detalhadas.  

Figura 9 – Diagrama geral de interações entre os FCD 

 
Fonte: Brencorp (2018). 

6.2.2.1.1 Interações externas ao FCD 1  

De acordo com a Figura 9 fica evidenciado que o FCD 1 interage com os 

FCD 2, 3, 4, 5 e 6. A seguir, são apresentadas as interações externas do FCD 

1: 

• FCD 1 com FCD 2: a integração dos instrumentos de planejamento e 

gestão do turismo (PDITS-BH, Plano Estratégico, Plano de Marketing e 

outros) com os Sistemas de Planejamento e Gestão do Meio Ambiente e 
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com o segmento da cultura. A coparticipação do setor privado e da 

comunidade de Belo Horizonte, através de todos os seus segmentos 

representativos, na formulação e na implementação dos planos 

relacionados ao turismo e destes em harmonia com os segmentos 

ambiental e cultural; 

• FCD 1 com FCD 3: a integração e a consistência dos instrumentos de 

planejamento e gestão do turismo municipal como um todo com o 

planejamento e a gestão do processo de inserção do Complexo da 

Pampulha no setor do turismo de Belo Horizonte; 

• FCD 1 com FCD 4: o exercício do planejamento e da gestão do setor do 

turismo de Belo Horizonte fundamentado em um sistema integrado e 

consistente de informações dos diversos elos que compõem as 

atividades do setor privado no turismo; 

• FCD 1 com FCD 5: a integração e a consistência dos instrumentos de 

planejamento e gestão do turismo de Belo Horizonte com o suporte de 

infraestrutura e serviços relacionados ao saneamento ambiental nos 

seus quatro segmentos; 

• FCD 1 com FCD 6: a incorporação aos mecanismos de planejamento e 

gestão do turismo de Belo Horizonte de instrumentos de estímulo à 

adoção de soluções tecnológicas para a mobilidade urbana, com a 

utilização de insumos energéticos renováveis e práticas de gestão 

voltadas para a racionalização de processos. 

6.2.2.1.2 Interações externas ao FCD 2 

O FCD 2 interage com os FCD 3, 4, 5 e 6, conforme descrito abaixo: 

• FCD 2 com FCD 3: articular a inserção do Complexo da Pampulha ao 

Modelo Integrado de Planejamento e Gestão para a cidade de Belo 

Horizonte, integrando os segmentos Turismo, Meio Ambiente e Cultura, 

além do engajamento do setor privado; 

• FCD 2 com FCD 4: aprimorar os padrões de eficiência do Modelo 

Integrado de Planejamento e Gestão, conciliando os segmentos de 

Turismo, Meio Ambiente e Cultura a partir do fortalecimento de um 



 

83 
 

Sistema Integrado de Informações compartilhadas provenientes de 

todos os elos da cadeia de operação das atividades do setor privado 

atuante no turismo; 

• FCD 2 com FCD 5: fortalecer o Modelo Integrado de Planejamento e 

Gestão envolvendo o Turismo, o Meio Ambiente e a Cultura, 

estabelecendo uma interligação direta e permanente com os quatro 

componentes do setor de saneamento básico tanto no dimensionamento 

dos sistemas e na qualidade dos serviços quanto no monitoramento das 

operações, a exemplo da qualidade da água (corpos d’água nas bacias 

dos mananciais); 

• FCD 2 com FCD 6: agregar ao Modelo Integrado de Planejamento e 

Gestão, envolvendo o Turismo, o Meio Ambiente, Cultura, e Vetor 

Mobilidade, incorporando aos mesmos novos atributos e mecanismos 

voltados para a adoção de soluções com o uso de “energias limpas” e 

soluções tecnológicas (utilizando TI e modelos de gestão) voltadas para 

o monitoramento das operações dos diversos modais em tempo real, 

com potencialização dos índices de eficiência operacional e logística. 

6.2.2.1.3 Interações externas ao FCD 3 

O FCD 3 interage com os FCD 4, 5 e 6, conforme descrito abaixo: 

• FCD 3 com FCD 4: incorporar, desde o início das operações do 

Complexo da Pampulha, a estruturação de um sistema integrado de 

informações envolvendo todos os registros das operações nos 

equipamentos turísticos do Complexo; 

• FCD 3 com FCD 5: integrar ao Plano de Negócios e Plano de 

Operações do Complexo da Pampulha contratos de suporte de 

infraestrutura e qualidade de serviços segundo padrões referenciais de 

excelência, relacionados aos quatro segmentos componentes do 

saneamento ambiental, ou seja, abastecimento d’água, esgotamento 

sanitário, drenagem de águas pluviais e gestão integrada de resíduos 

sólidos; 
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• FCD 3 com FCD 6: comprometer todos os sistemas de mobilidade 

interna e externa (de acesso e tráfego) ao Complexo da Pampulha com 

metas de curto, médio e longo prazos relacionadas à adoção de 

tecnologias de suprimento de insumos energéticos aos diversos meios 

de transporte que venham a transitar na AID do Complexo (fluvial, 

terrestre, coletivo, individual), assim como nos serviços públicos de 

coleta e transporte de resíduos sólidos, manutenção dos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem. 

6.2.2.1.4 Interações externas ao FCD 4 

O FCD 4 interage com os FCD 5 e 6 conforme descrito abaixo: 

• FCD 4 com FCD 5: articular o processo de estruturação das bases de 

dados envolvendo os recursos e a funcionalidade das operações de 

todos os elos do sistema de turismo em Belo Horizonte com o 

suprimento de infraestrutura e a qualidade dos serviços providos pelos 

quatro subsistemas componentes do Saneamento Básico 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas 

fluviais e gerenciamento integrado de resíduos sólidos); 

• FCD 4 com FCD 6: concatenar o processo de estruturação e 

disponibilização de informações envolvendo todas as unidades 

operacionais em todos os elos dos sistemas de operações do turismo 

em Belo Horizonte (aeroportos, estações rodoviárias, hotéis, 

restaurantes, museus, centros de eventos, entre outros), com a adoção 

simultânea de soluções tecnológicas de operações e de mobilidade para 

integração física e logística dos diversos elos do sistema, com a 

utilização de insumos energéticos ambientalmente contributivos. 

6.2.2.1.5 Interações externas ao FCD 5:  

O FCD 5 interage com o FCD 6, conforme descrito abaixo: 

• FCD 5 com FCD 6: promover a articulação de processos de evolução 

dos padrões de fornecimento de infraestrutura e qualidade dos serviços 

prestados nos quatro subsistemas componentes do Saneamento Básico, 

com a adoção de soluções tecnológicas envolvendo o uso de 
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tecnologias limpas para suprimento energético aos diversos modais de 

transportes e tipos de equipamentos móveis utilizados no gerenciamento 

dos quatro serviços, além de utilização de soluções tecnológicas para 

monitoramento e gestão dos serviços que resultem em racionalização de 

rotas e frotas e na redução das emissões. 

6.2.2.1.6 Interações externas ao FCD 6:  

Todas as interações externas relativas ao FCD 6 já foram abordadas nos 

itens anteriores. 

7. AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADES E DOS RISCOS AMBIENTAIS E 

CENÁRIOS  

7.1 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
POTENCIAIS  

Os impactos foram identificados com base na suposição do crescimento 

contínuo do turismo, representado pelo incremento no número de visitações 

aos atrativos, considerando as condições socioambientais vigentes já 

abordadas e trazidas para este documento em seus pontos mais importantes. 

Portanto, foram identificados os seguintes impactos:  

• Incrementos nos níveis de renda e emprego da atividade turística; 

• Pressões sobre a fauna e a flora; 

• Degradação de recursos hídricos; 

• Pressão na utilização de equipamentos públicos; 

• Pressão nas vias públicas; 

• Pressão sobre os serviços de transporte público; 

• Pressão sobre a infraestrutura de saneamento e energia. 

Cabe mencionar que os impactos prognosticados se dão no âmbito de 

um cenário de referência decorrente do desenvolvimento do turismo sob as 

condições socioambientais verificadas, sem a consideração dos programas 

estruturantes nos ambientes de influência, ou seja, Belo Horizonte e o entorno 

de interação.  



 

86 
 

A relação entre os FCD e os impactos correspondentes se consolidou 

por meio da construção da Matriz SWOT, ferramenta utilizada na metodologia 

de identificação e análise dos impactos. O termo, em inglês, significa Strengths 

(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats 

(Ameaças).  

A matriz consiste em um instrumento de pesquisa a partir do qual foram 

coletados dados e informações relevantes que caracterizam o ambiente interno 

ou endógeno (forças e fraquezas) e o ambiente externo ou exógeno 

(oportunidades e ameaças) de cada um dos seis FCD relacionados ao 

desenvolvimento do setor do turismo. 

Desta forma, a seguir é apresentado o Quadro 14 com os impactos 

identificados e sua correlação com os FCD, seguido do descritivo da 

identificação de cada impacto. As avaliações são apresentadas posteriormente. 
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Quadro 14 – Impactos, FCD relacionados e sua correlação com as fraquezas, ameaças, forças e oportunidades identificadas na matriz SWOT 

Impacto FCD relacionados Fraquezas e Ameaças identificadas na matriz SWOT Forças e Oportunidades identificadas na matriz SWOT 
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FCD 1 – Implementação das políticas de 
desenvolvimento global e dos planos 
estruturantes do turismo 

FCD 2 – Integração dos modelos de gestão do 
turismo, meio ambiente, cultura e do setor 
privado 

FCD 3 – Consolidação do atrativo Pampulha 
como um sistema integrado ao turismo da 
capital 

FCD 4 – Gestão de informações no âmbito da 
infraestrutura do turismo nos seus diversos elos 

FCD 5 – Consolidação dos serviços de 
saneamento ambiental em áreas de interesse 
para o turismo 

FCD 6 – Integração das políticas de mobilidade 
e de turismo sustentável, envolvendo soluções 
de tecnologias de informação e de energia 
limpa 

• Deficiência no atendimento dos instrumentos normativos; 

• Falta de estudos de capacidade de carga; 

• Sistema desconexo de infraestrutura e tecnologia; 

• Desajustes entre oferta e demanda da infraestrutura do 
turismo; 

• Não existe uma governança que abranja todos os serviços 
de transporte público e privado; 

• Desconhecimento generalizado acerca dos atrativos 
turísticos existentes; 

• Eventuais conflitos de interesses e finalidades particulares; 

• Desconsideração da interdependência de atrativos 
turísticos naturais e culturais com sistemas de saneamento, 
mobilidade urbana e gestão ambiental, existentes dentro e 
fora do território da capital, exigindo ações endógenas e 
exógenas ao Município de Belo Horizonte. 

• Despesa dos turistas com consumo de bens e serviços; 

• Investimentos na atividade turística ofertada ao mercado de 
suporte ou não; 

• Estímulo à capacitação profissional resultante das 
oportunidades de trabalho criadas em várias frentes;  

• Desenvolvimento gerencial e participativo entre os agentes 
envolvidos com a atividade turística, resultando em otimização 
de recursos e alinhamentos, com favorecimento à 
produtividade do turismo; 

• Impostos gerados e gastos dos agentes econômicos 
envolvidos na atividade, empregados direta ou indiretamente 
na economia e na própria atividade em particular; 

• O equacionamento com a integração dos agentes envolvidos 
promoverá incrementos nos níveis de renda da atividade 
turística indiretamente;  

• Captação de recursos via PRODETUR e a otimização de 
outros recursos governamentais como, por exemplo, os 
advindos do PAC, mas que visam a atuar nos eixos de 
infraestrutura logística, social e urbana na capital; 

• Instrumentos de planejamento e disciplinamento territorial de 
Belo Horizonte (novo Plano Diretor da cidade). A sua 
aprovação permitiu, dentre outros, a criação de novas 
centralidades de comércio, revitalização do espaço urbano e a 
proteção do patrimônio histórico e ambiental do município. 

Fonte: Brencorp (2019). (Cont.) 
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Impacto FCD relacionado Fraquezas e Ameaças identificadas na matriz SWOT Forças e Oportunidades identificadas na Matriz SWOT 
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FCD 2 – Integração dos modelos de gestão 
do turismo, meio ambiente, cultura e do setor 
privado 

FCD 3 – Consolidação do atrativo Pampulha 
como um sistema integrado ao turismo da 
capital 

• Carência de instrumentos de manejo e gestão em algumas 
UC municipais; 

• Carência de estudos de capacidade de carga; 

• Desconsideração da interdependência de atrativos turísticos 
naturais e culturais com sistemas de saneamento, 
mobilidade urbana e gestão ambiental; 

• Necessidade de ações compromissadas com a 
sustentabilidade, a qualidade e a eficácia dos serviços de 
saneamento na região da Pampulha; 

• Assoreamento e presença de resíduos na lagoa; 

• Ausência de programa de coleta seletiva porta a porta na 
região da Pampulha; 

• Necessidade de participação da população na segregação 
dos resíduos;  

• Falta de conscientização da população quanto aos impactos 
ambientais dos lançamentos de esgotos e resíduos na Lagoa 
da Pampulha e em seu entorno;  

• Risco à saúde devido à bactéria Rickettsia rickettsii presente 
nas capivaras; 

• Precariedade de serviços de apoio à visitação, como 
alimentação, transporte, estacionamento, venda de 
souvenirs, e de atrações como arvorismo; 

• Geração e descarte incorreto de resíduos na região da 
lagoa;   

• Coleta e disposição de efluentes sanitários ainda não 
interceptados na Lagoa da Pampulha;  

• Atuação negativa dos ruídos, resultado do fluxo de pessoas 
e das intervenções antrópicas nesses ambientes naturais;    

• Visitações diretas nesses ambientes naturais.  

• Complexo do Parque das Mangabeiras e Parque da Serra do 
Curral, que são atrativos naturais relevantes que resguardam 
fragmentos de mata em regeneração secundária;                                                                                                                          

• O Conjunto Moderno da Pampulha se constitui como epicentro 
de atrativos turísticos e oferta de atrativos naturais, como a 
própria lagoa e o Parque Ecológico da Pampulha; 

• Alternativas de lazer à população e aos turistas;  

• Melhoria da qualidade do ar e das condições climáticas do 
ambiente, visto que a arborização é responsável por amenizar 
temperaturas. 
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FCD 3 – Consolidação do atrativo Pampulha 
como um sistema integrado ao turismo da 
capital 

FCD 5 – Consolidação dos serviços de 
saneamento ambiental em áreas de interesse 
para o turismo 

• Lançamentos de esgoto na lagoa e em seu entorno; 

• Assoreamento e presença de resíduos da lagoa; 

• Existência apenas de coleta ponto a ponto na região da 
Pampulha;  

• Necessidade de envolvimento da população nos programas 
de Educação Ambiental na região da Pampulha; 

• Falta de estudos de capacidade de carga; 

• Presença de pássaros na região da Pampulha que deve ser 
monitorada devido ao risco aviário;  

• A disposição incorreta de resíduos que afeta os recursos 
hídricos e prejudica o sistema de drenagem, em face da 
obstrução dos pontos de escoamento de água. 

• Esgotos não interceptados e descontinuidades nas redes 
coletoras; 

• Inexistência de coleta seletiva nos parques; 

• Limpeza de eventos realizada no município; 

• Necessidade de melhoria do processo de licenciamento 
municipal de eventos; 

• A circulação de pessoas pela visitação a eventos em Belo 
Horizonte que ocasiona o aumento na geração de efluentes 
sanitários e de resíduos sólidos;  

• Disposições inadequadas durante os eventos, como o 
lançamento de resíduos e esgotos em corpos hídricos (direto 
ou por carreamento durante chuvas). 

• Esforços já realizados para a conservação da lagoa, por meio 
de programas e ações de despoluição e desassoreamento, 
tratamento da água, coleta e interceptação de esgoto, dentre 
outras;  

• Implementação do PROPAM; 

• Realização de serviços de limpeza e manutenção da lagoa; 

• Programas de educação ambiental existentes no município e 
na região da Pampulha; 

• Divulgação dos programas de sensibilização da SLU, como o 
programa Ponto Limpo, com o objetivo de eliminar focos de 
descarte irregular de resíduos na cidade;  

• O Projeto P4Tree, parceria entre a Belotur e o Departamento 
de Química da UFMG para desenvolvimento de tecnologia 
aplicada aos banheiros químicos. 

P
re

s
s
ã
o

 n
a
 u

ti
li

z
a
ç
ã
o

 d
e
 e

q
u

ip
a
m

e
n

to
s
 p

ú
b

li
c
o

s
 

FCD 3 – Consolidação do atrativo Pampulha 
como um sistema integrado ao turismo da 
capital 

FCD 5 – Consolidação dos serviços de 
saneamento em áreas de interesse para o 
turismo 

• Falta de participação da população nos programas de 
Educação Ambiental; 

• Pouca ou nenhuma prática de gestão ambiental nos serviços 
de interesse turístico;  

• Falhas no programa de coleta seletiva, necessitando de 
coletores adequados para a demanda da população;  

• Inexistência de linhas de ônibus dedicadas exclusivamente 
ao transporte de turistas;  

• Informação disponível não encoraja o turista a utilizar o 
transporte público existente; 

• Não existe nenhum serviço de transporte público ligando os 
atrativos localizados na orla da lagoa e a Estação Pampulha; 

• O incremento no fluxo de turistas e o consequente aumento 
na circulação de pessoas carecerão de ajustes nos serviços 
de transporte público, de forma a atender ao possível 
aumento de demanda. 

• Potencial turístico do Complexo da Pampulha em função da 
beleza cênica, proximidade aos aeroportos da cidade, 
presença de atrativos multifacetados representando 
segmentos artístico-culturais, esportivos e de eventos, dentre 
outros;  

• Presença de Igreja, Casa do Baile e Polo Ecológico no 
Complexo da Pampulha, além de 30 hectares de reserva 
natural da Mata Atlântica e do Cerrado; 

• Existência do Programa Sustentador “Recuperação Ambiental 
de Belo Horizonte”, com o nome de Pampulha Viva para 
recuperação da Lagoa da Pampulha; 

• Existência do CEA-PROPAM;  

• Universalização do serviço de abastecimento de água no 
município;  

• Existência de PMS-BH, PMGIRS-BH, Plano Metropolitano de 
Gestão Integrada de Resíduos Especiais, Plano Municipal de 
Saúde e PME; 

• Organização de roteiros turísticos, guiados ou não, utilizando 
novas formas de transporte individual por aluguel, que sejam 
autopropelidos, como os patinetes, ou de propulsão humana, 
como as bicicletas, aproveitando-se a ciclovia existente. 
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FCD 3 – Consolidação do atrativo Pampulha 
como um sistema integrado ao turismo da 
capital 

FCD 6 – Integração das políticas de 
mobilidade e de turismo sustentável, 
envolvendo soluções de tecnologias de 
informação e de energia limpa 

 

• Condições de tráfego próximas à saturação nos horários de 
maior movimento nos dias úteis nas avenidas Antônio Carlos 
e Presidente Carlos Luz, a partir da área central, e pela 
Avenida Dom Pedro I, a partir do Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves;  

• A Avenida Otacílio Negrão de Lima, que contorna a Lagoa 
da Pampulha, apresenta níveis elevados de saturação nos 
horários críticos, e níveis razoáveis nos fins de semana, 
quando o tráfego por motivo lazer é preponderante, com 
volume considerável de pedestres e ciclistas;  

• Adensamento informal da malha urbana, que extrapola o 
controle dos processos de aprovação de loteamentos e 
edificações, deu origem a uma série de ocupações 
irregulares em áreas impróprias para assentamentos (PBH-
PMSBH, 2016);  

• Obstrução dos pontos de escoamento nas vias e nos 
logradouros públicos; 

• Ocorrência de inundações nas vias de acesso e logradouros 
públicos;  

• Aumento da circulação de veículos nas proximidades dos 
locais de eventos, o que altera a dinâmica do trânsito e 
sobrecarrega as vias, demandando esforços da 
administração da capital para mitigação destes efeitos; 

• Aumento de congestionamentos e, consequentemente, do 
tempo de deslocamento, e favorece a ocorrência de 
acidentes, além de prejudicar o desempenho do sistema de 
transporte público coletivo. 

