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ATA DA 2ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

TURISMO DE BELO HORIZONTE - COMTUR BH – 20 de dezembro de 2018. 

 

Aos vinte dias do mês de Dezembro de dois mil e dezoito, às 14h00, no auditório 

Multiuso da Prefeitura de Belo Horizonte, localizado à Avenida Afonso Pena, 1212 

- 1º andar, reuniram-se extraordinariamente os membros titulares e suplentes do 

Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte COMTUR BH - Conselheiros: 

Andrea Souza - PBH - Regional Centro Sul; Daniele Teixeira - FIEMG -  

Emanuelle Viana - CDLBH - Graziela Reis - SETUR-MG - Secretaria de Estado de 

Turismo de Minas Gerais; Marcos Vinicius Boffa -  Belotur;  Shirley Novaes 

Bacelar - AGTURB, e outros representantes como Gisele Mafra – Fundação de 

Parques Municipais e Zoobotânica e demais relacionados em lista de presença 

em anexo. 

 

Pauta: A reunião foi iniciada pelo Sr. Marcos Boffa, suplente do Presidente da 

Belotur no Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte – COMTUR, que 

saudou e agradeceu a todos os presentes, passando a palavra ao Sr. Paulo 

Gonçalves dos Santos Filho, Coordenador Geral da Brencorp, consultoria 

contratada para a elaboração da Análise Ambiental Estratégica (AAE). Dando 

início à oficina o Sr. Paulo discorreu sobre a importância da Oficina de Avaliação 

do Diagnóstico Estratégico da AAE de Belo Horizonte e do processo participativo 

na elaboração do documento, citando o comprometimento e qualificação da 

equipe técnica representada pelos consultores contratados e representantes do 

Grupo de Trabalho Intersetorial de Acompanhamento da AAE – GT da AAE, 

composto por representantes da Empresa Municipal de Turismo de Belo 

Horizonte – Belotur, Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA 

(Interveniente do Convênio), Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica – 

FPMZB e Fundação Municipal de Cultura – FMC. Em seguida o consultor 

apresentou os fundamentos e aplicação da AAE como importante instrumento de 

política pública por antecipar à identificação de problemas e gargalos, atua para a 

proposição de soluções estruturantes e tempestivas, desde a formulação de 

políticas, planos, programa e projetos, indo até as ações pontuais, permitindo 



 

 

Ata da 2ª. Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte - COMTUR-BH - 
Dezembro/2018 

 

Página 2 de 3 
 

  

harmonizar as atividades econômicas (Turismo) com o meio ambiente.  Informou 

que a elaboração do Diagnóstico Estratégico – Produto 4 foi dividida nos três 

estágios do Diagnóstico Estratégico: Identificação, classificação e análise dos 

Fatores Sociais e Ambientais Relevantes; Definição dos Indicadores para os 

Fatores Críticos de Decisão – FCD e interações entre eles; e Identificação e 

análise dos projetos ambientais programados ou em implantação relacionados às 

Unidades de Conservação (UC) e/ou outras áreas protegidas (estágio de 

execução/fonte de recursos). Em seguida foram apresentados os seis FCD, 

identificados no Produto 3, a título de entendimento da metodologia e critérios de 

avaliação. Na sequência dos trabalhos, apresentando a identificação, 

classificação e análise de cada um dos FCD enfatizando as disfunções ou não 

conformidades, bem como os respectivos indicadores e interações entre eles. 

Este momento proporcionou aos presentes o entendimento quanto ao conteúdo 

proposto acerca do Diagnóstico Estratégico. A palavra foi aberta a manifestação 

dos presentes, com perguntas e esclarecimentos que resultaram em consenso e 

aprovação dos fatores críticos analisados. A conselheira Graziela Reis, 

representante da SETUR-MG ressaltou que existem diferenciais que Belo 

Horizonte poderia se apropriar, em relação às questões ligadas às áreas verdes e 

soluções inteligentes de mobilidade e energia renovável, que representam um 

potencial sustentável de negócio ainda não explorado na cidade. Por último, o Sr. 