• Potencial turístico do Complexo da Pampulha para o 
desenvolvimento da atividade em Belo Horizonte;  

• Espaço com cerca de 30 hectares de reserva natural da Mata 
Atlântica e do Cerrado no Complexo; 

• Existência do Programa Sustentador “Recuperação Ambiental 
de Belo Horizonte”, com o nome de Pampulha Viva, para 
recuperação da Lagoa da Pampulha por meio do Consórcio 
Pampulha Viva; 

• Existência de vagas de estacionamento na área interna do 
Museu de Arte, vagas em vias próximas da Casa do Baile e à 
Igreja São Francisco de Assis;  

• O acesso à região da Pampulha é feito pelas avenidas Antônio 
Carlos e Presidente Carlos Luz, e pela Avenida Dom Pedro l; 

• Enquadramento da água da Lagoa na Pampulha como Classe 
3 (Resolução CONAMA no 357/2005 e Deliberação Normativa 
COPAM/CERH/001-08); 

• Possibilidade de desenvolvimento de soluções tecnológicas de 
informação e de energia limpa; 

• Presença do CEA-PROPAM; 

• Reconhecimento do Conjunto Moderno da Pampulha pela 
UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade, que 
representa atualmente um complexo turístico, cultural e de 
lazer de grande relevância para o Município de Belo Horizonte; 

• Possibilidade de estruturar, em comum acordo com a 
Prefeitura de Contagem, um sistema de monitoramento de 
práticas ambientais nas margens dos rios afluentes da Lagoa 
da Pampulha, incluindo programas de comunicação social e 
educação socioambiental; 

• Prover melhorias nas condições de saneamento e, 
consequentemente, na saúde da população no entorno da 
Bacia da Pampulha nos municípios de Belo Horizonte e 
Contagem. 
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FCD 3 – Consolidação do atrativo Pampulha 
como um sistema integrado ao turismo da 
capital 

FCD 6 – Integração das políticas de 
mobilidade e de turismo sustentável, 
envolvendo soluções de tecnologias de 
informação e de energia limpa  

• Não existe serviço de transporte público ligando os atrativos 
localizados na orla da Lagoa e a Estação Pampulha, do 
sistema de transportes MOVE. Essa linha já existiu e foi 
extinta por falta de demanda. Essa demanda deve ser 
reavaliada em função da potencialização do turismo na 
região e com a adoção de outras tecnologias de material 
rodante que não o ônibus convencional, como micro-ônibus, 
vans, ônibus de dois andares com terraço, etc.; 

• O sistema de transporte público de passageiros vem 
sofrendo gradativa queda de demanda, ocasionada pela 
introdução de novos serviços como os promovidos por 
empresas de aplicativos (Uber, 99, etc.), novas tecnologias 
de transporte individual (patinetes, segways), aumento 
sensível do número de motocicletas, em especial nas 
periferias, redução da necessidade de deslocamento das 
pessoas para acesso a serviços, como os serviços 
bancários, popularização do e-commerce, maior mobilidade 
residencial em função do local de trabalho, alto nível de 
desemprego, entre outros. Essa redução na demanda 
impacta sensivelmente o cálculo da tarifa, uma vez que a 
oferta do serviço não acompanha a queda da demanda, 
especialmente devido às gratuidades legais, gerando 
instabilidade econômica no sistema e degradação dos 
serviços.  

• Potencial turístico do Complexo da Pampulha para o 
desenvolvimento da atividade em Belo Horizonte;  

• O Complexo da Pampulha se constitui como epicentro de 
atividades e potenciais atrativos turísticos que poderão 
oferecer lazer, hotéis, polos gastronômicos, eventos artísticos, 
etc.;  

• Espaço com cerca de 30 hectares de reserva natural da Mata 
Atlântica e do Cerrado no Complexo; 

• PROPAM, que atua com o objetivo de gerir, de forma 
integrada, a Bacia Hidrográfica da Pampulha; 

• Enquadramento da água da Lagoa da Pampulha como Classe 
3 (Resolução CONAMA no 357/2005 e Deliberação Normativa 
COPAM/CERH/001-08);  

• Presença do CEA-PROPAM; 

• Reconhecimento do Conjunto Moderno da Pampulha pela 
UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade, que 
representa atualmente um complexo turístico, cultural e de 
lazer de grande relevância para o Município de Belo Horizonte; 

• Possibilidade de estruturar e/ou melhorar os programas 
existentes, em comum acordo com a Prefeitura de Contagem, 
de um sistema de monitoramento de práticas ambientais nas 
margens dos rios afluentes da Lagoa da Pampulha, incluindo 
programas de comunicação social e educação socioambiental; 

• Prover melhorias nas condições de saneamento e 
consequentemente na saúde da população no entorno da 
bacia da Pampulha, nos municípios de Belo Horizonte e 
Contagem. 
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FCD 5 – Consolidação dos serviços de 
saneamento em áreas de interesse para o 
turismo 

• Drenagem urbana e os impactos na atividade turística em 
Belo Horizonte relacionados com a mobilidade em dias 
chuvosos; 

• Problemas recentes com contaminação de um manancial 
importante para o abastecimento da RMBH, o Rio 
Paraopeba, com rejeitos de minério de ferro. Após o 
rompimento da barragem da Mina do Feijão, em 
Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019; 

• Falta de atuação efetiva em relação ao Programa de 
Certificação em Sustentabilidade Ambiental, destinado aos 
empreendimentos públicos e privados do Município de Belo 
Horizonte; 

• Os serviços e equipamentos de hospedagem, gastronomia, 
agenciamento, eventos, lazer e entretenimento não possuem 
sistemas de gestão ambiental implantados, realizando 
somente algumas práticas isoladas de gestão ambiental, 
principalmente as de redução de consumo de água e 
energia;  

• Disposição inadequada de resíduos sólidos e efluentes, 
associada ao aumento no consumo de água e energia; 

• Pressão no sistema de saneamento, envolvendo o 
abastecimento de água, drenagem urbana, gerenciamento 
de resíduos e tratamento de efluentes. 

• Universalização do serviço de abastecimento de água no 
município;  

• Existência de PMS-BH, PMGIRS-BH, Plano Metropolitano de 
Gestão Integrada de Resíduos Especiais e Plano Municipal 
de Saúde; Programa Sustentador “Recuperação Ambiental 
de Belo Horizonte”, com o nome de Pampulha Viva para 
recuperação da Lagoa da Pampulha; Investimento em 

drenagem, como PDDU e o Plano Diretor de Drenagem e 
Programa de Recuperação Ambiental de Belo 
Horizonte (Drenurbs); 

• Elaboração de Estudos de Modelagem Matemática 
Hidrológica e Hidráulica do Sistema de Macrodrenagem de 
BH; elaboração da Carta de Inundações de BH e criação dos 
Núcleos de Alerta de Chuvas; instalação de placas 
educativas e de alerta à população; 

• Implantação do Sistema de Monitoramento Hidrológico e 
Alerta contra Inundações e construção de bacias de 
detenção para redução do risco de inundações 

• Monitoramento de Corpos Receptores. A Copasa realiza o 
monitoramento de qualidade das águas por meio do PMCR. 
Redução dos lançamentos de esgotos sanitários em cursos 
d’água e redes de drenagem-Programa Caça-Esgoto 
Copasa; 

• O Programa Municipal de Coleta Seletiva, que, apesar de 
endógeno, demanda ações em conjunto com outros 
municípios para a ampliação da cadeia envolvida, a 
eliminação de intermediários e a instalação de indústrias 
recicladoras nas proximidades do município e a necessidade 
de ações continuadas, no sentido da educação 
socioambiental. Esses desafios podem gerar oportunidades 
diversas para os municípios envolvidos; 

• Aproveitamento de resíduos de podas de árvores dos 
parques para a prática da compostagem e produção de 
composto. 

Fonte: Brencorp (2019). 
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7.1 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

Os impactos ambientais foram identificados a partir de ações face a um 

eventual crescimento da atividade turística em Belo Horizonte, sendo agora 

avaliados em conformidade com atributos pré-definidos.  

Quanto ao caráter: o impacto pode ser positivo, ao trazer uma alteração 

benéfica ao meio ou negativo, ao trazer uma consequência adversa. 

Quanto à ordem: o impacto pode ser direto, quando resulta de ação 

direta da atividade impactante sobre elemento do meio, ou indireto, quando 

resulta de uma ação secundária em resposta à ação anterior, ou quando é 

integrante de uma cadeia de reações. 

Quanto ao grau (intensidade): representa a força do impacto, 

apresentando-se como uma força gradual às diferenciadas ações produtoras 

no sistema ambiental. Neste sentido, a intensidade pode ser baixa, moderada 

ou alta. Baixa para impactos inexpressivos que não causam descaracterização 

ou favorecimento das constituintes ambientais. Moderada, para aqueles que 

podem causar uma baixa descaracterização ou favorecimento dos constituintes 

ambientais. Ou alta, quando os fatores impactantes são bastante elevados a 

ponto de causar uma profunda descaracterização geral dos constituintes 

ambientais, ou favorecendo-os significativamente. 

A avaliação dos impactos segundo os atributos definidos acima é 

fundamental para formulação das medidas necessárias para minimizar os 

riscos ou potencializar as oportunidades. Além dos critérios apresentados no 

quadro a seguir, os impactos foram também caracterizados quanto à 

significância e quanto aos segmentos temáticos: Meio ambiente, 

Socioeconômico, Cultural e Institucional, conforme Quadro 15, a seguir.  

As análises e as avaliações realizadas apontaram para impactos 

ambientais preponderantemente de intensidades moderadas e significâncias 

médias. 

Os impactos positivos, relacionados à geração de trabalho e renda, e 

mostraram-se de alta significância e espacialização regional, ocorrendo dentro 

e fora dos limites político-administrativos de Belo Horizonte. 

Os demais impactos identificados são de caráter negativo e se associam 

aos segmentos social, ambiental, cultural, e institucional ao envolver, além dos 
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atrativos naturais e culturais, questões relacionadas ao planejamento e gestão 

das instituições ligadas ao desenvolvimento do turismo. 

Os impactos referentes a pressões sobre a fauna e flora, degradação de 

recursos hídricos, pressão na utilização dos equipamentos e mobiliário públicos 

(sanitários, bancos, lixeiras), pressão nas vias públicas, pressão sobre os 

serviços de transportes públicos e pressão sobre a infraestrutura de 

saneamento e energia, apresentam intensidade e significância de média a 

baixa, não chegando, portanto, a descaracterizar os constituintes ambientais de 

forma expressiva, mas que requerem medidas de controle. 

7.1.1 Avaliação dos impactos ambientais potenciais cumulativos e 
sinérgicos  

Impactos cumulativos são aqueles que se acumulam no tempo ou no 

espaço, resultados de uma combinação de efeitos decorrentes de uma ou mais 

ações. Uma série de impactos insignificantes pode resultar em significativa 

degradação ambiental se concentrados espacialmente, ou caso se sucedam no 

tempo (SANCHEZ, 2008). Portanto, indiscutivelmente, o conceito de impacto 

cumulativo trata de mudanças ocorridas no ambiente e/ou sistemas ambientais, 

concentrando em si um grande número de variáveis e atributos influenciadores 

e determinantes, 

O impacto sinérgico é então o resultado de interações de outros 

impactos diferentes que incidem em um mesmo fator ambiental, podendo ou 

não estarem associados a um mesmo empreendimento e/ou atividade que 

ocorrem na mesma área. Para determinados autores, o sinergismo é uma das 

formas de tipificação da acumulação (ou cumulatividade) de impactos. 

Em observância aos impactos identificados nesta AAE, verifica-se que 

muitos deles advêm de ações similares, fato determinante na elaboração da 

matriz de impactos cumulativos e sinérgicos. A matriz iniciou-se pela seleção 

dos principais impactos ambientais, seguida da sua análise de forma integrada, 

a fim de identificar se, quando interagidos, um ou ambos são potencializados 

ou acumulados. A partir dessa interação é analisada a presença de 

propriedades cumulativas e sinérgicas (Quadro 16). 
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Quadro 15 – Avaliação dos impactos identificados 

Impacto Caráter Ordem Intensidade Propagação Espacialização Significância Segmento 

Incremento nos 
níveis de renda 
e emprego 

Positivo 

(+) 

Direto 

(D) 

Indireto 

(I) 

Alta 

(A) 

Longa 

(Lo) 

Regional 

(R)  

Alta 

(A) 

Socioeconômico 

Institucional 

Pressões sobre 
a fauna e a flora 

Negativo 

(-) 

Direto 

(D) 

Moderada 

(Mo) 

Média 

(M) 

Regional 

(R)  

Média 

(M) 
Meio Ambiente 

Degradação de 
recursos 
hídricos 

Negativo 

(-) 

Indireto 

(I) 

Moderada 

(Mo) 

Curta 

(C) 

Regional 

(L) 

Baixa 

(B) 

Meio Ambiente 

Cultural 

Institucional 

Pressão na 
utilização dos 
equipamentos 
públicos 

Negativo 

(-) 

Direto 

(D) 

Moderada 

(Mo) 

Média 

(M) 

Local 

(L) 

Média 

(M) 

Meio Ambiente 

Socioeconômico 

Cultural 

Institucional 

Pressão nas 
vias públicas 

Negativo 

(-) 

Direto 

(D) 

Moderada 

(Mo) 

Média 

(M) 

Local 

(L) 

Média 

(M) 

Meio Ambiente 

Socioeconômico 

Pressão sobre 
os serviços de 
transportes 
públicos 

Negativo 

(-) 

Direto 

(D) 

Moderada 

(Mo) 

Média 

(M) 

Local 

(L) 

Média 

(M) 

Meio Ambiente 

Socioeconômico 

Institucional 

Pressão sobre a 
infraestrutura de 
saneamento e 
energia 

Negativo 

(-) 

Indireto 

(I) 

Baixa 

(B) 

Curta 

® 

Regional 

(R) 

Baixa 

(B) 

Meio Ambiente 

Institucional 

Fonte: Brencorp (2019). 
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Quadro 16 – Matriz de análise dos impactos cumulativos e sinérgicos 

Impacto 
Pressões sobre a 

fauna e flora 
Degradação de recursos 

hídricos 
Pressão na utilização dos 
equipamentos públicos 

Pressão nas vias 
públicas 

Pressão sobre os serviços 
de transportes públicos 

Pressão sobre a infraestrutura 
de saneamento e energia 

Incremento nos níveis 
de renda e emprego da 

atividade turística 

Pressões sobre a 
fauna e flora 

- 

Sinérgicos: considerando 
que o aumento da 

degradação dos recursos 
hídricos potencializa as 

pressões sobre a fauna e 
flora 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Cumulativos e não sinérgicos: 
considerando que o aumento 
das pressões sobre o sistema 

de saneamento e energia causa 
efeitos cumulativos nas 

pressões sobre a fauna e flora 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Degradação de 
recursos hídricos 

Sinérgicos e não 
cumulativos 

- 

Sinérgicos e não 
cumulativos: considerando 
que o aumento da pressão 

sobre utilização dos 
equipamentos públicos pode 
potencializar a degradação 

dos recursos hídricos 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Cumulativos e sinérgicos: 
considerando que o aumento 
das pressões sobre o sistema 

de saneamento e energia 
potencializa a degradação de 

recursos hídricos 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Pressão na 
utilização dos 
equipamentos 

públicos 

Não cumulativos e 
não sinérgicos 

Sinérgicos e não 
cumulativos 

- 

Cumulativos e não 
sinérgicos: 

considerando que o 
aumento da pressão 

nas vias públicas causa 
efeitos cumulativos na 

utilização dos 
equipamentos públicos 

Cumulativos e não 
sinérgicos: considerando que 
o aumento da pressão sobre 

os serviços de transporte 
público causa efeitos 

cumulativos sobre 
equipamentos públicos 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Pressão nas vias 
públicas 

Não cumulativos e 
não sinérgicos 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Cumulativos e não sinérgicos - 

Cumulativos e sinérgicos: 
considerando aumento da 
pressão nas vias públicas 
tem efeitos cumulativos e 
sinérgicos no aumento da 

pressão sobre os serviços de 
transporte público 

Cumulativos e sinérgicos: 
considerando que o aumento da 
pressão nas vias públicas tem 
efeito cumulativo e sinérgico 

sobre a pressão na 
infraestrutura de saneamento e 

energia 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Pressão sobre os 
serviços de 
transportes 

públicos 

Não cumulativos e 
não sinérgicos 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Cumulativos e não sinérgicos 
Cumulativos e  

sinérgicos. 
- 

Cumulativos e sinérgicos: 
considerando que o aumento na 

pressão sobre os transportes 
públicos tem efeitos cumulativos 
e sinérgicos sobre o aumento na 

infraestrutura de saneamento 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Pressão sobre a 
infraestrutura de 

saneamento e 
energia 

Cumulativos e não 
sinérgicos 

Cumulativos e sinérgicos 
Não cumulativos e não 

sinérgicos 
Cumulativos e 

sinérgicos 
Cumulativos e sinérgicos - 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Incremento nos 
níveis de renda e 

emprego da 
atividade turística 

Não cumulativos e 
não sinérgicos 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

Não cumulativos e não 
sinérgicos 

- 

Fonte: Brencorp (2019). 
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7.2 ASPECTOS DA CONTRIBUIÇÃO POTENCIAL DO TURISMO NA 
MITIGAÇÃO DA POBREZA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA 
POPULAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

A atividade turística de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais 

mostra-se profícua e com grande participação no crescimento do produto 

econômico e da população ativa ao mercado de trabalho. A análise do Valor 

Agregado (VA) e das economias do município e do estado demonstra tal 

condição, atingindo de forma ampla vários subsetores da economia, como 

Agências e Operadores, Alimentação, Comércio e Serviços, Entretenimento, 

Hospedagem e Transportes, segundo classificação dada pelo Cadastro 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE, 2002)3.  

Nesse contexto, o turismo enquanto atividade econômica em Belo 

Horizonte e no estado de Minas Gerais, apresentou crescimento a taxas 

médias superiores a 10% ao ano, conforme verificado no período de 2010 e 

2014 (FJP, 2017). A renda média nominal mensal dos trabalhadores do setor 

do turismo perfez R$ 1.633,47 reais, em 2014, superior à verificada em Minas 

Gerais R$ 1.392,12 reais e, 8,2% dos empregos formais advêm do turismo 

(SETUR-MG, 2017).  

A participação do turismo se faz ainda mais importante com a capital, 

obtendo para 2014, a participação de 9,7% do total do Valor Adicionado dos 

serviços computados e de 6,4% do total da atividade econômica municipal. Há 

que se frisar que o setor de serviços para Belo Horizonte representa 66% da 

formação do Produto Interno Bruto (PIB) municipal, participação que supera o 

cômputo da RMBH, de Minas e do Brasil, indicando a relevância da atividade. 

Considerando a Administração Pública, a participação do setor de serviços na 

composição do PIB da capital chega a 79% (FJP, 2017). 

Não obstante, levando-se em consideração a receita obtida pelo 

consumo do visitante, no período de 2010 a 2016, segundo dados 

disponibilizados pelo Observatório do Turismo da Setur-MG (2017), tem-se 

uma redução gradual da participação de Belo Horizonte em relação ao auferido 

no estado de Minas Gerais. O que demonstra a necessidade de esforços do 

                                                             
3 A CNAE é o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos 
critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do 
país, sendo elaborada sob a coordenação da Secretaria da Receita Federal e orientação 
técnica do IBGE. 
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setor turístico da capital para aumentar sua participação. Atualmente, ainda 

segundo o mesmo observatório, a ocupação dos hotéis gira em torno de 50%, 

mostrando-se ociosa. 