Paulo fez uma explanação sobre a identificação e análise dos projetos ambientais 

programados ou em implantação relacionados às unidades de conservação e 

outras áreas, apresentando de forma sucinta as Unidades protegidas no 

município, Atrativos naturais, Mecanismos de gestão pública ambiental e Análise 

dos planos e projetos específicos voltados para as unidades de conservação e 

áreas protegidas. Após agradecimentos da Belotur, representada pelo Senhor 

Marcos Boffa, Diretor de Política de Turismo e Inovação, que ressaltou o 

reconhecimento da importância do processo integrado para o crescimento da 

cidade e, não havendo mais questionamentos, foi iniciado processo de validação 

do documento “Análise dos Fatores sociais e ambientais relevantes e elaboração 

do Diagnóstico Estratégico da AAE”. A Senhora Juliana Barcellos pediu para que 

aqueles que estivessem a favor do documento levantassem uma das mãos, em 
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seguida perguntou se algum presente se opunha à validação do referido 

documento. Após pausa e nenhuma manifestação de oposição, por unanimidade, 

foi aprovado o documento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e 

lavrada a presente ata. Belo Horizonte, 20 de Dezembro de 2018. 

 
Membros Conselheiros – Titulares e suplentes presentes: 

Marcos Vinicius Boffa  __________________________________ 

Diretor de Política de Turismo e Inovação da Belotur 

AGTURB - Associação dos 

Guias de Turismo do Brasil - MG 
Titular 

Shirley Novaes 
Bacelar 

 

BELOTUR - Empresa Municipal 
de Turismo de Belo Horizonte 

Suplente 
Marcos Vinicius 
Boffa 

 

CDL BH - Clube de Dirigentes 

Lojistas 
Suplente Emanuelle Viana 

 

FIEMG IER - Instituto Estrada 

Real 
Suplente Danielle Teixeira 

 

PBH - Regional Centro Sul Suplente 
Andrea Souza 
de Andrade Silva 

 

SECULT MG - Secretaria de 

Estado de Cultura e Turismo 
Titular Graziela Reis 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ANEXO - Lista de presença da Oficina Pública para Validação do Diagnóstico 
Estratégico – Produto 4 
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Diagnóstico Estratégico da Avaliação Ambiental 
Estratégica do Plano de Desenvolvimento 
Integrado do Turismo Sustentável de Belo 

Horizonte 



AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - AAE   

Conceitos básicos e aplicação 

• Instrumento de política pública 

• Possui abordagem sistêmica e continuada 

• Antecipa a identificação de problemas e gargalos 

• Atua para a proposição de soluções estruturantes e 

tempestivas, desde a formulação de políticas, planos, 

programa e projetos, indo até as ações pontuais 

• Permite harmonizar as atividades econômicas (Turismo) 

com o meio ambiente 



AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - AAE   

Composição (documentos) 

• Linha de Base 

• Fatores Críticos de Decisão 

• Diagnóstico Estratégico 

• Identificação de Avaliação dos Impactos e Construção dos 

Cenários 

• Recomendações e Programas de Acompanhamento  

• Relatório Integrado da AAE (Versões Preliminar e Final) 

 



AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - AAE   

Diagnóstico Estratégico - Etapas 

 Etapa 1 - Identificação, classificação e análise dos Fatores  
 Sociais e Ambientais Relevantes (FCD) 

 Etapa 2 - Definição dos Indicadores para os FCDs 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/fonte de recursos)  

 Etapa 4 - Realização da Oficina para Validação do Diagnóstico 
  Estratégico 



Fatores Críticos de Decisão   

FCD1 -  Implementação das políticas de desenvolvimento global e 
 dos planos estruturantes do turismo. 