Portanto, a vasta cadeia da atividade turística favorece tanto o aumento 

da renda dos diversos agentes envolvidos, quanto se apresenta como uma 

atividade de oportunidade para a ocupação da população em seus vários 

estratos sociais, um dos seus significativos impactos positivos. 

Toda esta condição expressa a atividade turística com suas 

características e importância socioeconômicas, que deve ser sempre 

acompanhada através de indicadores e difundida aos envolvidos. Trata-se de 

buscar o planejamento e o desenvolvimento da atividade, com esforços de 

cooperação e articulação, de forma a se permitir estender e garantir os 

benefícios da atividade a classes menos favorecidas, como coletivos 

vulneráveis de baixa representatividade política e social, os indivíduos que 

vivem em condição de pobreza, ou em situação de rua ou de áreas de risco de 

edificações precárias, dentre outros. 

7.3 RISCOS SOCIOAMBIENTAIS DERIVADOS DO DESENVOLVIMENTO 

ATUAL OU POTENCIAL DO TURISMO 

Ao mesmo tempo em que a atividade turística é potencialmente capaz 

de proporcionar melhorias nas condições de vida da população, como 

verificado a partir dos indicadores de renda e ocupação, é também capaz de 

acarretar riscos sociais em função de suas características. 

Os riscos, diferentemente dos impactos ambientais, não representam 

uma condição intrínseca à atividade turística, porém, a exposição da população 

anfitriã e do patrimônio histórico-cultural a uma alteração de rotina ocasionada 

pelos incrementos nas visitações exige atenção e cuidados. Tal condição se 

faz mais intensa quando da ocorrência de eventos sazonais como o carnaval e 

demais festas populares, que atraem grande número de pessoas. 

A circulação intensa de pessoas em função do turismo representa 

também riscos ao desencadeamento de distúrbios sociais na medida em que 

se misturam pessoas de culturas e visões diferentes. Nesse sentido, questões 

que envolvem identidade de gênero e opções sexuais, marcantes nos grupos 

LGBTQs, ou de raça e outras representações de minorias, muitas vezes têm 
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levado a ocorrências de desavenças, intolerâncias ou outras formas de repulsa 

entre os visitantes, ou entre a população local. A exploração sexual, sobretudo 

de menores, também representa distúrbios sociais potencializados pela 

atividade turística e seu crescimento, afetando ainda o dimensionamento e 

eficácia das medidas de prevenção e controle como as voltadas à saúde e 

cidadania.  

Desse modo, a intensa circulação de pessoas pode trazer riscos à 

Segurança Pública, à Saúde e ao Patrimônio Natural e Cultural através de 

distúrbios sociais que afetam os grupos mais vulneráveis e os setores de 

atividades tradicionais. 

Do ponto de vista da Segurança Pública, citam-se os riscos relacionados 

à criminalidade, como assaltos e vandalismos, que demandam medidas de 

prevenção e correção das instituições relacionadas à segurança das pessoas e 

dos bens de interesse turístico. 

Para a Saúde Pública, o surgimento de epidemias também é um risco 

potencial, devido a circulação de pessoas de lugares variados, demandando 

ações de vigilância sanitária. Deve-se considerar também o trânsito de pessoas 

infectadas por alguma patologia, advindas de territórios sobre o risco de 

epidemias. 

Mesmo raciocínio ocorre para o Patrimônio Natural, a visitação das 

áreas verdes, especialmente parques, a falta de capacidade de suporte, 

comportamento inadequado dos turistas, são alguns dos fatores que podem 

alterar o equilíbrio natural em locais sensíveis. Este risco se coloca como de 

maior probabilidade, na medida em que há ausência ou deficiência de estudos 

de capacidade de carga e planos de manejo consolidados das unidades de 

conservação.  

Quanto ao Patrimônio Cultural, ao se encontrar exposto sem maiores 

cuidados de proteção patrimonial, possui riscos de depredação, vandalismos 

ou outras formas de destruição. 

Em relação às fragilidades encontradas na estrutura de saneamento 

básico de Belo Horizonte, a drenagem pluvial se destaca como impacto da 

atividade turística principalmente no que tange à mobilidade em dias chuvosos 

e eventos de inundações. Contudo, a disposição inadequada de resíduos no 

sistema de drenagem (galerias, bueiros e logradouros) favorece o 
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aparecimento de doenças de veiculação hídrica, e representa também um risco 

à saúde pública. De outro modo, além de um risco à saúde, um risco à própria 

atividade turística. 

7.4 DEFINIÇÃO DE MEDIDAS PARA EVITAR/MITIGAR/COMPENSAR OS 

IMPACTOS NEGATIVOS 

A matriz SWOT expõe as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

identificadas dentro do âmbito de cada FCD. Com base nisso, foi possível 

proceder com a estruturação de medidas capazes de potencializar os impactos 

positivos, e minimizar os negativos, considerando os impactos apontados como 

áreas nas quais o desenvolvimento do turismo influencia (direta ou 

indiretamente). São propostas as quatro medidas elencadas abaixo: 

I. Elaboração de Estudos de Capacidade de Carga e Planos de Manejo 

para as UC municipais; 

II. Medidas operacionais de mobilidade relacionadas ao turismo; 

III. Medidas de controle para evitar/mitigar a degradação dos recursos 

hídricos; 

IV. Medidas de controle para evitar/mitigar a pressão sobre a infraestrutura 

de saneamento e energia. 

7.5 DEFINIÇÃO DE MEDIDAS PARA POTENCIALIZAR/MAXIMIZAR OS 

IMPACTOS POSITIVOS  

Os impactos positivos identificados com o crescimento da atividade 

econômica do turismo consistiram nos incrementos dos níveis de emprego e 

renda e no estímulo à capacitação profissional. Assim, as medidas de controle 

e mitigação somam-se às de potencialização, que se dirigem especificamente 

como favorecedoras ao desenvolvimento do turismo, tornando-se difícil a 

dissociabilidade umas das outras, as quais são elencadas abaixo: 

I. Estímulo à capacitação profissional; 

II. Educação ambiental para a valorização da atividade turística; 

III. Ações de articulação gerencial entre as secretarias municipais e entre os 

demais agentes, públicos e privados, envolvidos na composição da 

atividade turística. 
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7.6 CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS (PROJEÇÕES FUTURAS) 

A projeção de cenários desejáveis possibilita a identificação e avaliação de 

vias estratégicas que contribuirão para promover o desenvolvimento sustentável de 

Belo Horizonte. 

A identificação e avaliação dos impactos ambientais, assim como a 

proposição das medidas potencializadoras ou mitigadoras contribuiu para definição 

dos cenários alternativos (1, 2 e 3) e consolidação do cenário de desenvolvimento e 

sustentabilidade (4), conforme descrito e ilustrado anteriormente na Figura 3. 

7.6.1 Cenários Alternativos  

7.6.1.1 Cenário de Referência  

Compreende a projeção das tendências decorrentes da caracterização 

socioambiental indicada na Linha de Base e no Diagnóstico Estratégico, sem 

considerar a implantação das ações previstas no Programa PRODETUR.  

Com fulcro na Linha de Base, nos FCD e no Diagnóstico Estratégico desta 

AAE, esse cenário implica na trajetória de evolução do setor do turismo e dos 

correspondentes impactos/repercussões ambientais, considerando a inexistência de 

novos programas e projetos estruturantes contidos no PRODETUR e adaptados às 

condições vigentes, visto que o PDITS-BH foi elaborado em 2012. 

7.6.1.2 Cenário de desenvolvimento do PRODETUR (CDP) 

Este cenário compreende a projeção das tendências decorrentes da 

implantação do PRODETUR considerando os Programas Ambientais contidos no 

PDITS–BH com as adaptações às condições vigentes, bem como a avaliação da 

contribuição que fará à economia do turismo e ao desenvolvimento sustentável de 

Belo Horizonte. 

7.6.1.3 Cenário de desenvolvimento – ações estruturantes  

Compreende a projeção das tendências decorrentes da implementação de 

programas e ações estruturantes relevantes que possam ter sido identificadas no 

Diagnóstico Estratégico e que tenham impacto relevante no turismo de Belo 

Horizonte. Contendo as mudanças que seriam introduzidas no ambiente e a 
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avaliação da contribuição que fará à economia do turismo de Belo Horizonte e ao 

desenvolvimento sustentável deste município e suas interações com outras regiões 

do Estado de Minas Gerais e/ou do País. 

7.6.2 Cenário de desenvolvimento e sustentabilidade  

Em linhas gerais, o que se propõe para este Cenário é a combinação dos 

programas e projetos formulados através do PDITS-BH (2012) e do Plano de 

Marketing (2014) (ambos com as adaptações necessárias para adequação às 

condições vigentes), com as medidas e instrumentos que complementem a gestão 

pública e a mitigação de impactos e com as complementações no PDITS-BH.  

O Cenário de Desenvolvimento e Sustentabilidade se fundamenta no 

processo de evolução da construção desta AAE, que vai desde as macropolíticas 

com interface no turismo, até as recomendações aqui elencadas. 

Contudo, as recomendações e programa de acompanhamento (mostradas no 

capítulo seguinte) além de se fundamentarem na construção deste Cenário, 

encontram bases nas conclusões referentes aos impactos e FCD inseridos nesse 

cenário, e em conformidade com os componentes do PRODETUR, como aponta o 

Quadro 17. Por fim, o Quadro 18 aponta as recomendações e as ações propostas 

baseadas nas informações contidas nos quadros anteriores. 
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Quadro 17 – Conclusões inseridas no cenário de desenvolvimento e sustentabilidade, considerando os impactos relacionados aos FCD, por componentes do PRODETUR 

Componente 
(PRODETUR) 

FCD Impacto Estratégico Cenário de Desenvolvimento e Sustentabilidade  Conclusões 

P
ro

d
u

to
 T

u
rí

s
ti

c
o

 

1, 2, 3 

Incrementos nos níveis de renda e emprego da 
atividade turística 

• Adequações nos Produtos Turísticos; 

• Importância da articulação da Belotur com a SMDE, o que se 
refletirá na efetivação do turismo como tema estratégico do 
governo, no âmbito do município; 

• A inserção do Complexo da Pampulha deve estar fundamentada 
em um macroplanejamento englobando os pré-requisitos 
ambientais segundo as condições de contorno e comportando as 
vertentes ambiental, turística e cultural; 

• Carência de soluções tecnológicas envolvendo energias 
alternativas no transporte coletivo e individual, além de sistemas 
de monitoramento em tempo real de frotas e rotas; 

Pressões sobre a fauna e a flora 

Degradação de recursos hídricos 

Pressão na utilização de equipamentos públicos 

Pressão nas vias públicas 

Pressão sobre os serviços de transportes 
públicos 

C
o

m
e
rc

ia
li

z
a
ç
ã
o

 

3, 6 

Pressões sobre a fauna e a flora 

• Integração dos Projetos de Monitoramento de indicadores ambientais 
com os sistemas de informação do turismo;  

• Desenvolvimento de estudos de capacidade de carga; 

• Concepção de sistemas de monitoramento em tempo real envolvendo 
Tecnologia da Informação, SIG e integração destes sistemas ao COP 

(Centro Integrado de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte);  

• Ampliação, sistematização de controle da implantação de programas de 
Educação Ambiental nas unidades regionais; 

• Incorporação das atribuições referentes à cooperação e à promoção 
internacional do turismo de Belo Horizonte à Belotur.  

• Necessidade de monitoramento dos indicadores dos 
subsistemas Turismo e Meio Ambiente, envolvendo os 
componentes como qualidade da água, do ar, preservação da 
vegetação, da fauna, o esgotamento sanitário, a drenagem 
urbana e a gestão de resíduos sólidos, visando à preservação da 
qualidade do meio e o desenvolvimento do turismo; 

• Dependência e vulnerabilidade da Lagoa da Pampulha em 
relação aos contribuintes, o que demanda cooperação 
institucional entre as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem 
em relação ao acordo e plano de operações e compromissos 
existentes, e com ampla divulgação e participação das 
comunidades e lideranças dos dois municípios. 

Degradação de recursos hídricos 

Pressão na utilização de equipamentos públicos 

Pressão nas vias públicas 

Pressão sobre os serviços de transportes 
públicos 

Incrementos nos níveis de renda e emprego da 
atividade turística 

Pressão sobre os serviços de transportes 
públicos 

In
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
 d

e
 s

e
rv

iç
o

s
 b

á
s
ic

o
s
 

4, 5, 6 

Incrementos nos níveis de renda e emprego da 
atividade turística • Adequações nos Produtos Turísticos, definidos originalmente no PDITS-

BH, de forma a incorporar as soluções tecnológicas de integração de 
base de dados turísticas concebidas nesta AAE; 

• Incorporação imediata ao novo PDITS-BH de um programa emergencial 
de investimentos no sistema de drenagem urbana;  

• Concepção, desenvolvimento e implantação de sistema de 
monitoramento em tempo real para mitigação dos impactos decorrentes 
da disposição inadequada de resíduos e efluentes (integração desses 
sistemas ao COP);  

• Ampliação, sistematização de controle da implantação de programas de 
educação ambiental nas unidades regionais. 

• Necessidade de estruturação de uma base de dados envolvendo 
os recursos e as operações de todos os elos do sistema de 
turismo em Belo Horizonte, considerando os indicadores 
relacionados à infraestrutura e à qualidade dos serviços de 
saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
drenagem urbana e gestão de resíduos sólidos).  

Pressão na utilização de equipamentos públicos 

Pressão sobre a infraestrutura de saneamento e 
energia 

Pressão nas vias públicas 

Pressão sobre os serviços de transportes 
públicos 
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Componente 
(PRODETUR) 

FCD Impacto Estratégico Cenário de Desenvolvimento e Sustentabilidade  Conclusões 

G
e
s
tã

o
 s

o
c
io

a
m

b
ie

n
ta

l 

2, 3 
Incrementos nos níveis de renda e emprego da 
atividade turística 

• Integração dos Projetos de Monitoramento de indicadores ambientais 
com os sistemas de informações do turismo; 

• Desenvolvimento de estudos de capacidade de carga;  

• Concepção de sistemas de monitoramento em tempo real com base em 
soluções tecnológicas; 

• Ampliação, sistematização de controle da implantação de programas de 
Educação Ambiental nas unidades regionais.  

• Os três subsistemas (Turismo, Meio Ambiente e Cultura) devem 
conciliar as suas áreas de atuação específicas no atendimento 
às suas missões estratégicas setoriais com uma modelagem de 
articulação e sintonia perene, em aspectos estratégicos comuns 
e complementares; 

• Existência de “vazios” funcionais e descompassos nos processos 
de gestão compartilhada de aspectos comuns aos setores, seja 
nas suas inter-relações dois a dois ou até mesmo 
simultaneamente relacionadas aos três setores; 

• Carência de práticas de gestão ambiental em praticamente todas 
as UC; 

• Os subsistemas do Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Setor 
Privado apresentam seus instrumentos de planejamento e 
gestão segmentados (desarticulados). Para assegurar a 
racionalização de recursos, a eficiência das operações e a 
sustentabilidade dos sistemas, devem ser estimulados a 
operacionalizar mecanismos perenes e sistemáticos de 
cooperação com eficiência, maximização de resultados e 
harmonia com os balizadores da sustentabilidade. 

F
o

rt
a
le

c
im

e
n

to
 i
n

s
ti

tu
c
io

n
a
l 

1, 2, 4, 6 

Incrementos nos níveis de renda e emprego da 
atividade turística 

• Adequações nos Produtos Turísticos, definidos originalmente no PDITS-
BH;  

• Incorporar as atribuições referentes à cooperação e à promoção 
internacional do turismo de Belo Horizonte à Belotur;  

• Integração, dos Projetos de Monitoramento de indicadores ambientais 
com os sistemas de informação do turismo.  

• Existência de defasagem temporal e funcional entre os Planos 
de Desenvolvimento Municipal, Estadual e os instrumentos de 
Planejamento e Gestão do Turismo (PDITS-BH, Planejamento 
Estratégico de Belo Horizonte como Destino Inteligente, Plano de 
Marketing e a própria AAE); 

• A implementação das políticas e dos planos estruturantes do 
turismo permite a organização e a efetivação do cabedal 
normativo, promovendo, dentre outros aspectos, o 
aparelhamento da capital para a regulamentação do Fumtur e da 
habilitação para auferir receitas como do ICMS Turístico ainda 
não regulamentado, diretamente, além do que se espera do 
retorno de incrementos de renda devido a melhor gestão da 
atividade turística.  

Pressões sobre a fauna e a flora 

Pressão sobre os serviços de transportes 
públicos 

Fonte: Brencorp (2019). 

FCD 1: Implementação das políticas de desenvolvimento global e dos planos estruturantes do turismo; 

FCD 2: Integração dos modelos de gestão do Turismo, Meio Ambiente, Cultura e do setor privado;  

FCD 3: Consolidação do atrativo Pampulha como um sistema integrado ao turismo da capital; 

FCD 4: Gestão de informações no âmbito da infraestrutura do turismo nos seus diversos elos; 

FCD 5: Consolidação dos serviços de saneamento ambiental em áreas de interesse para o turismo;  

FCD 6: Integração das políticas de mobilidade e de turismo sustentável, envolvendo soluções de tecnologias de informação e de energia limpa.  

.
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Quadro 18 – Recomendações e ações propostas com base nos FCD relacionados aos componentes do PRODETUR 
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1, 2, 3, 
4, 5, 6 

• Despesa dos turistas com 
consumo de bens e serviços;  

• Investimentos na atividade 
turística ofertada ao mercado de 
suporte;  

• Estímulo à capacitação 
profissional resultante das 
oportunidades de trabalho criadas 
em várias frentes;  

• Desenvolvimento gerencial e 
participativo entre os agentes 
envolvidos com a atividade 
turística, resultando em otimização 
de recursos e alinhamentos, com 
favorecimento à produtividade do 
turismo.  

• Deficiência no atendimento aos 
instrumentos normativos; 

• Falta de estudos de capacidade de 
carga; 

• Sistema desconexo de infraestrutura e 
tecnologia; 

• Desajustes entre oferta e demanda da 
infraestrutura do turismo; 

• Não existe uma governança que 
abranja todos os serviços de 
transporte público e privado; 

• Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo em fase de revisões;  

• Desconhecimento generalizado acerca 
dos atrativos turísticos existentes.  

• Impostos gerados e gastos dos 
agentes econômicos envolvidos 
na atividade, empregados direta 
ou indiretamente na economia e 
na própria atividade em particular;                                                                                                                                        

• O equacionamento com a 
integração dos agentes 
envolvidos promoverá 
incrementos nos níveis de renda 
da atividade turística 
indiretamente;  

• Captação de recursos via 
PRODETUR e a otimização de 
outros recursos governamentais, 
como, por exemplo, os advindos 
do PAC, mas que visam a atuar 
nos eixos de infraestrutura 
logística, social e urbana na 
capital. 

• Eventuais conflitos de 
interesses e finalidades 
particulares; 

• Desconsideração da 
interdependência de atrativos 
turísticos naturais e culturais 
com sistemas de saneamento, 
mobilidade urbana e gestão 
ambiental, existentes dentro e 
fora do território da capital, 
exigindo ações endógenas e 
exógenas ao Município de Belo 
Horizonte. 

• Fortalecimento institucional das 
unidades de gestão e planejamento 
ligadas diretamente ao turismo, ou 
indiretamente, como os serviços de 
infraestrutura e suporte às operações 
turísticas;  

• Adoção de mecanismos de 
integração entre os setores público e 
privado na busca pela promoção do 
turismo, através de subsídios e 
parcerias, considerando os 
subsistemas de meio ambiente e 
cultura; 

• Educação ambiental para 
valorização da atividade turística, a 
partir da disseminação de 
conhecimentos acerca dos impactos 
e implicações desta atividade 
econômica e cultural; 

• Estímulo à capacitação profissional 
adequada às necessidades da 
atividade turística e à condição social 
de Belo Horizonte. 
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2, 3 

• Complexo do Parque das 
Mangabeiras e Parque da Serra 
do Curral, que são atrativos 
naturais relevantes que 
resguardam fragmentos de mata 
em regeneração secundária;                                                                                                                          

• O Conjunto Moderno da Pampulha 
se constitui como epicentro de 
atrativos turísticos e oferta de 
atrativos naturais, como a própria 
lagoa e o Parque Ecológico da 
Pampulha. 

• Carência de instrumentos de manejo e 
gestão em algumas UC municipais; 

• Carência de estudos de capacidade de 
carga; 

• Desconsideração da interdependência 
de atrativos turísticos naturais e 
culturais com sistemas de 
saneamento, mobilidade urbana e 
gestão ambiental; 

• Necessidade de ações 
compromissadas com a 
sustentabilidade, a qualidade e a 
eficácia dos serviços de saneamento 
na região da Pampulha; 

• Assoreamento e presença de resíduos 
na Lagoa da Pampulha; 

• Ausência de programa de coleta 
seletiva porta a porta na região da 
Pampulha; 

• Necessidade de participação da 
população na segregação dos 
resíduos;  

• Falta de conscientização da população 
quanto aos impactos ambientais dos 
lançamentos de esgotos e resíduos na 
Lagoa da Pampulha e em seu entorno;                                                                                                                                                                        

• Risco à saúde devido à bactéria 
Rickettsia rickettsii, presente nas 
capivaras; 

• Precariedade de serviços de apoio à 
visitação, como alimentação, 
transporte, estacionamento, venda de 
souvenirs, e de atrações como 
arvorismo. 

• Alternativas de lazer para a 
população e os turistas;                                                                                                                           

• Melhoria da qualidade do ar e das 
condições climáticas do ambiente, 
visto que a arborização é 
responsável por amenizar 
temperaturas.  

• Geração e descarte incorreto de 
resíduos na região da lagoa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Coleta e disposição de efluentes 
sanitários ainda não 
interceptados na Lagoa da 
Pampulha;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Atuação negativa dos ruídos, 
resultado do fluxo de pessoas e 
das intervenções antrópicas 
nesses ambientes naturais;                                                                                                                                    

• Visitações diretas nesses 
ambientes naturais. 

• Elaboração de planos de manejo, 
estudos de viabilidade econômica e 
regras para uso do espaço público e 
de atrativos turísticos;  

• Elaboração de estudos de 
capacidade de carga; 

• Ampliação do programa de coleta 
seletiva; 

• Estímulo à participação da sociedade 
nos programas de educação 
ambiental, tendo em vista a 
conscientização sobre os impactos 
ambientais e visando a compartilhar 
a responsabilidade da preservação 
da qualidade do meio ambiente 
(condicionante ao desenvolvimento 
do turismo).  
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• Esforços já realizados para a 
conservação da Lagoa da 
Pampulha, por meio de programas 
e ações de despoluição e 
desassoreamento, tratamento da 
água, coleta e interceptação de 
esgoto, dentre outros;  

• Implementação do PROPAM; 

• Realização de serviços de limpeza 
e manutenção da lagoa; 

• Programas de educação ambiental 
existentes no município e na 
região da Pampulha. 

• Lançamentos de esgoto na lagoa e em 
seu entorno; 

• Assoreamento e presença de resíduos 
na lagoa; 

• Existência apenas da coleta ponto a 
ponto;  

• Necessidade de envolvimento da 
população nos programas de 
Educação Ambiental na região da 
Pampulha; 

• Falta de estudos de capacidade de 
carga;  

• A disposição incorreta de resíduos que 
afeta os recursos hídricos e prejudica 
o sistema de drenagem, pela 
obstrução dos pontos de escoamento 
de água; 

• Esgotos não interceptados e 
descontinuidades nas redes coletoras; 

• Inexistência de coleta seletiva nos 
parques; 

• Limpeza de eventos realizada no 
município; 

• Necessidade de melhoria do processo 
de licenciamento municipal de 
eventos. 

• Divulgação dos programas de 
sensibilização da SLU, como o 
programa Ponto Limpo, com o 
objetivo de eliminar focos de 
descarte irregular de resíduos na 
cidade;  

• O Projeto P4Tree, parceria entre 
a Belotur e o Departamento de 
Química da UFMG para 
desenvolvimento de tecnologia 
aplicada a banheiros químicos. 

• A circulação de pessoas pela 
visitação a eventos em Belo 
Horizonte que ocasiona o 
aumento na geração de 
efluentes sanitários e de 
resíduos sólidos;                                                                    

• Disposições inadequadas 
durante os eventos, como o 
lançamento de resíduos e 
esgotos em corpos hídricos 
(diretamente ou por 
carreamento durante chuvas). 

• Continuidade das ações do 
PROPAM relacionadas à rede 
hídrica dos municípios de Belo 
Horizonte e de Contagem;  

• Adequação do lançamento do esgoto 
residencial no entorno da Lagoa da 
Pampulha e também da participação 
do Município de Contagem nas 
contribuições à bacia deste 
manancial; 

• Divulgação dos programas de 
sensibilização da SLU, como o 
programa Ponto Limpo, com o 
objetivo de eliminar focos de 
descarte irregular de resíduos na 
cidade;  

• Programas e campanhas 
participativas envolvendo a 
expansão e o aprimoramento dos 
instrumentos de educação ambiental, 
comunicação social e remuneração 
por serviços ambientais nos 
atrativos, relacionados às questões 
ambientais, como recursos hídricos, 
resíduos sólidos, preservação do 
meio ambiente.  
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3, 5 

• Potencial turístico do Conjunto 
Moderno da Pampulha em função 
da beleza cênica, da proximidade 
aos aeroportos da cidade, da 
presença de atrativos 
multifacetados representando 
segmentos artístico-culturais, 
esportivos e de eventos, dentre 
outros;  

• Presença da Igreja de São 
Francisco de Assis, da Casa do 
Baile e do Polo Ecológico no 
Conjunto Moderno da Pampulha, 
além de 30 hectares de reserva 
natural da Mata Atlântica e do 
Cerrado; 

• Existência do Programa 
Sustentador “Recuperação 
Ambiental de Belo Horizonte”, com 
o nome de Pampulha Viva para 
recuperação da Lagoa da 
Pampulha; 

• Existência do CEA-PROPAM;  

• Universalização do serviço de 
abastecimento de água no 
município;  

• Existência de PMS-BH, PMGIRS-
BH, Plano Metropolitano de 
Gestão Integrada de Resíduos 
Especiais, Plano Municipal de 
Saúde e PME. 

• Falta de participação da população 
nos programas de Educação 
Ambiental; 

• Pouca ou nenhuma prática de gestão 
ambiental nos serviços de interesse 
turístico; 

• Falhas no programa de coleta seletiva, 
necessitando de coletores adequados 
para a demanda da população;  

• Inexistência de linhas de ônibus 
dedicadas exclusivamente ao 
transporte de turistas;  

• Informação disponível não encoraja o 
turista a utilizar o transporte público 
existente; 

• Não existe nenhum serviço de 
transporte público ligando os atrativos 
localizados na orla da lagoa e a 
Estação Pampulha, do sistema de 
transportes MOVE. 

• Organização de roteiros turísticos, 
guiados ou não, utilizando novas 
formas de transporte individual 
por aluguel, que sejam 
autopropelidos, como os 
patinetes, ou de propulsão 
humana, como as bicicletas, 
aproveitando-se a ciclovia 
existente. 

• O incremento no fluxo de 
turistas e o consequente 
aumento na circulação de 
pessoas carecerão de ajuste 
nos serviços de transporte 
público, de forma a atender ao 
possível aumento de demanda. 

• Mobilização de pessoal para 
sensibilização da população e dos 
visitantes sobre os impactos 
ambientais resultantes da poluição 
do meio ambiente. 
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• Potencial turístico do Conjunto 
Moderno da Pampulha para o 
desenvolvimento da atividade em 
Belo Horizonte;  

• Espaço com cerca de 30 hectares 
de reserva natural da Mata 
Atlântica e do Cerrado no 
Complexo da Pampulha; 

• Existência do Programa 
Sustentador “Recuperação 
Ambiental de Belo Horizonte”, com 
o nome de Pampulha Viva, para 
recuperação da Lagoa da 
Pampulha por meio do Consórcio 
Pampulha Viva; 

• Existência de vagas de 
estacionamento na área interna do 
Museu de Arte, vagas em vias 
próximas à Casa do Baile e à 
Igreja São Francisco de Assis;  

• O acesso à região da Pampulha é 
feito pelas avenidas Antônio 
Carlos e Presidente Carlos Luz, e 
pela Avenida Dom Pedro l; 

• Enquadramento da água da Lagoa 
da Pampulha como Classe 3 
(Resolução CONAMA no 357/2005 
e Deliberação Normativa 
COPAM/CERH no 001/2008); 

• Possibilidade de desenvolvimento 
de soluções tecnológicas de 
informação e de energia limpa; 

• Presença do CEA-PROPAM. 

 

• Condições de tráfego próximas à 
saturação nos horários de maior 
movimento nos dias úteis nas 
avenidas Antônio Carlos e Presidente 
Carlos Luz, a partir da Área Central, e 
na Avenida Dom Pedro I, a partir do 
Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves;  

• A Avenida Otacílio Negrão de Lima, 
que contorna a Lagoa da Pampulha, 
apresenta níveis elevados de 
saturação nos horários críticos, e 
níveis razoáveis nos fins de semana, 
quando o tráfego por motivo de lazer é 
preponderante, com volume 
considerável de pedestres e ciclistas;  

• Adensamento informal da malha 
urbana, que extrapola o controle dos 
processos de aprovação de 
loteamentos e edificações, deu origem 
a uma série de ocupações irregulares 
em áreas impróprias para 
assentamentos (PBH-PMSBH, 2016);  

• Obstrução dos pontos de escoamento 
nas vias e nos logradouros públicos.  

• Reconhecimento do Conjunto 
Moderno da Pampulha pela 
UNESCO como Patrimônio 
Cultural da Humanidade, que 
representa atualmente um 
complexo turístico, cultural e de 
lazer de grande relevância para o 
Município de Belo Horizonte; 

• Possibilidade de estruturar, em 
comum acordo com a Prefeitura 
de Contagem, um sistema de 
monitoramento de práticas 
ambientais nas margens dos rios 
afluentes da Lagoa da Pampulha, 
incluindo programas de 
comunicação social e educação 
socioambiental; 

• Prover melhorias nas condições 
de saneamento e, 
consequentemente, na saúde da 
população no entorno da Bacia da 
Pampulha nos municípios de Belo 
Horizonte e Contagem. 

• Ocorrência de inundações nas 
vias de acesso e nos 
logradouros públicos;  

• O aumento da circulação de 
veículos nas proximidades dos 
locais de eventos que altera a 
dinâmica do trânsito e 
sobrecarrega as vias, 
demandando esforços da 
administração da capital para 
mitigação destes efeitos; 

• Aumento de congestionamentos 
e, consequentemente, do tempo 
de deslocamento, que favorece 
a ocorrência de acidentes, além 
de prejudicar o desempenho do 
sistema de transporte público 
coletivo. 

• Investimentos em infraestrutura de 
drenagem;  

• Desobstrução das calhas e dos 
drenos públicos para minimizar os 
impactos das chuvas e inundações 
na mobilidade da população e, 
consequentemente, na mobilidade 
dos visitantes; 

• Conscientização da população sobre 
os impactos que a disposição 
irregular de resíduos pode trazer à 
qualidade ambiental e à mobilidade 
urbana. 
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3, 6 

• Potencial turístico do Conjunto 
Moderno da Pampulha para o 
desenvolvimento da atividade em 
Belo Horizonte;  

• O Conjunto Moderno da Pampulha 
se constitui como epicentro de 
atividades e potenciais atrativos 
turísticos que poderão oferecer 
lazer, hotéis, polos gastronômicos, 
eventos artísticos, etc.;  

• Espaço com cerca de 30 hectares 
de reserva natural da Mata 
Atlântica e do Cerrado no 
Complexo da Pampulha; 

• PROPAM, que atua com o objetivo 
de gerir, de forma integrada, a 
Bacia Hidrográfica; 

• Enquadramento da água da Lagoa 
da Pampulha como Classe 3 
(Resolução CONAMA no 357/2005 
e Deliberação Normativa 
COPAM/CERH no 001/2008);  

• A Pampulha conta com CEA-
PROPAM. 

• Não existe serviço de transporte 
público ligando os atrativos localizados 
na orla da lagoa e a Estação 
Pampulha, do sistema de transportes 
MOVE. Essa linha já existiu e foi 
extinta por falta de demanda. Essa 
demanda deve ser reavaliada em 
função da potencialização do turismo 
na região e com a adoção de outras 
tecnologias de material rodante que 
não o ônibus convencional, como 
micro-ônibus, vans, ônibus de dois 
andares com terraço, etc. 

• Reconhecimento do Conjunto 
Moderno da Pampulha pela 
UNESCO como Patrimônio 
Cultural da Humanidade, que 
representa atualmente um 
complexo turístico, cultural e de 
lazer de grande relevância para o 
Município de Belo Horizonte; 

• Possibilidade de estruturar e/ou 
melhorar os programas 
existentes, em comum acordo 
com a Prefeitura de Contagem, 
como um sistema de 
monitoramento de práticas 
ambientais nas margens dos rios 
afluentes da Lagoa da Pampulha, 
incluindo programas de 
comunicação social e educação 
socioambiental; 

• Prover melhorias nas condições 
de saneamento e, 
consequentemente, na saúde da 
população no entorno da Bacia da 
Pampulha nos municípios de Belo 
Horizonte e Contagem. 

• O sistema de transporte público 
de passageiros vem sofrendo 
gradativa queda de demanda, 
ocasionada pela introdução de 
novos serviços como os 
promovidos por empresas de 
aplicativos (Uber, 99, etc.), 
novas tecnologias de transporte 
individual (patinetes, segways), 
aumento sensível do número de 
motocicletas, em especial nas 
periferias, redução da 
necessidade de deslocamento 
das pessoas para acesso a 
serviços tais como serviços 
bancários, popularização do e-
commerce, maior mobilidade 
residencial em função do local 
de trabalho, alto nível de 
desemprego, entre outros. Essa 
redução na demanda impacta 
sensivelmente o cálculo da 
tarifa, uma vez que a oferta do 
serviço não acompanha a queda 
da demanda, especialmente 
devido às gratuidades legais, 
gerando instabilidade 
econômica no sistema e 
degradação dos serviços. 

• Mapeamento e integração dos 
diversos Sistemas de Suporte à 
Mobilidade Urbana de Belo 
Horizonte, envolvendo BHTrans, 
aeroportos, estações rodoviárias e 
ferroviárias; 

• Levantamento e cadastramento das 
frotas, rotas e linhas de ônibus, 
metrô, ônibus de turismo, táxis, 
transportes alternativos;  

• Levantamento e elaboração de vias 
georreferenciadas das ciclovias; 

• Formulação de soluções 
tecnológicas envolvendo usos de 
insumos energéticos alternativos no 
transporte urbano, coletivo e 
individual, além de sistemas de 
monitoramento em tempo real de 
frotas e rotas;  

• Estabelecimento de metas de 
substituição de insumos energéticos 
no setor de mobilidade urbana, no 
horizonte de um ano, cinco anos e 
dez anos; 

• Elaboração de instrumentos legais e 
normativos para regular, 
supervisionar e incentivar a adoção 
de novas práticas envolvendo a 
mobilidade, soluções 
ambientalmente contributivas e o 
desenvolvimento do turismo em Belo 
Horizonte.  
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• Universalização do serviço de 
abastecimento de água no 
município;  

• Existência de Plano Municipal de 
Saneamento, PMGIRS-BH, Plano 
Metropolitano de Gestão Integrada 
de Resíduos Especiais e Plano 
Municipal de Saúde; Programa 
Sustentador “Recuperação 
Ambiental de Belo Horizonte”, com 
o nome de Pampulha Viva para 
recuperação da Lagoa da 
Pampulha; investimento em 
drenagem, com o PDDU e 
Drenurbs; 

• Elaboração de Estudos de 
Modelagem Matemática 
Hidrológica e Hidráulica do 
Sistema de Macrodrenagem de 
BH; elaboração da Carta de 
Inundações de BH e criação dos 
Núcleos de Alerta de Chuvas; 
instalação de placas educativas e 
de alerta à população; 

• Implantação do Sistema de 
Monitoramento Hidrológico e 
Alerta contra Inundações e 
construção de bacias de detenção 
para redução do risco de 
inundações. 

• Drenagem urbana e os impactos na 
atividade turística em Belo Horizonte 
relacionados com a mobilidade em 
dias chuvosos; 

• Problemas recentes com 
contaminação de um manancial 
importante para o abastecimento da 
RMBH, o Rio Paraopeba, com rejeitos 
de minério de ferro, após o 
rompimento da barragem da Mina do 
Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de 
janeiro de 2019; 

• Falta de atuação efetiva em relação ao 
Programa de Certificação em 
Sustentabilidade Ambiental, destinado 
aos empreendimentos públicos e 
privados do Município de Belo 
Horizonte; 

• Os serviços e equipamentos de 
hospedagem, gastronomia, 
agenciamento, eventos, lazer e 
entretenimento não possuem sistemas 
de gestão ambiental implantados, 
realizando somente algumas práticas 
isoladas de gestão ambiental, 
principalmente as de redução de 
consumo de água e energia;  

• Disposição inadequada de resíduos 
sólidos e efluentes, associada ao 
aumento no consumo de água e 
energia.  

• Monitoramento de Corpos 
receptores – Copasa. A Copasa 
realiza o monitoramento de 
qualidade das águas por meio do 
PMCR.  

• Redução dos lançamentos de 
esgotos sanitários em cursos 
d’água e redes de drenagem-
Programa Caça-Esgoto Copasa. 

• O Programa Municipal de Coleta 
Seletiva, que, apesar de 
endógeno, demanda ações em 
conjunto com outros municípios 
para a ampliação da cadeia 
envolvida, a eliminação de 
intermediários e a instalação de 
indústrias recicladoras nas 
proximidades do município, além 
da necessidade de ações 
continuadas, no sentido da 
educação socioambiental. Esses 
desafios podem gerar 
oportunidades diversas para os 
municípios envolvidos; 

• Aproveitamento de resíduos de 
podas de árvores dos parques 
para a prática da compostagem e 
produção de composto. 

• Pressão no sistema de 
saneamento, envolvendo o 
abastecimento de água, a 
drenagem urbana, o 
gerenciamento de resíduos e o 
tratamento de efluentes. 

• A gestão municipal de Belo 
Horizonte deve estar alinhada às 
entidades públicas e privadas de 
saneamento e energia, como a 
Copasa e a Cemig, na busca pela 
implementação de ações que 
promovam a eficiência dos 
segmentos ligados ao saneamento e 
à energia; 

• Programas e campanhas 
participativas envolvendo a 
expansão e o aprimoramento dos 
instrumentos de educação ambiental, 
comunicação social, relacionados às 
questões ambientais, como recursos 
hídricos, resíduos sólidos, 
preservação do meio ambiente; 

• Realizar medidas concretas de 
redução de consumo de água, 
reaproveitamento de água da chuva, 
luz solar para geração de energia, 
assim como reaproveitamento e 
reutilização de materiais/rejeitos nos 
próprios equipamentos municipais, 
especialmente nos parques. 

Fonte: Brencorp (2019).
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8. RECOMENDAÇÕES E PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO 

8.1 DEFINIÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

Além de subsidiar ações voltadas à promoção e estruturação da 

atividade turística, o processo de definição das recomendações engloba a 

análise situacional global do município sob a ótica de várias lentes (cultura, 

meio ambiente, setor privado, mobilidade, dentre outras) possibilitando a 

construção de medidas intersetoriais. 