FCD 2 - Integração entre os 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 
  



Fatores Críticos de Decisão   

Implementação das políticas de desenvolvimento global  
e dos planos estruturantes do turismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  

Tipologia: 1 - meio ambiente, 2 - socioeconomia, 3 - patrimônio cultural, 4 - infraestrutura de mobilidade, transporte e 
 equipamentos de suporte, 5 - infraestrutura de saneamento e 6 - institucional. 

Localização: 1 - local, 2 - municipal, 3 – regional, 4 – estadual, 5 – federal. 

Nível de Controle de Decisão: 1 – Gestão Pública Municipal; 2 – Gestão entre município, comunidade e iniciativa  
   privada e 3 – Gestão compartilhada municípios/estado/federação. 

FCD 1 Tipologia: Localização: Nível de controle de decisão 

  6 - institucional 2 - municipal  

3 - regional 

4 - estadual 

5 - federal 

1 – Gestão Pública Municipal 

3 - Gestão compartilhada 

municípios/estado/federação. 

  



FCD1 - Implementação das políticas de desenvolvimento global  
e dos planos estruturantes do turismo. 

 Disfunções ou Não Conformidades 

•   Deficiência ao atendimento das orientações previstas nos      
  instrumentos normativos: 

  - Fumtur ainda não regulamentado 

 - Plano Municipal de Turismo ainda em elaboração 

 - Requisição para o ICMS Turístico ainda não possibilitado 

 - Plano de Desenvolvimento Integrado da Região  
  Metropolitana de Belo Horizonte – PDDI ainda  
  não sancionado 

•  Atualização do PDTIS 



FCD1 - Implementação das políticas de desenvolvimento global  
e dos planos estruturantes do turismoINDICADORES 

  

  
• Identificação de documentação de comprovação de 

regulamentação do FUMTUR e do Plano Municipal de Turismo, 
requisição do ICMS Turístico de BH e de atualização do PDTIS 

 
• Documento PDDI Sancionado (Publicação) 
 
• Recolhimento do ICMS Turístico vinculado ao Fundo Municipal de 

Turismo 
 
 

Indicadores 



FCD 2   

Integração entre os modelos de gestão do Turismo, Meio Ambiente,  
Cultura e do setor privado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  

Tipologia: 1 - meio ambiente, 2 - socioeconomia, 3 - patrimônio cultural, 4 - infraestrutura de mobilidade, transporte e 
 equipamentos de suporte, 5 - infraestrutura de saneamento e 6 - institucional. 

Localização: 1 - local, 2 - municipal, 3 – regional, 4 – estadual, 5 – federal. 

Nível de Controle de Decisão: 1 – Gestão Pública Municipal; 2 – Gestão entre município, comunidade e iniciativa  
 privada e 3 – Gestão compartilhada municípios/estado/federação. 

FCD 2 Tipologia: Localização: Nível de controle de decisão 

  1 – meio ambiente,  

2 - socioeconomia,  

3 - patrimônio cultural, 

4 - infraestrutura de 

mobilidade, transporte e 

equipamentos de suporte 

5 - infraestrutura de 

saneamento  

6 - institucional. 

  

1 - local  

2 - municipal  

3 - regional  

4 - estadual  

  

1 - Gestão Pública Municipal  

2 - Gestão entre município, 

comunidade e iniciativa 

privada 

3 - Gestão compartilhada 

municípios/estado/federação 



FCD 2 - Integração entre os modelos de gestão do Turismo, Meio Ambiente, Cultura e 
do setor privado 

• Necessidade  de melhor articulação entre as secretarias 
municipais para efetivação das propostas de desenvolvimento 
do Turismo, coordenadas pela Belotur.  

• Sistema Municipal de Turismo ainda não regulamentado 

• Necessidade  de melhor articulação entre o setor privado e 
suas respectivas OSCs com os setores promotores do turismo, 
incluindo o meio ambiente e cultura 

• Pouca interação dos sistemas de informação dos agentes 
públicos em todos seus níveis de administração e dos agentes 
privados, envolvidos com a atividade turística direta e 
indiretamente. 

 Disfunções ou Não Conformidades 



• Necessidade de compartilhamento dos resultados da 
atividade do turismo, seus eventos, estudos e 
monitoramentos de seus impactos ambientais e sociais de 
forma sistematizada, no âmbito das estratégias do turismo 
sustentável integrado de Belo Horizonte 

 

  
 

FCD 2 - Integração entre os modelos de gestão do Turismo, Meio Ambiente, Cultura e 
do setor privado 

 Disfunções ou Não Conformidades 



  

• (Identificação de) Portarias/Decretos e/ou Atas de Reuniões, 
dentre outros documentos, que indiquem haver um 
processo formal específico de integração entre as secretarias 
da administração pública municipal, específico ao turismo, 
de integração entre a BELOTUR, Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Cultura (órgãos 
afins) 

• Documento de processo formal específico de articulação 
horizontal entre a BELOTUR e a SMDE 

• Documento de regulamentação do Sistema Municipal de 
Turismo – instituída na Lei nº 10.823/2015 

 

Indicadores 

FCD 2 - Integração entre os modelos de gestão do Turismo, Meio Ambiente, Cultura e 
do setor privado 



  

• Grau de participação das secretarias municipais no Sistema 
Municipal de Turismo (relação entre as secretarias municipais 
no sistema e atores identificados - %) 

• Documento/ registro de processo formal de consulta e 
comunicação entre Turismo, Meio Ambiente e Cultura e setor 
privado e OSC’s 

• Grau de representatividade dos órgãos que compõe o Sistema 
Municipal de Turismo - % 

• Participação da variável turismo nas depurações dos índices 
de inter-relações metropolitanas do PMGIM 

 

Indicadores 

FCD 2 - Integração entre os modelos de gestão do Turismo, Meio Ambiente, Cultura e 
do setor privado 



  

• Participação da variável turística nos indicadores de renda e 
emprego oficiais tais como ISSQN, Valor Adicionado por 
setores econômicos, Variação do emprego segundo setores de 
atividade – fonte: PBH, FJP, IBGE 

• Número de turistas (brasileiros e estrangeiros)/ano 

• Número de embarques e desembarques aeroportuários 

• Número de embarques e desembarques aeroportuários em 
eventos significativos do turismo em relação à média anual  

 

Indicadores 

FCD 2 - Integração entre os modelos de gestão do Turismo, Meio Ambiente, Cultura e 
do setor privado 



  

• Número de embarques e desembarques rodoviários 

• Número de embarques e desembarques rodoviários em eventos 
significativos do turismo em relação à média anual 

• Número de estabelecimentos relacionados ao turismo – (CNAE) 

• Números de estabelecimentos de hospedagem em relação ao 
número de estabelecimentos (RAIS) 

• Números de leitos 

• Taxa de ocupação hoteleira 

Indicadores 

FCD 2 - Integração entre os 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  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  

Tipologia: 1 - meio ambiente, 2 - socioeconomia, 3 - patrimônio cultural, 4 - infraestrutura de mobilidade, transporte e 
 equipamentos de suporte, 5 - infraestrutura de saneamento e 6 - institucional. 

Localização: 1 - local, 2 - municipal, 3 – regional, 4 – estadual, 5 – federal. 

Nível de Controle de Decisão: 1 – Gestão Pública Municipal; 2 – Gestão entre município, comunidade e iniciativa  
   privada e 3 – Gestão compartilhada municípios/estado/federação. 

FCD 3 Tipologia: Localização: Nível de controle de decisão 

  1 - meio ambiente  

2 - socioeconomia  

3 - patrimônio cultural 

4 - infraestrutura de 

mobilidade, transporte e 

equipamentos de suporte  

5 - infraestrutura de 

saneamento  

6 - institucional. 