De outra forma, o processo de criação das recomendações envolve a 

estruturação de medidas úteis às necessidades no contexto atual e para o 

fortalecimento institucional, e as formas de articulações institucionais 

indispensáveis no suprimento das demandas socioambientais. 

Através da identificação dos fatores endógenos e exógenos que 

influenciam o turismo no município, nomeados como as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças que o desenvolvimento da atividade turística 

acarreta, foram formuladas uma série de medidas pontuais e eficientes cujo 

objetivo é harmonizar e compatibilizar a evolução do sistema turístico com a 

preservação da qualidade do meio ambiente, fazendo dessa visão sistêmica 

uma ferramenta de valoração do município. 

Diante disso, o Quadro 19 reflete a análise dos atributos da matriz 

SWOT, de forma que agregam como resultante dessa análise as medidas 

básicas estratégicas que serviram de norte na formulação das recomendações 

propostas.  

As recomendações a seguir apresentadas consideraram, especialmente, 

os dados referentes aos impactos estratégicos e suas relações com os FCD e 

com os componentes de investimento do Programa PRODETUR, visto que, foi 

através destes dados que puderam ser estruturadas recomendações mais 

pontuais, aplicáveis e eficientes. Neste sentido, o Quadro 20 propõe as 

recomendações necessárias ao desenvolvimento do turismo sustentável no 

Município de Belo Horizonte. Por fim, no Quadro 21, considerando a 

necessidade de articulação das ações aqui propostas, com os responsáveis 

pela sua execução, dadas as condições vigentes de governança, são 

elencados estes responsáveis, os resultados esperados e sua variação em um 

horizonte de 3, 5 e 10 anos; respectivamente, curto, médio e longo prazos. 



 

113 
 

Quadro 19 – Medidas formuladas a partir da análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças referentes aos FCD e aos impactos a eles relacionados 

Impacto FCD SWOT Medidas 
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• Despesa dos turistas com consumo de bens e serviços;                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Investimentos na atividade turística ofertada ao mercado de suporte ou não;                                                                                                                                                                                                               

• Estímulo à capacitação profissional resultante das oportunidades de trabalho criadas em várias frentes;    

• Desenvolvimento gerencial e participativo entre os agentes envolvidos com a atividade turística resultando em otimização de recursos e alinhamentos, com favorecimento à produtividade do 
turismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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• Deficiência no atendimento aos instrumentos normativos; 

• Falta de estudos de capacidade de carga; 

• Sistema desconexo de infraestrutura e tecnologia; 

• Desajustes entre oferta e demanda da infraestrutura do turismo; 

• Não existe uma governança que abranja todos os serviços de transporte público e privado;                                                                                                                                                                                              

• Desconhecimento generalizado acerca dos atrativos turísticos existentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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• Impostos gerados e gastos dos agentes econômicos envolvidos na atividade, empregados direta ou indiretamente na economia e na própria atividade em particular;                                                                                                                                        

• O equacionamento com a integração dos agentes envolvidos promoverá incrementos nos níveis de renda da atividade turística indiretamente;                                                                                                                                                        

• Captação de recursos via PRODETUR e a otimização de outros recursos governamentais, por exemplo, os advindos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mas que visam a atuar 
nos eixos de infraestrutura logística, social e urbana na capital. 
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• Eventuais conflitos de interesses e finalidades particulares; 

• Desconsideração da interdependência de atrativos turísticos naturais e culturais com sistemas de saneamento, mobilidade urbana e gestão ambiental, existentes dentro e fora do território da 
capital, exigindo ações endógenas e exógenas ao Município de Belo Horizonte. 
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• Fortalecimento institucional das unidades de gestão e planejamento ligadas diretamente ao turismo, ou indiretamente, como os serviços de infraestrutura e suporte às operações turísticas;  

• Adoção de mecanismos de integração entre os setores público e privado na busca pela promoção do turismo, através de subsídios e parcerias, considerando os subsistemas de meio ambiente e 
cultura; 

• Educação ambiental para valorização da atividade turística, a partir da disseminação de conhecimentos acerca dos impactos e implicações desta atividade econômica e cultural; 

• Estímulo à capacitação profissional adequada às necessidades da atividade turística e da condição social de Belo Horizonte. 
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• Complexo do Parque das Mangabeiras e Parque da Serra do Curral, que são atrativos naturais relevantes que resguardam fragmentos de mata em regeneração secundária;                                                                                                                          

• O Conjunto Moderno da Pampulha se constitui como epicentro de atrativos turísticos e oferta de atrativos naturais, como a própria lagoa e o Parque Ecológico da Pampulha. 
F

ra
q

u
e
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• Carência de instrumentos de manejo e gestão em algumas unidades de conservação municipais; 

• Carência de estudos de capacidade de carga; 

• Desconsideração da interdependência de atrativos turísticos naturais e culturais com sistemas de saneamento, mobilidade urbana e gestão ambiental; 

• Necessidade de ações compromissadas com a sustentabilidade, a qualidade e a eficácia dos serviços de saneamento na região da Pampulha; 

• Assoreamento e presença de resíduos na lagoa; 

• Ausência de programa de coleta seletiva porta a porta na região da Pampulha; 

• Necessidade de participação da população na segregação dos resíduos;  

• Falta de conscientização da população quanto aos impactos ambientais dos lançamentos de esgotos e resíduos na Lagoa da Pampulha e em seu entorno;                                                                                                                                                                        

• Risco à saúde devido à bactéria Rickettsia rickettsii, presente nas capivaras; 

• Precariedade de serviços de apoio à visitação, como alimentação, transporte, estacionamento, venda de souvenirs, e de atrações como arvorismo. 
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 • Alternativas de lazer à população e aos turistas;  

• Melhoria da qualidade do ar e das condições climáticas do ambiente, visto que a arborização é responsável por amenizar temperaturas. 
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 • Geração e descarte incorreto de resíduos na região da Lagoa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Coleta e disposição de efluentes sanitários ainda não interceptados na Lagoa da Pampulha;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Atuação negativa dos ruídos, resultado do fluxo de pessoas e das intervenções antrópicas nesses ambientes naturais;                                                                                                                                    

• Visitações diretas nesses ambientes naturais. 
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• Elaboração de planos de manejo, estudos de viabilidade econômica, e regras para uso do espaço público e de atrativos turísticos;  

• Elaboração de estudos de capacidade de carga; 

• Ampliação do programa de coleta seletiva; 

• Estímulo à participação da sociedade nos programas de educação ambiental, tendo em vista a conscientização sobre os impactos ambientais e visando a compartilhar a responsabilidade da 
preservação da qualidade do meio ambiente (condicionante ao desenvolvimento do turismo). 
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• Esforços já realizados para a conservação da Lagoa, por meio de programas e ações de despoluição e desassoreamento, tratamento da água, coleta e interceptação de esgoto, dentre outras;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Implementação do Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha (PROPAM); 

• Realização de serviços de limpeza e manutenção da Lagoa da Pampulha; 

• Programas de educação ambiental existentes no município e na região da Pampulha. 
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• Lançamentos de esgoto na Lagoa e em seu entorno; 

• Assoreamento e presença de resíduos na Lagoa; 

• Existência apenas da coleta ponto a ponto;  

• Necessidade de envolvimento da população nos programas de Educação Ambiental na região da Pampulha; 

• Falta de estudo de capacidade de carga; 

• A disposição incorreta de resíduos que afeta os recursos hídricos e prejudica o sistema de drenagem, pela obstrução dos pontos de escoamento de água. 

• Esgotos não interceptados e descontinuidades nas redes coletoras; 

• Inexistência de coleta seletiva nos parques; 

• Limpeza de eventos realizada no município; 

• Necessidade de melhoria do processo de licenciamento municipal de eventos. 
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• Divulgação dos programas de sensibilização da SLU, como o programa Ponto Limpo, com o objetivo de eliminar focos de descarte irregular de resíduos na cidade;                                                                                                                                                       

• O Projeto P4Tree, parceria entre a Belotur e o Departamento de Química da UFMG para desenvolvimento de tecnologia aplicada aos banheiros químicos. 
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• A circulação de pessoas pela visitação a eventos em Belo Horizonte que ocasiona o aumento na geração de efluentes sanitários e de resíduos sólidos;                                                                    

• Disposições inadequadas durante os eventos, como o lançamento de resíduos e esgotos em corpos hídricos (diretamente ou por carreamento durante chuvas). 
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• Continuidade das ações do PROPAM relacionadas à rede hídrica dos municípios de Belo Horizonte e de Contagem;                                                                                                                                      

• Adequação do lançamento do esgoto residencial no entorno da lagoa e também da participação do município de Contagem nas contribuições à bacia deste manancial; 

• Divulgação dos programas de sensibilização da SLU, como o programa Ponto Limpo, com o objetivo de eliminar focos de descarte irregular de resíduos na cidade;      

• Programas e campanhas participativas envolvendo a expansão e o aprimoramento dos instrumentos de educação ambiental, comunicação social e remuneração por serviços ambientais nos 
atrativos, relacionados às questões ambientais, como recursos hídricos, resíduos sólidos, preservação do meio ambiente.         
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• Potencial turístico do Conjunto Moderno da Pampulha em função da beleza cênica, da proximidade aos aeroportos da cidade, da presença de atrativos multifacetados representando segmentos 
artístico-culturais, esportivos e de eventos, dentre outros;  

• Presença de Igreja, Casa do Baile e Polo Ecológico no Conjunto Moderno da Pampulha, além de 30 hectares de reserva natural da Mata Atlântica e do Cerrado; 

• Existência do Programa Sustentador “Recuperação Ambiental de Belo Horizonte”, com o nome de Pampulha Viva para recuperação da Lagoa da Pampulha; 

• Existência do Centro de Educação Ambiental – CEA – do PROPAM (CEA-PROPAM);  

• Universalização do serviço de abastecimento de água no município;  

• Existência de Plano Municipal de Saneamento, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos Especiais, Plano Municipal de 
Saúde e Plano Municipal de Educação. 
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• Falta de participação da população nos programas de Educação Ambiental; 

• Pouca ou nenhuma prática de gestão ambiental nos serviços de interesse turístico;                                                                                                                                                                                                             

• Falhas no programa de coleta seletiva, necessitando de coletores adequados para a demanda de pessoas;  

• Inexistência de linhas de ônibus dedicadas exclusivamente ao transporte de turistas;  

• Informação disponível não encoraja o turista a utilizar o transporte público existente; 

• Não existe nenhum serviço de transporte público ligando os atrativos localizados na orla da lagoa e a Estação Pampulha, do sistema de transportes MOVE. 
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• Organização de roteiros turísticos, guiados ou não, utilizando novas formas de transporte individual por aluguel, que sejam autopropelidos, como os patinetes, ou de propulsão humana, como as 
bicicletas, aproveitando-se a ciclovia existente. 
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• O incremento no fluxo de turistas e o consequente aumento na circulação de pessoas carecerão de ajuste nos serviços de transporte público, de forma a atender ao possível aumento de 
demanda. 
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• Mobilização de pessoal para conscientização da população e dos visitantes sobre os impactos ambientais resultantes da poluição do meio ambiente. 
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• Potencial turístico do Conjunto Moderno da Pampulha para o desenvolvimento da atividade em Belo Horizonte;  

• Espaço com cerca de 30 hectares de reserva natural da Mata Atlântica e do Cerrado no Complexo; 

• Existência do Programa Sustentador “Recuperação Ambiental de Belo Horizonte”, com o nome de Pampulha Viva, para recuperação da Lagoa da Pampulha por meio do Consórcio Pampulha 
Viva; 

• Existência de vagas de estacionamento na área interna do Museu de Arte, vagas em vias próximas à Casa do Baile e à Igreja São Francisco de Assis;  

• O acesso à região da Pampulha é feito pelas avenidas Antônio Carlos e Presidente Carlos Luz, e pela Avenida Dom Pedro l; 

• Enquadramento da água da Lagoa da Pampulha como Classe 3 (Resolução CONAMA 357/2005 e Deliberação Normativa COPAM/CERH/001-08); 

• Possibilidade de desenvolvimento de soluções tecnológicas de informação e de energia limpa; 

• Presença do CEA-PROPAM. 
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• Condições de tráfego próximas à saturação nos horários de maior movimento nos dias úteis nas avenidas Antônio Carlos e Presidente Carlos Luz, a partir da Área Central, e na Avenida Dom 
Pedro I, a partir do Aeroporto Internacional Tancredo Neves;  

• A Avenida Otacílio Negrão de Lima, que contorna a Lagoa da Pampulha, apresenta níveis elevados de saturação nos horários críticos, e níveis razoáveis nos fins de semana, quando o tráfego 
por motivo de lazer é preponderante, com volume considerável de pedestres e ciclistas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Adensamento informal da malha urbana, que extrapola o controle dos processos de aprovação de loteamentos e edificações, deu origem a uma série de ocupações irregulares em áreas 
impróprias para assentamentos (PMSBH, 2016);                                                                                                                                                                                                                                                

• Obstrução dos pontos de escoamento nas vias e nos logradouros públicos.                                                                                                                                                                                                                                      
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• Reconhecimento do Conjunto Moderno da Pampulha pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade, que representa atualmente um complexo turístico, cultural e de lazer de grande 
relevância para o Município de Belo Horizonte; 

• Possibilidade de estruturar, em comum acordo com a Prefeitura de Contagem, um sistema de monitoramento de práticas ambientais nas margens dos rios afluentes da Lagoa da Pampulha, 
incluindo programas de comunicação social e educação socioambiental; 

• Prover melhorias nas condições de saneamento e, consequentemente, na saúde da população no entorno da Bacia da Pampulha nos municípios de Belo Horizonte e Contagem. 

A
m

e
a
ç
a
s

 • Ocorrência de inundações nas vias de acesso e nos logradouros públicos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• O aumento da circulação de veículos nas proximidades dos locais de eventos que altera a dinâmica do trânsito e sobrecarrega as vias, demandando esforços da administração da capital para 
mitigação destes efeitos; 

• Aumento de congestionamentos e, consequentemente, do tempo de deslocamento, que favorece a ocorrência de acidentes, além de prejudicar o desempenho do sistema de transporte público 
coletivo. 

M
e
d

id
a
s
 

G
e
ra

is
 • Investimentos em infraestrutura de drenagem;  

• Desobstrução das calhas e dos drenos públicos para minimizar os impactos das chuvas e inundações na mobilidade da população e, consequentemente, na mobilidade dos visitantes; 

• Conscientização da população sobre os impactos que a disposição irregular de resíduos pode trazer à qualidade ambiental e à mobilidade urbana. 
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• Potencial turístico do Conjunto Moderno da Pampulha para o desenvolvimento da atividade em Belo Horizonte;  

• O Conjunto Moderno da Pampulha se constitui como epicentro de atividades e potenciais atrativos turísticos que poderão oferecer lazer, hotéis, polos gastronômicos, eventos artísticos, etc.;  

• Espaço com cerca de 30 hectares de reserva natural da Mata Atlântica e do Cerrado no Complexo; 

• PROPAM, que atua com o objetivo de gerir, de forma integrada, a Bacia Hidrográfica; 

• Enquadramento da água da Lagoa da Pampulha como Classe 3 (Resolução CONAMA 357/2005 e Deliberação Normativa COPAM/CERH/001-08);  

• A Pampulha conta com o CEA-PROPAM. 
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• Não existe serviço de transporte público ligando os atrativos localizados na orla da lagoa e a Estação Pampulha, do sistema de transportes MOVE. Essa linha já existiu e foi extinta por falta de 
demanda. Essa demanda deve ser reavaliada em função da potencialização do turismo na região e com a adoção de outras tecnologias de material rodante que não o ônibus convencional, como 
micro-ônibus, vans, ônibus de dois andares com terraço, etc. 
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• Reconhecimento do Conjunto Moderno da Pampulha pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade, que representa atualmente um complexo turístico, cultural e de lazer de grande 
relevância para o Município de Belo Horizonte; 

• Possibilidade de estruturar e/ou melhorar os programas existentes, em comum acordo com a Prefeitura de Contagem, como um sistema de monitoramento de práticas ambientais nas margens 
dos rios afluentes da Lagoa da Pampulha, incluindo programas de comunicação social e educação socioambiental; 

• Prover melhorias nas condições de saneamento e, consequentemente, na saúde da população no entorno da Bacia da Pampulha nos municípios de Belo Horizonte e Contagem. 
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 • O sistema de transporte público de passageiros vem sofrendo gradativa queda de demanda, ocasionada pela introdução de novos serviços como os promovidos por empresas de aplicativos 
(UBER, 99, etc.), novas tecnologias de transporte individual (patinetes, segways), aumento sensível do número de motocicletas, em especial nas periferias, redução da necessidade de 
deslocamento das pessoas para acesso a serviços tais como serviços bancários, popularização do e-commerce, maior mobilidade residencial em função do local de trabalho, alto nível de 
desemprego, entre outros. Essa redução na demanda impacta sensivelmente o cálculo da tarifa, uma vez que a oferta do serviço não acompanha a queda da demanda, especialmente devido às 
gratuidades legais, gerando instabilidade econômica no sistema e degradação dos serviços. 
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• Mapeamento e integração dos diversos Sistemas de Suporte à Mobilidade Urbana de Belo Horizonte, envolvendo BHTrans, aeroportos, estações rodoviárias e ferroviárias; 

• Levantamento e cadastramento das frotas, rotas e linhas de ônibus, metrô, ônibus de turismo, táxis, transportes alternativos;  

• Levantamento e elaboração de vias georreferenciadas das ciclovias; 

• Formulação de soluções tecnológicas envolvendo usos de insumos energéticos alternativos no transporte urbano, coletivo e individual, além de sistemas de monitoramento em tempo real de 
frotas e rotas;  

• Estabelecimento de metas de substituição de insumos energéticos no setor de mobilidade urbana, no horizonte de um ano, cinco anos e dez anos; 

• Elaboração de instrumentos legais e normativos para regular, supervisionar e incentivar a adoção de novas práticas envolvendo a mobilidade, soluções ambientalmente contributivas e o 
desenvolvimento do turismo em Belo Horizonte. 
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Impacto FCD SWOT Medidas 
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5 

F
o
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• Universalização do serviço de abastecimento de água no município;  

• Existência de Plano Municipal de Saneamento, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos Especiais e Plano Municipal de 
Saúde; Programa Sustentador “Recuperação Ambiental de Belo Horizonte”, com o nome de Pampulha Viva para recuperação da Lagoa da Pampulha; investimento em drenagem, como Plano 
Diretor de Drenagem e Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte (Drenurbs); 

• Elaboração de Estudos de Modelagem Matemática Hidrológica e Hidráulica do Sistema de Macrodrenagem de BH; elaboração da Carta de Inundações de BH e criação dos Núcleos de Alerta de 
Chuvas; instalação de placas educativas e de alerta à população; 

• Implantação do Sistema de Monitoramento Hidrológico e Alerta contra Inundações e construção de bacias de detenção para redução do risco de inundações. 

F
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• Drenagem urbana e os impactos na atividade turística em Belo Horizonte relacionados com a mobilidade em dias chuvosos; 

• Problemas recentes com contaminação de um manancial importante para o abastecimento da RMBH, o Rio Paraopeba, com rejeitos de minério de ferro, após o rompimento da barragem da Mina 
do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019; 

• Falta de atuação efetiva em relação ao Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental, destinado aos empreendimentos públicos e privados do Município de Belo Horizonte; 

• Os serviços e equipamentos de hospedagem, gastronomia, agenciamento, eventos, lazer e entretenimento não possuem sistemas de gestão ambiental implantados, realizando somente algumas 
práticas isoladas de gestão ambiental, principalmente as de redução de consumo de água e energia;  

• Disposição inadequada de resíduos sólidos e efluentes, associada ao aumento no consumo de água e energia. 
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 • Monitoramento de Corpos Receptores – Copasa. A Copasa realiza o monitoramento de qualidade das águas por meio do Programa de Monitoramento de Corpos Receptores – PMCR.  
Redução dos lançamentos de esgotos sanitários em cursos d’água e redes de drenagem-Programa Caça Esgoto Copasa. 