1 - local 

2 - municipal 

3 - regional 

4 - estadual 

5 - federal 

1 - Gestão Pública Municipal; 

2 - Gestão entre município, 

comunidade e iniciativa 

privada; 

3 - Gestão compartilhada 

municípios/estado/federação. 

  



FCD 3 - Consolidação do atrativo Pampulha como um sistema integrado 
ao turismo da Capital 

• Necessidade de ações compromissadas com a sustentabilidade, 
a qualidade e a eficácia dos serviços de saneamento na região 
da Pampulha 

• Lançamentos de esgotos na lagoa oriundos de residências no 
entorno e do município de Contagem na Bacia da Pampulha 

• Necessidade de se alcançar 98% de interceptação de esgoto, 
requerido pela Unesco 

• Necessidade de monitoramento contínuo e efetivo da qualidade 
da água na Lagoa da Pampulha e descontinuidade do 
tratamento para despoluição da Lagoa da Pampulha, sendo 
necessário manter o seu enquadramento como Classe 3 
(Resolução Conama 375/2005 e com a Deliberação Normativa 
Copam/CERH/001-2008) 

 Disfunções ou Não Conformidades 



FCD 3 - Consolidação do atrativo Pampulha como um sistema integrado 
ao turismo da Capital 

• Problemas com assoreamento e presença de resíduos da lagoa 

• Necessidade de maior envolvimento e participação da 
população nos programas de Educação Ambiental na região da 
Pampulha. 

• Estrutura ineficiente e adequada para atender ao 
desenvolvimento de atividades turísticas.  

 Disfunções ou Não Conformidades 



  

• Percentual das metas alcançadas relacionadas as ações 
compromissadas com a sustentabilidade, a qualidade e a 
eficácia dos serviços de saneamento na região da Pampulha. 
(avaliação do cumprimento de metas nos prazos previstos) 

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

• Percentual de lançamento de esgotos oriundos de Contagem 
na Lagoa. Exemplo: % lançamento de esgotos de Contagem = 
quantidade de esgotos lançados de Contagem x 100/ 
quantidade total de esgotos lançados na Lagoa (avaliação da 
redução do lançamento dos esgotos provenientes de 
Contagem) 

Indicadores 

FCD 3 - Consolidação do atrativo Pampulha como um sistema integrado 
ao turismo da Capital 



  

• Percentual de atendimento aos padrões de qualidade da 
água em relação ao total de parâmetros previstos na 
Resolução Conama 375/2005 e na Deliberação Normativa 
Copam/CERH/001-2008 para enquadramento das águas da 
Lagoa na Classe 3. (Monitoramento da qualidade da água 
com atendimento ao enquadramento na Classe 3) 

• Avaliação da participação da população nos programas de 
Educação Ambiental para despoluição da lagoa: Quantidade 
de moradores da região da Pampulha e de Contagem 
(afetada) participantes de atividades de educação ambiental 
voltadas para despoluição da lagoa/ população total afetada. 
(População afetada: moradores do entorno da lagoa da 
Pampulha e dos afluentes que geram impacto na qualidade 
da água da lagoa) 

Indicadores 

FCD 3 - Consolidação do atrativo Pampulha como um sistema integrado 
ao turismo da Capital 



  

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

• Avaliação de resíduos retirados da Lagoa. Exemplo: Avaliação 
de resíduos retirados da Lagoa = quantidade resíduos 
retirados da Lagoa / quantidade total resíduos retirados da 
Lagoa em 2018 (avaliação da redução da quantidade de 
resíduos lançados na Lagoa e redução do assoreamento) 

• Oferta de produtos e serviços turísticos 

• Avaliação da efetivação da Matriz de Responsabilidade da 
Pampulha (em parceria com a UNESCO) 

 

Indicadores 

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  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  

Tipologia: 1 - meio ambiente, 2 - socioeconomia, 3 - patrimônio cultural, 4 - infraestrutura de mobilidade, transporte e 
 equipamentos de suporte, 5 - infraestrutura de saneamento e 6 - institucional. 

Localização: 1 - local, 2 - municipal, 3 – regional, 4 – estadual, 5 – federal. 

Nível de Controle de Decisão: 1 – Gestão Pública Municipal; 2 – Gestão entre município, comunidade e iniciativa  
   privada e 3 – Gestão compartilhada municípios/estado/federação. 

FCD 4 Tipologia: Localização: Nível de controle de decisão 

  2 – socioeconomia 

5 - infraestrutura de 

mobilidade, transporte e 

equipamentos de suporte 

6 - institucional 

2 - municipal 

4 - estadual  

1 - Gestão Pública Municipal;  

2 - Gestão entre município, 

comunidade e iniciativa 

privada   

3 - Gestão compartilhada 

municípios/estado/federação. 



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

  

• A governança dos diversos elos da infraestrutura turística é 
dispersa, não havendo muita conexão entre seus agentes 

• A diversidade de níveis de governo e a independência e 
autonomia da iniciativa privada dificultam a criação de uma 
estrutura de governança com legitimidade e atuação 

• Não existe uma cadeia informacional entre os diversos elos 

 Disfunções ou Não Conformidades 



  

• Dados sobre o número de turistas, por mês/ano, embarques 
rodoviários e aeroviários, número de estabelecimentos 
relacionados ao turismo – (CNAE) e de estabelecimentos de 
hospedagem em relação ao número de estabelecimentos (RAIS) 
tais como (relacionado ao que fora mencionado do FCD 2). 

• Notificações de ocorrências de atendimento médico decorrentes 
de eventos em relação à média anual 

• Oferta de vagas para formação profissional do turismo 

• Número de matrículas realizadas para educação especializada 
nas atividades turísticas 

• Notificações de ocorrências policiais decorrentes de eventos em 
relação à média anual 

 

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

Indicadores 



  

• Números de estabelecimentos de hospedagem em relação ao 
número de estabelecimentos (RAIS) 

• Números de leitos 

• Taxa de ocupação hoteleira 

• Monitoramento da comunicação nas instalações e equipamentos 
de turismo 

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

Indicadores 



FCD 5   

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  

Tipologia: 1 - meio ambiente, 2 - socioeconomia, 3 - patrimônio cultural, 4 - infraestrutura de mobilidade, transporte e 
 equipamentos de suporte, 5 - infraestrutura de saneamento e 6 - institucional. 

Localização: 1 - local, 2 - municipal, 3 – regional, 4 – estadual, 5 – federal. 

Nível de Controle de Decisão: 1 – Gestão Pública Municipal; 2 – Gestão entre município, comunidade e iniciativa  
   privada e 3 – Gestão compartilhada municípios/estado/federação. 

FCD 5 Tipologia: Localização: Nível de controle de decisão 

  1 - meio Ambiente  

5 - Infraestrutura de 

saneamento 

6 - Institucional 

1 - local 

2 - municipal 

3 - Regional 

4 - Estadual 

1 - Gestão Pública Municipal  

2 - Gestão entre município 

comunidade e iniciativa 

privada   

3 - Gestão compartilhada 

municípios/estado/federação 



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

• Necessidade de ações compromissadas com a 
sustentabilidade, a qualidade e a eficácia dos serviços de 
saneamento nos locais de interesse para o turismo 

• Deficiência do programa de coleta seletiva 

• Lançamentos de esgotos na lagoa oriundos do município de 
Contagem na bacia da Pampulha  

• Problemas com os resíduos sólidos de limpeza de eventos 
realizada no Município 

• Necessidade de melhoria do processo de licenciamento 
municipal de eventos que contempla a exigência pela limpeza. 
Do local de realização 