• O Programa Municipal de Coleta Seletiva, que, apesar de endógeno, demanda ações em conjunto com outros municípios para a ampliação da cadeia envolvida, a eliminação de intermediários e 
a instalação de indústrias recicladoras nas proximidades do município e a necessidade de ações continuadas, no sentido da educação socioambiental. Esses desafios podem gerar oportunidades 
diversas para os municípios envolvidos; 

• Aproveitamento de resíduos de podas de árvores dos parques para a prática da compostagem e produção de composto. 
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• Pressão no sistema de saneamento, envolvendo o abastecimento de água, drenagem urbana, gerenciamento de resíduos e tratamento de efluentes. 

M
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• A gestão municipal de Belo Horizonte deve estar alinhada às entidades públicas e privadas de saneamento e energia, como a Copasa e a Cemig, na busca pela implementação de ações que 
promovam a eficiência dos segmentos ligados ao saneamento e à energia; 

• Programas e campanhas participativas envolvendo a expansão e o aprimoramento dos instrumentos de educação ambiental, comunicação social, relacionados às questões ambientais, como 
recursos hídricos, resíduos sólidos, preservação do meio ambiente; 

• Realizar medidas concretas de redução de consumo de água, reaproveitamento de água da chuva, luz solar para geração de energia, assim como reaproveitamento e reutilização de 
materiais/rejeitos nos próprios equipamentos municipais, especialmente nos parques. 

Fonte: Brencorp (2019). 
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Quadro 20 – Recomendações e ações propostas com base nos FCD relacionados aos componentes do PRODETUR 

Componente 
(PRODETUR) 

FCD* Recomendações Ações (PDITS-BH + OUTRAS) 

P
ro

d
u

to
 t

u
rí

s
ti

c
o

 

1 

• Fortalecer os instrumentos de 
planejamento dotando-os das 
ferramentas de monitoramento e 
gestão sistemática dos objetivos, 
metas, programas e projetos neles 
contidos; 

• Promover a elaboração, a 
atualização e a articulação do 
arcabouço de políticas públicas 
relacionadas ao setor do turismo do 
Município de Belo Horizonte. 

• Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo; 

• Atualização do inventário turístico;  

• Atualização do PDITS-BH; 

• Atualização do Plano de Marketing;  

• Valorização e gestão de atrativos e equipamentos turísticos;  

• Criação de novos produtos turísticos; 

• Tratamento paisagístico e de acessibilidade com revalorização de imagem dos 
principais eixos e zonas centrais da cidade; 

• Implementação da UCP; 

• Estruturação e implementação de monitoramento e suporte à UCP. 

2 

• Os três subsistemas (Turismo, Meio 
Ambiente e Cultura) devem conciliar 
as suas áreas de atuação 
específicas no atendimento às suas 
missões estratégicas setoriais com 
uma modelagem de articulação e 
sintonia perene, em aspectos 
estratégicos comuns e 
complementares. 

• Verificar a existência de “vazios” funcionais e descompassos nos processos de gestão 
compartilhada de aspectos comuns aos setores, seja nas suas inter-relações dois a 
dois ou até mesmo simultaneamente relacionadas aos três setores; 

• Incentivar as práticas de gestão ambiental para empreendimentos de setores diversos; 

• Criar programas com foco nos empreendimentos do setor do turismo em seus diversos 
elos (hotelaria, gastronomia, centros de eventos, parques, centros culturais, etc.). 

3 

• Estímulo às práticas de reciclagem 
de resíduos sólidos – Oficinas de 
Educação Ambiental da SLU;  

 

• Expansão planejada dos programas de gestão socioambiental com programas de 
educação ambiental permanentes nas unidades regionais, a cargo da SMMA e 
ampliando-se para uma atuação cooperada entre a SMMA e a Belotur para diversos 
elos do turismo, a exemplo de atrativos culturais em geral e do polo da Pampulha; 
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Componente 
(PRODETUR) 

FCD* Recomendações Ações (PDITS-BH + OUTRAS) 

 

• Desenvolvimento das bases para a 
implantação de um Sistema 
Integrado de Monitoramento de 
consolidação do Polo da Pampulha, 
envolvendo Turismo, Meio Ambiente 
e Infraestrutura. 

• Atendimento a meta para alcançar 
98% de interceptação de esgoto, 
requerida pela UNESCO; 

• Definir a capacidade de carga para o 
entorno da região da Lagoa da 
Pampulha para fins de ordenamento 
turístico.  

 

• Programa de atração de capitais privados no processo de implantação do polo turístico 
da Pampulha, conforme as disposições presentes no Manual de Parcerias Público-
Privadas e nos decretos municipais nº 15.534/2014, nº 16.694/2017 e nº 14.657/2011, 
envolvendo implantação de programas integrados de saneamento e infraestrutura em 
geral (transportes, telecomunicações, etc.) e monitoramento de indicadores ambientais; 

• Manter o enquadramento da Lagoa da Pampulha como Classe 3 (Resolução CONAMA 
nº 375/2005 e Deliberação Normativa COPAM/CERH nº 001/2008) para a questão do 
saneamento na região da Lagoa da Pampulha; 

• Elaboração de estudo técnico de capacidade de carga para o entorno da região da 
Lagoa da Pampulha. 
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 3 

• Concepção, estudos de pré-
viabilidade e implantação de novos 
negócios-piloto, a exemplo de totens 
e cartão magnético de vantagens 
progressivas.  

• Atualização do Plano de Marketing; 

•  Criar mecanismos de pagamento por serviços ambientais nos atrativos;  

• Desenvolvimento das bases para a implantação de um Sistema Integrado de 
Monitoramento de consolidação do Polo da Pampulha, envolvendo os segmentos 
Turismo, Meio Ambiente e Infraestrutura. 

6 
•  Incentivar o uso de fontes limpas de 

energia. 

•  Incentivar os transportes (públicos ou privados) que utilizarem insumos energéticos 
ambientalmente adequados, com, por exemplo, a isenção de taxa de estacionamento; 

• Incentivar a utilização de combustíveis alternativos em frotas de ônibus e táxis e 
serviços de transportes por aplicativos. 
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Componente 
(PRODETUR) 

FCD* Recomendações Ações (PDITS-BH + OUTRAS) 
In
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4 

• Elaboração do Projeto de concessão 
do Programa de Certificação 
Ambiental; estímulo às práticas de 
reciclagem de resíduos sólidos – 
Oficinas de Educação Ambiental da 
SLU;  

• Estruturação e implantação de um 
sistema de monitoramento de 
descartes de resíduos e de 
lançamento de esgotos em corpos 
d’água, com base em soluções 
tecnológicas (TI, drones, etc.) e com 
devido respaldo legal e normativo. 

• Conceber, analisar e definir a viabilidade técnica, econômico-financeira e 
socioambiental, do desenvolvimento e da implantação de um projeto-piloto envolvendo 
a Belotur, o Comtur, a SLU, universidades, indústrias recicladoras e investidor(es) 
privado(s), juntamente com uma parcela da cadeia produtiva do turismo pré-qualificada 
à Certificação Ambiental (rede hoteleira e gastronômica) para, através de um sistema 
de coleta/rota tecnológica (de resíduos recicláveis e orgânicos), operacionalizar 
empreendimentos de produção de recicláveis, compostagem, hortas comunitárias e 
testes de geração de energia compensável para a rede hoteleira e gastronômica, com 
participação social;  

• Conceber e desenvolver projeto integrado entre a Belotur, a SLU, a rede hoteleira, a 
rede de gastronomia, os aeroportos, a estação rodoviária, grandes eventos, no sentido 
de utilizar a geração de resíduos em estudos e projetos-piloto relacionados à geração 
de energia, à reciclagem e à transformação em créditos de energia para utilização em 
meios de transporte. 

5 

• Conceber e implementar um sistema 
de monitoramento integrado dos 
serviços de infraestrutura 
envolvendo abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem 
urbana, resíduos sólidos e todos os 
demais elos da infraestrutura 
(articulação do COP com a SLU); 

• Investimentos em drenagem urbana 
que visem a minimizar os riscos de 
inundações; promoção de 
programas de Educação Ambiental 
(indispensáveis na conscientização 
sobre os impactos ambientais das 
ações antrópicas). 

• Desenvolver as bases de um Macroprojeto de Planejamento dos sistemas de 
infraestrutura de serviços públicos, com o fortalecimento institucional da SMOBI e da 
Sudecap concomitantemente ao desenvolvimento institucional da Belotur;  

• Analisar e verificar a necessidade de aumentar os investimentos em infraestrutura de 
saneamento relacionados aos serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem e gestão de resíduos sólidos, e aperfeiçoar a articulação 
institucional entre SMOBI, Sudecap, SLU e Copasa, inclusive no âmbito do Comusa; 

• Investimentos para redução do déficit e vulnerabilidades do sistema de drenagem, 
tendo em vista a resolução dos pontos críticos de alagamentos em períodos de chuvas;  

• Investimentos no sistema de infraestrutura e gestão dos resíduos sólidos, que registra 
ainda incipiente percentual de coleta seletiva, de reciclagem, de monitoramento de 
pontos críticos de descarte e de monitoramento global das operações. 
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Componente 
(PRODETUR) 

FCD* Recomendações Ações (PDITS-BH + OUTRAS) 

6 
• Incentivar o consumo de fontes 

renováveis de energia. 

• Conceber e implementar um projeto-piloto de solução tecnológica, combinada com a 
mobilidade urbana e o turismo e envolvendo instalação de células fotovoltaicas para 
suprir o consumo energético de empreendimentos (hotéis, aeroportos, rodoviária, entre 
outros) e, quando possível, gerar excedentes de energia para o transporte público ou 
privado. 

G
e
s
tã

o
 s

o
c
io

a
m

b
ie

n
ta

l 

2  

• Efetivar um incremento significativo 
do grau de articulação e coesão das 
atribuições da Belotur com a SMDE. 

• Fortalecimento institucional da Belotur;  

• Normatização das demais atribuições da Belotur, visto que as condições, as regras e os 
procedimentos referentes aos contratos de obras e prestação de serviços são tratados 
pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos, fundamentado na Lei Federal nº 
13.303/2016, que trata das disposições aplicáveis às empresas públicas e às 
sociedades de economia mista;  

• Elaboração do Plano Municipal do Desenvolvimento do Turismo; criação do Fumtur; 

• Implementação da UCP PRODETUR. 

3 
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1 

• Efetivar um incremento significativo 
do grau de articulação e coesão das 
atribuições da Belotur com a SMDE;  

• Elaboração do Plano Municipal de 
Desenvolvimento do Turismo; 

• Atualização do PDITS-BH. 

• Fortalecimento institucional da Belotur;  

• Elaboração e implantação do Plano Municipal do Turismo; 

• Normatização das demais atribuições da Belotur, visto que as condições, as regras e os 
procedimentos referentes aos contratos de obras e prestação de serviços são tratados 
pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos, fundamentado na Lei Federal nº 
13.303/2016, que trata das disposições aplicáveis às empresas públicas e às 
sociedades de economia mista;  

• Criação do Fumtur;  

• Estruturação da UCP. 
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Componente 
(PRODETUR) 

FCD* Recomendações Ações (PDITS-BH + OUTRAS) 

2 

• Os três subsistemas (Turismo, Meio 
Ambiente e Cultura) devem conciliar 
as suas áreas de atuação 
específicas no atendimento às suas 
missões estratégicas setoriais com 
uma modelagem de articulação e 
sintonia perene, em aspectos 
estratégicos comuns e 
complementares. 

•  Fortalecimento do Comtur e do Observatório de Turismo de Belo Horizonte; 

• Sistemas de informações, estatísticas e documentais do turismo, monitoramento e 
avaliação da gestão dos investimentos públicos; 

• Normatização das demais atribuições da Belotur, visto que as condições, as regras e os 
procedimentos referentes aos contratos de obras e prestação de serviços são tratados 
pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos, fundamentado na Lei Federal nº 
13.303/2016, que trata das disposições aplicáveis às empresas públicas e às 
sociedades de economia mista. 

4 

• Fortalecer o sistema de gestão de 
informações do setor do turismo e 
seus diversos elos. 

• Integração dos sistemas de 
planejamento do desenvolvimento 
global do município com os diversos 
instrumentos de planejamento e 
gestão do turismo; 

• Conceber e implementar um programa-piloto de integração de bases de dados comuns 
de planejamento, monitoramento e gestão, envolvendo os setores do turismo, meio 
ambiente, cultura e infraestrutura; 

• Implantação de uma Central de Monitoramento (sala de situação) no âmbito da UCP, 
com informações sistematicamente acumuladas acerca das operações do setor do 
turismo. 

• Integrar a implantação do Sistema de monitoramento das atividades turísticas com o 
Sistema de indicadores ambientais, ambos previstos no PDITS-BH. 

6 
• Promover a articulação das políticas 

públicas de mobilidade e de turismo 
sustentável. 

• Conceber e implementar um programa de integração entre as ações do Setor de 
mobilidade urbana e do setor do turismo, buscando otimização de recursos. 

Fonte: Brencorp (2019). 
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Quadro 21 – Ações, responsáveis e resultados esperados por componentes do PRODETUR 

Componente 
(PRODETUR) 

Ação Responsável Resultados Esperados 
Curto prazo 

(3 anos)  
2021 

Médio prazo  
(5 anos) 

 2024 

Longo prazo 
(10 anos) 2029 

P
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• Expansão planejada dos programas de gestão socioambiental com programas de 

educação ambiental com transversalidade com o desenvolvimento e operações do 
turismo de forma permanente nas unidades regionais. 

SMMA e Belotur 
Implantação dos programas 
permanentes nas unidades 

regionais 
   

• Programa de atração de capitais privados no monitoramento do processo de 
implantação do Polo turístico da Pampulha, envolvendo implantação de programas 
integrados de saneamento e infraestrutura em geral (transportes, telecomunicações, 
etc.) e monitoramento de indicadores ambientais. 

SMMA e  

Belotur 

Implantação dos programas 
integrados de saneamento e 

infraestrutura no Polo turístico da 
Pampulha 

   

• Manter o enquadramento da Lagoa da Pampulha como Classe 3 para a questão do 
saneamento nesta região. 

SMMA,  

SMOB e  

Sudecap 

Atendimento às demandas da 
UNESCO 

   

• Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo. Belotur 
Implementação do Plano Municipal 

do Desenvolvimento do Turismo 
   

• Atualização do inventário turístico Belotur 
Efetivação do inventário turístico 

atualizado 
   

• Atualização do PDITS-BH Belotur Efetivação do PDTIS atualizado    

• Atualização do Plano de Marketing  Belotur 
Efetivação do Plano de Marketing 
atualizado e implementação dos 
roteiros turísticos nele contidos 

   

• Valorização e gestão de atrativos e equipamentos turísticos. 
Belotur e  

FPMZB 

Fortalecimento dos atrativos e 
equipamentos turísticos 

   

• Criação de novos produtos turísticos Belotur 
Inserção de novos produtos 

turísticos no Município de Belo 
Horizonte 

   

• Tratamento paisagístico e de acessibilidade com revalorização de imagem dos 
principais eixos e zonas centrais da cidade, como restauração de pontos histórico-
culturais, arborização da cidade e inserção de instrumentos de inclusão social. 

Belotur,  

SMMA e  

BHTrans 

Aumento da atratividade dos 
produtos turísticos  

   

• Implementação da UCP. Belotur 
Monitoramento efetivos das ações 

do PRODETUR 
   



 

126 
 

Componente 
(PRODETUR) 

Ação Responsável Resultados Esperados 
Curto prazo 

(3 anos)  
2021 

Médio prazo  
(5 anos) 

 2024 

Longo prazo 
(10 anos) 2029 

• Estruturação e implementação de unidades de monitoramento e suporte à UCP. Belotur Fortalecimento das ações da UCP    
P
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• Elaboração de estudo técnico de capacidade de carga para o entorno da região da 
Lagoa da Pampulha. 

Belotur  

SMMA  

SMOBI  

Sudecap 

BHTrans  

SLU   

Copasa  

Ordenamento turístico da região 
da Lagoa da Pampulha 
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• Atualização do Plano de Marketing. 
Belotur   

CoMTur 

Aumento da competitividade do 
destino 

   

• Fornecer incentivos aos transportes (públicos ou privados) que utilizarem insumos 
energéticos ambientalmente adequados como, por exemplo, a isenção de taxa de 
estacionamento.  

Belotur   

BHTrans 

Aumento da atratividade dos 
produtos turísticos  

   

• Fornecer incentivos à utilização de combustíveis alternativos em frotas de ônibus, 
táxis e serviços transportes por aplicativos. 

Belotur   

BHTrans 

Aumento da atratividade dos 
produtos turísticos  
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• Desenvolver as bases de um Macroprojeto de Planejamento dos sistemas de 
infraestrutura de serviços públicos. 

SMOBI  

Sudecap   

Belotur 

Implantação do Macroprojeto de 
planejamento 

   

• Analisar e verificar a necessidade de aumentar os investimentos em infraestrutura de 
saneamento relacionados aos serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem e gestão de resíduos sólidos, e aperfeiçoar a articulação 
institucional entre SMOBI, Sudecap, SLU e Copasa, inclusive no âmbito do Comusa. 

Copasa  

SMOBI 

 Sudecap  

SLU  

SMOBI 

Manutenção dos investimentos 
nos sistemas de saneamento 

básico 
   

• Investimentos para redução do déficit e vulnerabilidades do sistema de drenagem. 
SMOBI   

Sudecap 

Resolução dos pontos críticos de 
alagamento em períodos chuvosos 

   

• Investimentos no sistema de infraestrutura e gestão dos resíduos sólidos, que 
registra ainda incipiente percentual de coleta seletiva, de reciclagem, de 
monitoramento de pontos críticos de descarte e monitoramento global das 
operações; 

SLU Melhoria da coleta seletiva    
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Componente 
(PRODETUR) 

Ação Responsável Resultados Esperados 
Curto prazo 

(3 anos)  
2021 

Médio prazo  
(5 anos) 

 2024 

Longo prazo 
(10 anos) 2029 

• Conceber e implementar um projeto-piloto de solução tecnológica combinada entre a 
mobilidade urbana e o turismo, envolvendo instalação de células fotovoltaicas para 
suprir o consumo energético de empreendimentos (hotéis, aeroportos, rodoviária, 
entre outros) e, quando possível, gerar excedentes de energia para o transporte 
público ou privado. 

Belotur   

SMMA 

Aumento na produção de energia 
fotovoltaica 

   

In
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
 

d
e
 s

e
rv

iç
o

s
 

b
á
s
ic

o
s
 • Conceber um programa envolvendo soluções tecnológicas com utilização de fontes 

alternativas de energia para o setor de mobilidade urbana com implantação de 
projeto-piloto e correspondentes arcabouços organizacional, jurídico e normativo. 

Belotur   

SMMA 

Aumento na produção de energia 
de fontes alternativas 
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• Concepção e desenvolvimento de projeto integrado para utilização de geração de 
resíduos em estudos e projetos-piloto relacionados à geração de energia, à 
reciclagem e à transformação em créditos de energia para utilização em meios de 
transporte. 

Belotur  

Cemig 

SLU  

SMMA 

Implantação do projeto integrado 
(resíduos+ energia) 

   

• Viabilidade técnica, econômico-financeira e socioambiental do desenvolvimento e 
implantação de um projeto-piloto para, através de um sistema de coleta/rota 
tecnológica (de resíduos recicláveis e orgânicos), operacionalizar empreendimentos 
de produção de recicláveis, compostagem, hortas comunitárias e testes de geração 
de energia compensável para a rede hoteleira e gastronômica, com participação 
social.  