 Disfunções ou Não Conformidades 



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

• Problemas de inundação que dificultam o acesso a própria 
estação rodoviária e ao Aeroporto Internacional de Confins, 
duas portas importantes de entrada de turistas no município 
e nos locais de interesse para o turismo 

• Existe uma preocupação em relação aos baixos níveis dos 
reservatórios nos últimos anos, vinculado aos baixos índices 
pluviométricos, aliados à persistentes taxas de perdas de água 
na distribuição, que são elevadas atualmente 

 

 Disfunções ou Não Conformidades 



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

• Ausência de planos de manejo em unidades de conservação 
localizadas nos limites do município e sob gestão municipal  

• Os serviços e equipamentos de hospedagem, gastronomia, 
agenciamento, eventos, lazer e entretenimento não 
apresentam sistemas de gestão ambiental implantados e 
realizam algumas práticas isoladas 

 Disfunções ou Não Conformidades 



  

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

• Percentual da população atendida por serviço de coleta 
seletiva de resíduos 

• Avaliação da participação da população nos programas de 
Educação Ambiental para coleta seletiva: população 
participante de atividades de educação ambiental voltadas 
para coleta seletiva/população total 

• Percentual da população atendida por saneamento na ADE 
Pampulha 

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

Indicadores 



  

• Percentual de esgotos que são tratados na ADE Pampulha 

• Percentual de equipamentos turísticos atendidos por 
sistema de drenagem 

• Percentual de eventos com coleta de resíduos/eventos 
realizados 

• Percentual ou Índice de Perdas na Distribuição de Água 

•  Monitoramento de práticas ambientais nos serviços e 
equipamentos turísticos: 

• Percentual de redução do consumo de água nos serviços e 
equipamentos turísticos 

• Percentual de redução do consumo de energia 

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

Indicadores 



INDICADORES FCD 5 (2/2)   

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

• Percentual de implantação de campanha educativa nos serviços e 
equipamentos turísticos 

• Percentual de serviços e equipamentos turísticos com Selo BH 
Sustentável 

• Percentual de implantação de sistema de gestão ambiental 
certificado (ISO14001) nos serviços e equipamentos turísticos 

• Percentual de equipamentos turísticos com práticas de gestão 
ambiental implementadas 

• Percentual de unidades de conservação com planos de manejo 
implementados 

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

Indicadores 



FCD 6   

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:  

Tipologia: 1 - meio ambiente, 2 - socioeconomia, 3 - patrimônio cultural, 4 - infraestrutura de mobilidade, transporte e 
 equipamentos de suporte, 5 - infraestrutura de saneamento e 6 - institucional. 

Localização: 1 - local, 2 - municipal, 3 – regional, 4 – estadual, 5 – federal. 

Nível de Controle de Decisão: 1 – Gestão Pública Municipal; 2 – Gestão entre município, comunidade e iniciativa  
   privada e 3 – Gestão compartilhada municípios/estado/federação. 

FCD 6 Tipologia: Localização: Nível de controle de decisão 

  1 - meio ambiente  

5 - infraestrutura de 

mobilidade, transporte e 

equipamentos de suporte 

6 - institucional 

2 - municipal 

4 - estadual  

1 - Gestão Pública Municipal 

2 – Gestão entre município, 

comunidade e iniciativa 

privada 

3 - Gestão compartilhada 

municípios/estado/federação. 

  



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

• Falta de governança metropolitana e nos sistemas de 
transporte municipal e intermunicipal que abranja todos os 
serviços de transporte público e privado, o que dificulta a 
organização de um serviço voltado à mobilidade dos turistas. 

•  Necessidade de estimular a política que favoreça os veículos 
com utilização de motores de combustão a álcool ou elétricos. 

•  Pouco incentivo aos motoristas de carros de aplicativos e 
táxis a falarem uma segunda língua.  

•  Inexistência de 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 

 Disfunções ou Não Conformidades 



  

• Número de linhas de transporte de atendimento aos pontos 
turísticos 

• Acessibilidade aos pontos turísticos pelo transporte público 
regular e por linhas de visitação 

• Número de cartões de transporte turístico adquiridos 

• Número de utilizações dos cartões de transporte turístico 

• Facilidade de estacionamento e parada junto aos pontos turísticos 

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

Indicadores 



• Unidades protegidas no município 

• Atrativos naturais 

• Mecanismos de gestão pública ambiental 

• Análise dos planos e projetos específicos voltados para as 
unidades de conservação e áreas protegidas 

– Planos de manejo das unidades de conservação 

– Estudos de capacidade de carga 

– Implantação de práticas de gestão ambiental 

 

 

Identificação e análise dos projetos ambientais programados ou em implantação 
relacionados às unidades de conservação e/ou outras áreas 



  

É vasto o cabedal normativo, disciplinador e de planejamento 
turístico para Belo Horizonte que demanda esforços para sua 
efetivação e cumprimento. 

 

O turismo de Belo Horizonte apresenta inter-relações e 
interdependências multifacetadas que exigem a articulação 
entre os departamentos de gestão do município e de gestão de 
outras espacialidades (públicas e privadas) para sua efetividade 
e sustentabilidade. Ênfase deve ser dada os setores do Turismo, 
Cultura e Meio Ambiente. 

 
 
  

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - AAE 

 Considerações finais 



  

O Complexo da Pampulha se coloca como um atrativo essencial 
na alavancagem do crescimento do turismo de forma contínua 
e duradoura e contempla aspectos relevantes das temáticas 
Turismo, Meio Ambiente, Infraestrutura de Saneamento e 
Mobilidade Urbana.   

A governança dos diversos elos da infraestrutura turística é 
dispersa, não havendo muita conexão entre seus agentes. Isso 
faz com que não se organize uma cadeia informacional entre 
eles. Trabalhar essas conexão são essenciais para a maior 
fixação do turista. 

 

 

 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - AAE 

 Considerações finais 



  

Os serviços de saneamento ambiental, considerando-se 
abastecimento de água, esgoto, coleta de resíduos e drenagens 
públicas, de Belo Horizonte apresentam insuficiências, possuem 
interdependências com outras municipalidades e exigem 
compromissos de responsabilidades multilaterais, sobretudo nos 
locais de interesse para o turismo, com vistas à sua 
sustentabilidade 
 
As condições de transporte e mobilidade urbana apresentam 
problemas de governança e integração, demandando ações 
multi-modais de transporte além de integração com o Turismo 
sustentável,  mas que passa a ser uma oportunidade para seu 
desenvolvimento tecnológico principalmente no campo da 
energia limpa. 
 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - AAE 

 Considerações finais 



Muito obrigado!  A equipe encontra-se à 
disposição dos presentes 



P4 – Diagnóstico Estratégico 



• PMGIM - Plano Municipal de Governança Interfederativa e Metropolitana   

• Índice de Interação Metropolitana - mensura o nível global de trocas ou 
fluxos estabelecidos entre Belo Horizonte e cada um dos outros 33 
municípios da RMBH; 

• Índice de Impacto Metropolitano Interno - mensura os efeitos da 
demanda externa (de outros municípios metropolitanos) nos serviços e 
recursos ofertados em Belo Horizonte; 

• Índice de Impacto Metropolitano Externo - mensura os efeitos da 
demanda de Belo Horizonte por serviços e recursos ofertados nos demais 
33 municípios da RMBH; 

• Índice de Relevância Metropolitana Interna - mensura a proporção da 
demanda de cada um dos 33 municípios da RMBH por serviços e recursos, 
que é suprida por Belo Horizonte; 

• Índice de Relevância Metropolitana Externa - mensura a proporção da 
demanda de Belo Horizonte por serviços e recursos suprida por cada um 
dos 33 municípios da RMBH. 