SLU  

Comtur  

Belotur 

 Universidades 

SMMA 

Implantação do projeto integrado 
(resíduos + energia) 

   

• Promoção de programas de estímulo às práticas de reciclagem de resíduos sólidos. 
SLU 

SMMA 

Aumento nos volumes de 
recicláveis 

   

Oficinas de educação ambiental    
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• Fortalecimento institucional da Belotur. Belotur 

Estruturação institucional para 
implantação das ações de 

desenvolvimento e 
sustentabilidade do turismo 

   

• Elaboração e Implantação do Plano Municipal do Turismo. Belotur    

• Normatização das demais atribuições da Belotur, visto que as condições, as regras e 
os procedimentos referentes aos contratos de obras e prestação de serviços são 
tratados pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos, fundamentado na Lei 
Federal nº 13.303/2016, que trata das disposições aplicáveis às empresas públicas e 
às sociedades de economia mista.  

Belotur    

• Criação do Fumtur. Belotur    
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Componente 
(PRODETUR) 

Ação Responsável Resultados Esperados 
Curto prazo 

(3 anos)  
2021 

Médio prazo  
(5 anos) 

 2024 

Longo prazo 
(10 anos) 2029 

• Estruturação da UCP. Belotur    

• Conceber e implementar um programa-piloto de integração de bases de dados 
comuns de planejamento, monitoramento e gestão, envolvendo os setores do 
turismo, meio ambiente, cultura e infraestrutura. 

Belotur  

SMMA  

SMC  

BHTrans 

COP 

   

• Implantação de uma Central de Monitoramento (sala de situação) com informações 
sistematicamente acumuladas acerca das operações do setor do turismo. 

Belotur  

COP 
   

• Conceber e implementar um programa de integração entre as ações do Setor de 
mobilidade urbana e do Setor de Turismo, buscando otimização de recursos. 

Belotur  

BHTrans 
   

Fonte: Brencorp (2019). 



 

129 
 

8.2 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS 

RECOMENDAÇÕES, AÇÕES PROPOSTAS E RESULTADOS ESPERADOS 

O Programa de acompanhamento da implementação das medidas 

recomendadas se baseia nos responsáveis pelas ações e nos efeitos 

esperados em curto, médio e longo prazos.  

As atividades de acompanhamento e gerenciamento dessas 

recomendações deverão estar balizadas nos instrumentos de planejamento 

global, como o Plano de Marketing, Plano Municipal de Desenvolvimento do 

Turismo (a ser elaborado), e o Plano Estratégico para o Turismo e, na 

capacidade de articulação de todos esses instrumentos no âmbito da Unidade 

de Coordenação do Programa (UCP). 

O programa de acompanhamento facilita a visualização dessa fase final 

da AAE atendendo aos objetivos já definidos e possibilitando a gestão 

adaptativa quando necessária. Dentre os principais objetivos do programa, se 

destacam: 

• Acompanhar a evolução das medidas propostas nesta AAE frente às 

mudanças ao longo do tempo na sociedade, gestão pública e no meio 

ambiente; 

• Definir indicadores que propiciem o alcance de padrões máximos de 

acompanhamento da AAE, na medida em que as etapas subsequentes 

não se viabilizam e os impactos identificados não serão mitigados, 

compensados ou até mesmo, evitados mediante ações estruturadoras 

preventivas e tempestivas. A definição dos indicadores é, portanto, 

crucial para um bom andamento da etapa pós AAE.  

Para tanto, é necessário a articulação das ações propostas com os 

responsáveis pela execução, dadas as condições vigentes de governança, no 

intuito de obter uma visão geral dos resultados esperados com realização das 

ações estratégicas. Nesse sentido, o Quadro abaixo apresenta uma estimativa 

dos resultados esperados e variação desses resultados no horizonte de 3, 5 e 

10 anos. 

A modelagem do Sistema de Monitoramento e Gestão das 

Recomendações, Ações Propostas e Resultados Esperados será 

fundamentada nas seguintes ações: 
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• Estabelecimento das condições referenciais de partida, a partir da qual 

estarão definidos os procedimentos mínimos a serem observados para 

monitoramento sistemático das recomendações, ações e resultados 

esperados; 

• Adoção da matriz de Recomendações, Ações, Resultados Esperados e 

Órgãos Responsáveis, na qual constam proposições que poderão e 

deverão ser adaptadas, em menor prazo, às condições vigentes em 

termos da factibilidade de cada uma, da atualização dos valores 

necessários ao desenvolvimento de cada Programa/Projeto, da 

identificação e confirmação da disponibilidade de recursos e suas 

respectivas fontes, contendo como elemento de controle e 

monitoramento um cronograma de implementação das recomendações, 

ações e respectivos programas e projetos e indicadores resultantes da 

sua implementação. 

Neste conjunto inicial de recomendações, ações propostas e resultados 

esperados constarão: 

• A atualização do PDITS de 2012; 

• A estruturação e implementação da UCP, detalhada adiante; 

• A elaboração do Plano Municipal de Turismo; 

• A implantação do ICMS Turístico; 

• A operacionalização do Fumtur; 

• O desenvolvimento e implantação dos Sistemas de monitoramento dos 

Indicadores do Turismo e do Meio Ambiente, concebidos no PDITS BH 

(2012); 

• A integração entre os sistemas de gestão de infraestrutura de serviços 

públicos, com responsabilidade na Copasa (água), na Sudecap e 

SMOBI (drenagem), na Superintendência de Limpeza Urbana (SLU – 

Gestão de resíduos sólidos), além da gestão dos Aeroportos, Estações 

rodoviárias, Sistemas de Mobilidade Urbana (BRT, a cargo do 

BHTrans/COP), distribuição de energia, telecomunicações e outros; 
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• O gerenciamento dos Programas e Projetos Ambientais correlacionados 

ao desenvolvimento do turismo compartilhado com a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SMMA),  

• O Fortalecimento Institucional da Belotur, previsto no PDITS BH (2012), 

a ser adaptado às condições vigentes. 

• O epicentro do Sistema de Monitoramento estará assentado em dois 

pilares que propiciarão as bases para o modelo ora exposto, são eles: 

• Concepção e implementação do Programa de Fortalecimento 

Institucional da Belotur; 

• Estruturação e operacionalização da UCP; 

• Por seu turno, se constituirão em elementos adicionais de grande valia 

para a propulsão do Sistema de Monitoramento: 

• O Sistema COP desenvolvido e operacionalizado no âmbito do 

BHTrans, e cuja experiência poderá oferecer grandes contribuições para 

o desenvolvimento do sistema de monitoramento das recomendações, 

ações propostas e resultados esperados, além de diversas outras 

soluções tecnológicas concebidas ao longo do processo de 

desenvolvimento desta AAE; 

• O Observatório do Turismo de Belo Horizonte; 

• O Observatório do Turismo do Estado de Minas Gerais. 

Portanto, a partir destes núcleos básicos, centrados na UCP e com a 

integração dos outros “pilares” será dado partida no Sistema de 

Monitoramento, que poderá ser desenvolvido em plataforma de banco de 

dados, com sistemas de gestão específicos para gerenciamento das 

recomendações estratégicas até o nível máximo de detalhamento em projetos 

e indicadores (temporais, de desempenho setorial etc.). A partir da verificação 

da viabilidade das ações estruturantes anteriormente propostas, e em que 

tempo será factível a implementação das mesmas, se desenvolverá toda uma 

cadeia de recomendações estruturantes conforme delineado no Quadro 22, 

considerando os resultados esperados e as formas de monitoramento 

sugeridas para o êxito do programa de acompanhamento. 
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Quadro 22 – Recomendações, resultados, indicadores e formas de monitoramento 

FCD Recomendações Resultados Esperados Indicadores Formas de monitoramento 

1 
• Estruturação institucional para implantação das 

ações de desenvolvimento e sustentabilidade 
do turismo. 

• Concepção e implementação de instrumentos normativos e 
jurídicos de integração entre Ações, Programas e Projetos 
envolvendo atividades correlacionadas ao desenvolvimento do 
Turismo e ao Meio Ambiente no Município de Belo Horizonte; 

• Alcançar o nível máximo de integração das ações comuns da 
Belotur com a SMDE, a SMMA, a SMC e seus órgãos 
subordinados, além de órgãos responsáveis pelos diversos 
segmentos da infraestrutura, logística e mobilidade urbana, a 
exemplo de SLU, Copasa, SMOBI, Sudecap, BHTrans, 
aeroportos, estação rodoviária, CATs; 

• Implementar um Programa de Gerenciamento Integrado de 
planos, programas e projetos do Setor do Turismo (Belotur), com 
o Meio Ambiente (SMMA e órgãos coligados) e a SMC. No caso 
particular do meio ambiente, a SMMA possui um rol de programas 
com interface com o meio ambiente, a exemplo de projetos de 
estudos de capacidade de carga em atrativos estratégicos, de 
programas de educação ambiental vinculados a equipamentos 
turísticos, de planos de manejo de Unidades de Conservação, 
entre outros; 

• Efetivar a integração modularizada e progressiva de Sistemas 
que envolvam a gestão compartilhada  das atividades do turismo 
com o meio ambiente e os diversos sistemas de infraestrutura, 
iniciando pela integração dos sistemas de alerta de chuvas, de 
pontos críticos de alagamento, de monitoramento  da qualidade 
da água e das perdas, variações  climáticas, qualidade do ar, 
fluxo de passageiros nos aeroportos, na estação  rodoviária, no 
atendimento nos CAT (alguns atualmente em reforma), no fluxo 
de trânsito (BHTrans) e, a partir de uma base de dados e imagens 
inicial, processar a expansão constante de uma rede de 
informações de suporte a decisões estratégicas, táticas e 
operacionais. 

•  Quantidade de Programas, Projetos e Ações inseridos no 
Contrato de Metas da PBH que tenham intersetorialidade de 
Turismo com Meio Ambiente; 

• Índices de correlação entre o fluxo de transportes com ênfase no 
segmento turístico (BHTrans) e a qualidade do ar; 

• Índices de correlação do movimento de turistas nos aeroportos e 
na estação rodoviária, com o índice de ocupação dos hotéis; 

• Percentual de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos por Unidade 
Regional (passíveis de disponibilização pela SLU), com a 
realização nas respectivas Unidades Regionais de Programas de 
Educação Ambiental (SMMA); 

• Quantitativo da ocorrência de transbordamentos nos pontos 
críticos do sistema de drenagem urbana com a qualidade do ar 
(veículos parados e maior geração de gases) e com a taxa de 
ocupação da rede hoteleira e do Polo Gastronômico; 

• Índices de desenvolvimento socioeconômico global do município 
(PIB global, arrecadação global, índice de desemprego global, 
renda média global) com seus correspondentes no setor do 
turismo. 

• Contrato de Metas – 
Execução dos programas, 
projetos e ações inseridas 
com verificação mensal. 

1 

• Promover a elaboração, a atualização e a 
articulação das políticas públicas relacionadas 
ao setor de turismo do Município de Belo 
Horizonte. 

• Implementação e efetivação das políticas públicas vinculadas ao 
turismo sustentável de Belo Horizonte, integrando e eliminando 
defasagens entre os diversos instrumentos de políticas públicas 
do setor, a exemplo do PDITS-BH, da AAE, do Plano Municipal 
do Turismo (expandindo a análise para os instrumentos correlatos 
nos âmbitos estadual e federal). 

•  Número de ações executadas nos prazos definidos no PDITS, na 
AAE, no Plano Municipal do Turismo (em elaboração); 

• Percentual dos instrumentos de planejamento do Turismo no 
âmbito municipal e das suas interações com os correspondentes 
instrumentos nos Planos Estadual e Federal; 

• Número de instrumentos de planejamento com vigência válida. 

• Matriz de controle a partir de 
um programa de alinhamento 
temporal dos diversos 
instrumentos de políticas 
públicas municipais com 
verificação semestral. 
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FCD Recomendações Resultados Esperados Indicadores Formas de monitoramento 

2 

• Estimular a participação dos empreendimentos 
turísticos no programa de certificação da PBH 
– Selo BH Sustentável; 

• Estímulo às práticas de reciclagem de resíduos 
sólidos junto aos diversos segmentos da 
atividade turística no município. 

• Simular previamente o trade off entre os potenciais incentivos a 
serem concedidos e o retorno, em termos ambientais e 
econômico-financeiros, a exemplo da redução dos gastos com 
limpeza pública decorrentes de programas de coleta seletiva e 
reciclagem, do aumento da atratividade para turistas se 
hospedarem em hotéis, ou utilizarem serviços ambientalmente 
certificados (restaurantes, parques, centros de convenções, etc.); 

• Aumentar o número de empreendimentos do setor do turismo 
com o Selo BH Sustentável; 

• Estabelecer metas conjuntas de Certificação Ambiental junto aos 
diversos segmentos do setor do Turismo (no horizonte de um 
ano, três anos e cinco anos). 

• Número de pessoas participantes nos programas de Educação 
Ambiental com transversalidade com o setor do turismo da PBH; 

• Percentual da população atendida e participante por serviço de 
coleta seletiva de resíduos sólidos; 

• Número de estabelecimentos hoteleiros, de gastronomia, centros 
de convenção, centros de eventos artístico-culturais certificados 
com o Selo BH Sustentável; 

• Volume de resíduos recolhidos com a coleta seletiva pela SLU no 
global do município e a participação percentual do setor do 
turismo, através dos seus atrativos e equipamentos (hotéis, 
restaurantes e outros elos da cadeia produtiva) no volume global. 

• PEA da PBH – lista de 
presença e registro fotográfico-
Verificação trimestral; 

• Programa de Coleta seletiva de 
resíduos da SLU– Número de 
Bairros contemplados/Volume 
coletado – Verificação 
semestral; 

• Selo BH Sustentável – 
Empresas cadastradas no 
programa – Verificação 
semestral. 

2 

• Articular junto à Secretaria de Política Urbana o 
monitoramento das multas aplicadas aos 
equipamentos turísticos por infringirem a 
legislação ambiental; 

• Propor junto à PBH que um percentual dos 
recursos oriundos das multas aplicadas aos 
equipamentos turísticos seja destinado ao 
Fumtur. 

• Identificar e monitorar os equipamentos turísticos que 
desrespeitam a legislação ambiental, bem como a quantidade e o 
valor das multas aplicadas; 

• Dotar o Fumtur de recursos para a elaboração de programas de 
educação ambiental destinados aos equipamentos turísticos. 

• Número de multas aplicadas aos equipamentos turísticos por 
práticas nocivas ao meio ambiente; 

• Valor total das multas aplicadas aos equipamentos turísticos; 

• Percentual das multas destinado ao Fumtur; 

• Quantidade de programas de educação ambiental criados com os 
recursos das multas aplicadas aos equipamentos turísticos. 

• Sistema de Multas Ambientais 
da SMPU (Secretaria de 
Política Urbana) – Multas 
aplicadas aos equipamentos 
turísticos e reincidência – 
Trimestralmente; 

• Controle de entradas de 
recursos no Fumtur – 
Mensalmente; 

• Programas de Educação 
Ambiental Fumtur – 
Viabilizados/executados – 
Trimestralmente. 
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FCD Recomendações Resultados Esperados Indicadores Formas de monitoramento 

3 

• Monitorar as ações previstas no PROPAM e no 
Projeto Estratégico “Fortalecimento da Cultura 
e do Turismo na Pampulha” para atingir o 
percentual de 98% de interceptação de esgoto 
no entorno e na AID da Lagoa da Pampulha, 
conforme meta da Copasa e de 98% de 
interceptação de esgotos conforme meta para 
a Unesco; 

• Em parceira com a SMMA e demais órgãos da 
PBH, propor a criação do Programa de 
incentivo à implementação de equipamentos 
turísticos sustentáveis na Pampulha, em 
conformidade com o Plano Diretor a já 
sancionado e com os demais instrumentos de 
planejamento do turismo (PDITS, Plano de 
Marketing, Plano Municipal do Turismo e outros 
nas órbitas municipal, estadual e federal), e 
contemplando as possibilidades de atração de 
investimentos privados conforme previsto nos 
decretos municipais nº 15.534/2014, nº 
16.694/2017, nº 14.657/2011. 

• Enquadrar a água da Lagoa da Pampulha na Classe 3, conforme 
normatização do CONAMA, o que permitirá a volta da prática de 
iatismo e da pesca amadora; 

• Agregar à região da Pampulha novos equipamentos turísticos 
em setores diversos e complementares, consolidando-a como 
Polo Turístico Sustentável com maior atratividade. 

• Percentual de interceptação de esgotos na Lagoa da Pampulha; 

• Índice de drenagem; 

• Índice de coleta seletiva de resíduos sólidos, percentual de coleta 
seletiva vis-à-vis o percentual de coleta global do município; 

• Índice relacionado à qualidade do ar na Pampulha vis-à-vis a 
qualidade do ar em outras unidades regionais; 

• Índice de integração do Polo Pampulha com outros núcleos 
estratégicos de transporte, incluindo aeroportos, estação 
rodoviária; 

• Investimentos em equipamentos turísticos em cada um dos elos 
da cadeia e sua comparação com o percentual dos investimentos 
efetivados em outros setores da economia municipal  

• Número de ações executadas no PROPAM e no Projeto 
“Fortalecimento da Cultura e do Turismo na Pampulha”; 

• Índice de qualidade da água conforme previsto na Resolução 
CONAMA nº 375/2005 e na Deliberação Normativa do 
COPAM/CERH nº 001/2008; 

• Número de equipamentos sustentáveis implementados em 
decorrência do Programa. 

• Programa de Incentivo à 
implementação de 
equipamentos turísticos 
sustentáveis na Pampulha – 
Equipamentos implementados 
– Anualmente; 

• PROPAM e Projeto Estratégico 
“Fortalecimento da Cultura e do 
Turismo – Ações Executadas – 
trimestralmente. 

3 

• Monitorar as ações do Plano Municipal de 
Saneamento de Belo Horizonte 2016/2019 que 
visem a minimizar ou suprimir os riscos de 
inundações no município. 

• Pontos de inundação e transbordamentos sanados ou 
minimizados. 

•  Existência de sistemas de pré-identificação dos pontos críticos e 
simulações de transbordamentos nos referidos pontos do sistema 
de drenagem de Belo Horizonte, em condições extremas de 
precipitação pluviométrica; 

• Índice de retenção no tráfego de veículos e suas repercussões no 
campo do turismo e socioambiental (desabamentos, riscos de 
perdas de vidas humanas, riscos e custos à saúde pública);  

• Quantidade de resíduos relacionados aos pontos de 
transbordamentos da malha de drenagem; 

• Número de ações previstas no Plano para minimizar ou suprimir 
as ocorrências de inundação e alagamento no Município de Belo 
Horizonte. 

• Plano Municipal de 
Saneamento de Belo Horizonte 
2016/2019 – Ações executadas 
– Anualmente. 

3 

• Monitorar as ações previstas no âmbito do 
Drenurbs e no Plano Municipal de Saneamento 
de Belo Horizonte 2016/2019 relativos à 
Pampulha. 

• Ações da infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem urbana e gestão de resíduos sólidos 
executadas. 

• Número de ações executadas no âmbito do Drenurbs e no Plano 
Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 2016/2019. 

• Drenurbs e no Plano Municipal 
de Saneamento de Belo 
Horizonte 2016/2019. – 
Relatórios anuais. 
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FCD Recomendações Resultados Esperados Indicadores Formas de monitoramento 

3 

• Em parceria com a SMMA elaborar um Projeto 
Global e Modularizado de Estudos de 
Capacidade de Carga e Plano de Manejo nos 
Equipamentos Turísticos, tendo como estudo-  
-piloto o relacionado ao Polo Pampulha, a ser 
replicado para outros atrativos turísticos e 
culturais, a exemplo das Unidades de 
Conservação, dos parques, da estação 
rodoviária, dos museus e outros atrativos 
turísticos e culturais do município com 
perspectiva de maior afluxo de pessoas no 
horizonte desta AAE. 

• Minimizar ou suprimir os impactos advindos da atividade turística 
nos equipamentos; 

• Estabelecer parâmetros e normas de utilização dos equipamentos 
turísticos. 

•  Número de ações executadas de acordo com o cronograma 
previsto no Projeto de Capacidade de Carga e Plano de Manejo; 

• Nível de cumprimento do Cronograma do Projeto Global e 
Modularizado de Estudos de Capacidade de Carga e Plano de 
Manejo nos Equipamentos Turísticos. 

• Estudo de Capacidade de 
Carga e Plano de Manejo – 
Ações executadas – Relatório 
Mensal. 

4 

• Conceber e implementar o projeto “Sistema 
integrado de Informação Turística” em parceria 
com o setor de turismo em seus diversos elos 
(hotelaria, restaurantes, bares, centros de 
convenção, terminal rodoviário, teatros, 
museus, dentre outros). 

• Projeto implementado a partir de um Sistema de Informação 
Integrado que permita o incremento nos negócios dos diversos 
elos da cadeia produtiva do turismo, tais como BH PASS e 
Sistema de Compras. 

• Número de ações executadas de acordo com o cronograma 
previsto no projeto “Sistema Integrado de Informação Turística”; 

• Quantidade de informações disponibilizadas no sistema; 

• Quantidade de acessos ao sistema; 

• Quantidade e percentual sobre o total de representantes da 
cadeia do turismo com selo de qualidade ou certificação 
ambiental; 

• Percentual dos hotéis que estão inseridos no sistema de 
qualidade ambiental; 

• Distribuição espacial das unidades hoteleiras em relação ao 
número total de unidades espacialmente distribuídas, o mesmo 
sendo feito para unidades de gastronomia, centros de eventos e 
outros epicentros turísticos. 

• Acompanhamento das ações 
conjuntas da Belotur, através 
da UCP, com os diversos elos 
do setor de turismo; 

• “Sistema Integrado de 
Informação Turística” – 
Relatório Mensal. 

5 

• Monitorar as ações previstas no âmbito do 
Drenurbs e no Plano Municipal de Saneamento 
de Belo Horizonte 2016/2019, objetivando 
padrões máximos de atendimento e eficiência 
aos serviços de saneamento ambiental no 
âmbito do turismo no município. 

• Atuação conjunta da Belotur com a Sudecap, SMOBI, SLU e 
SMMA, para viabilizar os cruzamentos dos dados de localização 
da rede hoteleira, dos restaurantes e bares, dos Centros de 
Convenções, do Mercado Público, das Unidades de 
Conservação, dos Parques, dos Museus, dos Teatros, dos 
Aeroportos, do Terminal Rodoviário e outros atrativos e 
equipamentos turísticos; 

• Definir os núcleos de interesse para o turismo a partir da 
superposição dos mapas que expressem visualmente o estágio 
de desempenho e pontos críticos do sistema de abastecimento, 
de captação e distribuição de água, do sistema de coleta e 
transporte de esgoto, do sistema de drenagem, no sentido de 
identificar os pontos de potenciais inundações e do sistema de 
gestão de resíduos sólidos; 

• Pontos de maior incidência de descartes inadequados de 
resíduos, relacionados aos equipamentos e atrativos turísticos; 

• Ações prioritárias e emergenciais de atuação conjunta dos órgãos 
envolvidos, no sentido de minimizar ou eliminar os impactos 
negativos e o tratamento tempestivo dos problemas identificados 
nos pontos críticos. Esse exercício poderá ser procedido como 
uma experiência-piloto no Conjunto Moderno da Pampulha. 

• Para o sistema de abastecimento, captação e distribuição de 
água: percentual de perdas de água no sistema e nos seus 
diversos segmentos; 

• Para a rede de coleta de esgotos: número de pontos críticos de 
descarga de efluentes não tratados com os respectivos volumes 
identificados; 

• Para o Sistema de Drenagem: o número de ocorrências de 
inundações/cheias e o período ou datas das ocorrências; 

• Para o Sistema de Gestão dos Resíduos Sólidos: quantidade de 
pontos críticos de descartes inadequados distribuídos ao longo da 
cidade nas suas regionais identificadas; 

• Percentual de coleta seletiva e pontos de Entrega Voluntária por 
região. 

• Drenurbs e no Plano Municipal 
de Saneamento de Belo 
Horizonte 2016/2019. – 
Relatórios anuais. 
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FCD Recomendações Resultados Esperados Indicadores Formas de monitoramento 

6 

• Promover e monitorar a articulação das 
políticas públicas de mobilidade e de turismo 
sustentável com utilização de novas 
tecnologias. 

•  Ações da BHTrans e da Belotur integradas ao plano de 
desenvolvimento de novas tecnologias de energias limpas no 
setor de transportes e mobilidade urbana, elaborado em parceria 
com universidades e centros de pesquisa e conhecimento, 
CEMIG (ver exemplo da Itaipu Binacional e outros núcleos de 
excelência), investidores privados (amparados pela Lei Municipal 
de Incentivo à participação de capitais privados), FINEP e outros 
Fundos relacionados à pesquisa e ao meio ambiente, no sentido 
de conceber e desenvolver estudos de viabilidade técnica, 
socioambiental e econômica para a proposição de novos projetos 
envolvendo tanto a substituição por fontes de energias limpas 
quanto novos conceitos de transporte individual e coletivo; um 
plano de metas para evolução dos estudos e a concretização de 
novas soluções tecnológicas relacionadas às políticas públicas de 
mobilidade e turismo sustentável elaborado.   

• Número de ações realizadas em conjunto pela Belotur e 
BHTrans no tocante à mobilidade urbana e ao turismo 
sustentável; 

• Quantidade de novas tecnologias em uso no setor de transporte 
e mobilidade urbana; 

• Número de ações executadas de acordo com o previsto no 
Plano de Metas. 

• O monitoramento dos 
indicadores e metas 
relacionados se dará no âmbito 
da UCP, que contará com o 
suporte de outros parceiros 
signatários do Acordo de 
Cooperação e se efetivará a 
partir de Relatórios de 
Progresso mensais durante os 
períodos compreendidos entre 
o início das operações do 
Programa e a assinatura do 
Acordo; e também ao longo da 
elaboração do Plano de Ações 
Estratégicas Plurianuais, 
passando, a partir daí, à 
evolução do Programa a ser 
monitorado através de 
Relatórios Externos bimensais, 
mas com acompanhamento 
interno ao Grupo em tempo 
real; 

• Contrato de Metas PBH –ações 
integradas entre a Belotur e 
BHTrans – Verificação mensal; 

• Plano de Metas – Relatório 
anual. 

6 

• Incentivar e monitorar o uso de fontes 
renováveis de energia e práticas sustentáveis 
nas diversas áreas que compõem a cadeia 
produtiva do turismo. 

• Aumento na produção de energia de fontes alternativas; 

• Incluir critérios de Certificação Ambiental específicos para a 
cadeia produtiva do turismo no Selo de Sustentabilidade para 
Eficiência Energética (IC) – PBH, tais como de equipamentos de 
geração de energias limpas, como células fotovoltaicas, para 
instalação direta e compensação da energia consumida por um 
conjunto de empreendimentos (hotéis, restaurantes, centros de 
convenções, estação rodoviária, aeroportos); 

• Estímulo a estudos e experiências que resultem em investimentos 
na geração de energia eólica (parque eólico) e projetos-piloto com 
incentivos especiais para geração de energia a partir de resíduos 
sólidos; 

• Atração de capitais privados a partir dos instrumentos legais já 
disponíveis pelo Governo Municipal (incluindo PPP e 
Manifestação de Interesse); 

• Um Plano de Metas de Geração de Energia por fonte energética 
elaborado; 

• Diferenciação no SIG do tipo de fonte energética utilizada por 
cada um dos equipamentos turísticos. 

• Quantidade de energia de fonte alternativa gerada por unidade de 
tempo; 

• O número de estabelecimentos da cadeia produtiva do turismo 
certificados no IC - (hotéis, bares, restaurantes, museus, centros 
de convenções, transporte público) que estarão sendo supridos 
por fontes energéticas alternativas; 

• Tipos de fonte energética identificadas no SIG; 

• Total de cada uma das fontes supridoras e total geral da energia 
gerada e compensada. 

• Relatório de Acompanhamento 
– Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – 
PBH-Anual. 

• Plano de Metas de Geração de 
Energia por fonte energética. – 
Anual. 

Fonte: Brencorp (2019). 
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8.3 ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DE 
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA (UCP) 

A estruturação e a implementação da UCP se constituirá em ação 

primordial e precursora da implementação do Sistema de Monitoramento desta 

AAE e dos Programas e Projetos que comporão a versão atualizada do PDITS-

BH. 

Em linha com os modelos aplicados em outros programas, a UCP 

deverá se constituir em uma unidade organizacional específica a ser 

implantada na Belotur, e à qual estarão atribuídas, dentre outras, as funções 

relacionadas à supervisão e ao controle final de recomendações e suas 

derivações e ações propostas, resultados esperados, programas, projetos e 

metas. 

A estrutura de pessoal e demais recursos é geralmente composta por 

uma Coordenação Geral, duas Unidades de Coordenação Setoriais para os 

segmentos de Turismo e de Meio Ambiente, e uma Unidade de Suporte 

Administrativo, Financeiro e Jurídico. 

Em função da multiplicidade de projetos a serem acompanhados e 

controlados, o que contempla a necessidade de recursos técnicos 

especializados e a atualização permanente dos programas e projetos, a UCP 

se apoia em serviços especializados de empresas de consultoria que alocam 

recursos técnicos complementares às funções de Supervisão e Controle 

desempenhadas pela UCP, mediante recursos da fonte financiadora de 

Programas do estado ou município. 

O modus operandi da UCP é alicerçado em atividades precursoras de 

capacitação do pessoal e provimento dos recursos de infraestrutura 

administrativa (instalações, mobiliário, telecomunicações, etc.) e de tecnologia 

dimensionados. Além disso, na maioria dos casos, ocorre a contratação da 

empresa especializada para dar suporte tecnológico e de gestão 

complementar, que disponibiliza os recursos tecnológicos e gerenciais no curto 

prazo. 

Na sequência é elaborado o Plano de Ação Anual, com detalhamento 

mínimo mensal, o qual orientará as atividades a serem desenvolvidas no 

âmbito da UCP e suas atividades de supervisão e controle. 
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A periodicidade de monitoramento das diversas recomendações é 

geralmente mensal, com a consolidação de um Relatório Anual de Atividades, 

que será também destinado aos órgãos de auditoria e controle dos governos e 

ao Órgão Financiador. 

Além das reuniões de avaliação e monitoramento internas à UCP, serão 

desenvolvidas reuniões de integração sistemáticas com os órgãos 

governamentais responsáveis pela implementação das recomendações, com 

as empresas contratadas, e com o Órgão Financiador, no âmbito do Governo 

Municipal ou Estadual responsável pela liberação das contrapartidas ao 

financiador. 

8.4 PRAZO PARA REVISÃO DA AAE 

O prazo máximo para revisão da AAE é de quatro anos. Determinadas 

mudanças no contexto podem estender esse prazo, daí a importância do 

processo de adequação e alinhamento de decisões estratégicas por meio da 

verificação anual da evolução da AAE, tendo em vista a corrigir eventuais 

desvios espaciais e temporais. 

É fundamental que haja sincronia entre a atualização e monitoramento 

dos instrumentos de planejamento, dentre eles a AAE, o PDITS, o Plano de 

marketing (mesmo com periodicidade de dois anos) e o Inventário Turístico de 

Belo Horizonte. 

Além disso, a operacionalização da UCP também corrobora com o 

atendimento do prazo previsto, considerando que suas atividades refletem o a 

evolução das ações implementadas ao passo que promovem o fortalecimento 

institucional da Belotur. 
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9. CONCLUSÕES 

Esta AAE teve por objetivo principal fornecer diretrizes para o 

planejamento e desenvolvimento do setor turístico no Município de Belo 

Horizonte, por meio da abordagem estratégica das questões ambientais e 

infraestruturais, da oferta de serviços públicos, do processo de ocupação 

territorial e dos padrões de desenvolvimento socioeconômico.  

Trata-se, portanto, de um instrumento de suporte ao planejamento da 

atividade turística, em uma perspectiva voltada para o desenvolvimento do 

turismo sustentável bem como na antecipação dos potenciais riscos, no 

incremento desta atividade. 

Dessa forma, para a obtenção de uma visão sistêmica sobre o 

município, obteve-se: 

• A caracterização dos aspectos turísticos, ambientais, sociais, 

econômicos e institucionais;  

• A identificação e avaliação dos impactos positivos e negativos potenciais 

do desenvolvimento do turismo, a partir das ações propostas no PDITS; 

• A proposição de medidas que visam minimizar os impactos negativos e 

potencializar os impactos positivos identificados;  

• A identificação dos cenários de desenvolvimento do turismo no 

município, considerando as alternativas de implementação ou não das 

ações do PDITS, bem como, comparando-as, para se alcançar o 

almejado Cenário de Desenvolvimento e Sustentabilidade. 

A utilização da AAE como instrumento de suporte ao planejamento da 

atividade turística possibilita o desenvolvimento de uma visão integrada do 

turismo, considerando as atividades em curso a partir da análise dos 

programas e projetos em execução, bem como a perspectiva de se estruturar 

um processo de inversão na prática do planejamento no município, pela 

adoção de iniciativas voltadas para o turismo sustentável.  

Sendo assim, a AAE no planejamento do turismo contribui para uma 

visão crítica das oportunidades e dos riscos ao desenvolvimento desta 

atividade, através da integração dos diversos setores do poder público, da 

iniciativa privada e do terceiro setor, de uma Política de Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento Sustentável com as demais políticas setoriais, por meio da 

inserção da avaliação de aspectos ambientais nos processos de tomada de 

decisão, de modo a garantir que as preocupações ambientais sejam levadas 

em consideração, no momento de formulação das políticas, planos, programas 

e projetos governamentais.  

Para que a atividade se consolide como sustentável é necessário 

garantir uma melhor distribuição da riqueza gerada pelo turismo através de 

ações que promovem a melhoria dos espaços de serviços com apoio de ações 

socialmente inclusivas e que potencializem e valorizem os patrimônios 

arquitetônicos e culturais. Incontestavelmente, uma atividade sustentável deve 

promover a qualidade e saúde ambiental do meio em que ela ocorre, 

promovendo a despoluição e recuperação de áreas degradadas, a 

consideração das problemáticas ambientais desde o início da concepção dos 

projetos de engenharia implantados, a inclusão da sociedade como 

responsável pela manutenção desse ambiente. 

Portanto, este estudo compreende que tanto o aumento do fluxo de 

visitantes como os impactos inerentes da atividade são inevitáveis e que o 

Poder Público deve acompanhar, regular e fiscalizar esse processo, buscando 

uma minimização máxima dos impactos.  

Dessa forma, as conclusões apontadas por esta AAE contemplam 

propostas de ação voltadas, entre outras, para:  

• Fornecer informações suficientes e confiáveis para apoiar o 

planejamento do desenvolvimento do turismo em bases sustentáveis, 

bem como o monitoramento sistemático das decisões e seus resultados; 

• Propor diretrizes e recomendações estratégicas de forma integrada e 

compatibilizada com os planos, programas e projetos setoriais, 

desenvolvidos e/ou em concepção para o município; 

• Prover condições para implementação das diretrizes e recomendações 

resultantes do processo de desenvolvimento da AAE, por meio da 

participação, consulta e validação dos diversos agentes envolvidos; 

• Apontar o melhor contexto para a captação de recursos e necessidades 

para o investimento; 
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• Potenciação de economias verdes; 

• Fortalecimento pela presença e participação do poder público e a 

mitigação de problemas relativos aos serviços; 

• Melhor contexto para a captação de recursos e investimentos de 

diferentes fontes de financiamento;  

• Aumento da mão de obra qualificada;  

• Melhoria na articulação das políticas públicas para a sustentabilidade e 

integração institucional;  

• Amenização da saturação dos equipamentos turísticos de lazer com 

melhoras significativas na qualidade urbana e acesso desses espaços. 

Ressalta-se que, para o bom funcionamento dos elos que ligam os 

diversos setores relacionados direta e indiretamente ao turismo, é de suma 

importância que as políticas públicas do setor apresentem uma abordagem 

sistêmica e transversal, que abranja todos os sistemas, de turismo, do meio 

ambiente, da infraestrutura de serviços e institucional, contendo os aspectos 

organizacionais, jurídicos e de suporte a soluções tecnológicas, cujos 

processos de mudança devem ser harmonizados e intensificados. Conforme 

pode ser visualizado na Figura 10, a seguir. 
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Figura 10 – Dinâmica de funcionamento dos intrassistemas e intersistemas 
setoriais 

Fonte: Brencorp (2019). 

Para tanto, será necessário sensibilizar os dirigentes e lideranças dos 

setores direta e indiretamente envolvidos nas ações e programas propostos 

gerando um processo de mudança, que poderá resultar na adoção de novas 

práticas de planejamento e gestão integrada setorialmente e intersetorialmente. 

Não menos importante e imprescindível será o incremento do 

investimento em soluções tecnológicas envolvendo TI, captação e 

processamento de imagens (drones, SIG), o que implicará na capacitação de 

pessoas, a instrumentalização de novos equipamentos e softwares de 

desenvolvimento e processamento de imagens, além de instalações, 

adicionando-se a integração com os sistemas vigentes (a exemplo do COP). 

Outro traço marcante da efetivação do processo de mudanças 

sinalizadas nesta AAE será a concepção e a implementação de novos 

negócios para os setores do turismo, meio ambiente, infraestrutura e cultura, 

que frutificarão dos movimentos de integração, complementaridade e de uma 
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visão geral e inovadora, em termos de planos de negócios alicerçados em 

estudos de viabilidade econômica e socioambiental. 

Tais negócios e investimentos deverão ensejar a concepção de 

engenharias financeiras que resultem na atração de capitais privados para, 

propiciadas as condições de viabilidade e de segurança jurídica, aplicar 

recursos capazes de favorecer a concretização de investimentos e a geração 

de empregos, renda, tributos e uma nova atmosfera de desenvolvimento para o 

Município de Belo Horizonte, cabendo ressaltar que todos os processos de 

mudanças demandarão as adaptações cabíveis em termos de modelos 

organizacionais, aspectos jurídicos e normativos, dentre outros. 

De forma conclusiva, diante do que fora exposto anteriormente, para o 

caso específico do Município de Belo Horizonte, este estudo indicou quatro 

pontos fundamentais a serem considerados para o desenvolvimento da 

atividade turística de forma sustentável. São eles:  

1. Integração institucional e governança;  

2. Promoção da proteção e conservação dos atrativos naturais; 

3. Promoção e valoração do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural;  

4. Promoção do estímulo às práticas de gestão ambiental em eventos e 

nos equipamentos turísticos do município.  

Vale ressaltar que a atividade turística em si não consegue ser a única 

responsável por resolver os problemas socioambientais que, muitas vezes têm 

origens mais profundas e funcionamento muito mais complexo. Porém, o 

mesmo pode contribuir para o desenvolvimento local de forma sustentável, 

integrado a uma dinâmica maior que busca igualmente a sustentabilidade. 

A cidade como um todo precisa ter políticas integradas na construção da 

sustentabilidade em todas suas dimensões e o turismo vem como um fator a 

mais para contribuir de forma sinérgica com essa dinâmica. Ainda assim, os 

fatores acima analisados relevantes e sugere-se a integração desses pontos.  
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