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MTur  Ministério do Turismo 

ODS   Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
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PAC   Programa de Aceleração do Crescimento 

PEA  População Economicamente Ativa 

PIA  População em Idade Ativa 

PINA  População em Idade Economicamente Inativa 

PIB  Produto Interno Bruto 

PDDI   Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte – PDDI 

PDITS  Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

PMDI   Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

PMGIM  Plano Municipal de Governança Interfederativa Metropolitana 

PMS   Plano Municipal de Saneamento 

PNE  Plano Nacional de Educação 

PNEA  População Não Economicamente Ativa  

PPAG  Plano Plurianual de Ação Governamental 

PRODETUR  Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo 

PROPAM Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia 
da Pampulha 

PSH Pesquisa de Serviços de Hospedagem 

QE Questões Estratégicas 

QRE Quadro de Referência Estratégico 

RAIS Relação Anual de Informações Sociais 

RMBH Região Metropolitana de Belo Horizonte 

RPPN  Reserva Particular de Proteção Natural 

SETUR Secretaria do Turismo 

SUS  Sistema Único de Saúde 

SLU Secretaria de Limpeza Urbana 

SMC   Secretaria Municipal de Cultura 

SMDE  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

SMMA  Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

SMSEG Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura 

UC  Unidades de conservação 

UFMG  Universidades Federal de Minas Gerais 
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ULTRAMIG Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais 

UPA  Unidade de Pronto Atendimento 

VA  Valor Adicionado 

VISA Vigilância Sanitária 

ZEE Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL  

O turismo tornou-se um dos principais setores socioeconômicos mundiais e um 

dos componentes líderes na prestação de serviços internacionais. Dessa 

forma, tem mantido nos últimos anos, uma tendência de desenvolvimento 

satisfatório e evidencia que, mesmo com a crise internacional e a consequente 

desaceleração do crescimento econômico do país, tem possibilidades de 

manter sua expansão.  

De acordo com os dados comparativos de desembarque de passageiros em 

voos internacionais regulares e não regulares entre 2017 e 2018, houve uma 

variação de 9,38%, subindo de 10.692.137 de desembarques de passageiros, 

em 2017, para 11.694.562, em 2018, segundo dados da ANAC – Agência 

Nacional de Aviação Civil. 

Esse grande fluxo de viajantes gera impactos positivos e negativos na 

economia, alterando a estrutura de trabalho, ativando e desativando diversos 

segmentos econômicos, e influenciando diretamente os setores de transporte, 

construção, obras públicas, lazer, entretenimento, entre outros. Indiretamente, 

afeta toda a sociedade, pois a renda gerada no setor alimenta outras 

atividades, e muitos produtos gerados para satisfazer aos turistas acabam 

contribuindo para o desenvolvimento de outros setores.  

Dessa forma, diante do contínuo crescimento da atividade e intenso fluxo de 

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

que a mesma gera mudanças econômicas, sociais, culturais e ambientais 

significativas que, se não bem dimensionadas, podem tornar o turismo um 

problema para as comunidades receptoras, provocando a destruição de modos 

de vida tradicionais e regiões preservadas.  

A atividade turística possui, como a maior parte das atividades econômicas e 

sociais, a capacidade de promover impactos de ordem positiva e negativa. 

Baseado nisto que, diversos estudiosos vêm se preocupando em tornar pública 

a importância da preservação e do planejamento, de forma concreta e 

permanente. 

Planejar é o processo que se destina a produzir um ou mais futuros desejados. 

Seguindo este parâmetro, para planejar é necessário definir políticas e 

processos de implementação de equipamentos, serviços e atividades e seus 

respectivos prazos. 

Um planejamento turístico deve maximizar os benefícios socioeconômicos e 

minimizar os custos, visando o bem estar da comunidade receptora e a 
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rentabilidade dos empreendimentos do setor. 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. 

O conceito de turismo sustentável significa que os recursos naturais, históricos 

e culturais sejam preservados para o uso continuo no futuro, bem como no 

presente. 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, 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 do turismo de forma 

sustentável deve estar integrado em todas as esferas, sendo efetivada 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. 

 

1.2 TURISMO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 

Diante do que fora exposto anteriormente, devido à sua relevância como 

elemento orientador do modelo de desenvolvimento turístico desejado, o 

conceito de sustentabilidade deve ser compreendido como princípio 

fundamental na reformulação do planejamento turístico, da esfera local à 

nacional.  

Para o melhor entendimento, vale resgatar as bases que contribuíram para a 

formação de conceitos e práticas voltadas para a aplicação da 

sustentabilidade. De acordo com o relatório de 1987 elaborado pela World 

Commission on Environment and Development for the United Nations, Nosso 

Futuro Comum, foram reconhecidas as limitações do uso intensivo de recursos 

naturais, o impacto das disparidades entre as nações ricas e pobres, e a 

importância de uma política global capaz de promover condições de 

sobrevivência ao gênero humano, que segundo o próprio relatório, estariam em 

sério risco. Dessa forma, definiu-se o desenvolvimento sustentável como 

“atividade que harmoniza o imperativo do crescimento econômico com a 

promoção de equidade social e a preservação do patrimônio natural, 

garantindo assim que as necessidades das atuais gerações sejam atendidas 

sem comprometer o atendimento das necessidades das gerações futuras.” 

(MTur, 2007). 

Tendo como referência esse conceito, pode-se identificar uma mudança na 

forma de se perceber o que significa o termo desenvolvimento. Se 

tradicionalmente implicava apenas no crescimento econômico, a adoção do 

termo sustentável inclui uma preocupação com o impacto das decisões na 
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qualidade de vida das próximas gerações. Nesse sentido, para a Organização 

Mundial do Turismo (OMT, 2004), o desenvolvimento sustentável do turismo é 

um processo contínuo que requer monitoramento constante dos impactos que 

a atividade pode causar, de modo que, com ações de manejo, seja possível 

minimizar os impactos negativos e maximizar os benefícios potenciais, 

introduzindo medidas preventivas ou de correção de rumos.  

Ainda, segundo a OMT, esse processo requer a participação e o 

comprometimento de todos os atores envolvidos com o turismo, principalmente 

o poder público, que deve incentivar e apoiar o processo, estimulando a 

participação da sociedade por meio da construção de consensos e 

direcionamentos coletivos. Portanto, as atividades e os produtos turísticos 

sustentáveis devem ser desenvolvidos em harmonia com o meio ambiente e 

com as culturas locais, de forma que estes se convertam em permanentes 

beneficiários, e não meros espectadores de todo o processo. 

As relações entre o turismo e a sustentabilidade devem ser abordadas por 

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

questões:  

 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.  

O desenvolvimento de uma região, sem o devido planejamento, pode levar, 

rapidamente, ao esgotamento dos recursos naturais, à descaracterização do 

patrimônio cultural e à desestruturação social. E, em consequência disso, a 

uma diminuição da demanda turística da localidade, fazendo com que seu 

interesse turístico seja reduzido. A atividade turística, quando é desenvolvida 
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para buscar apenas o lucro rápido, em curto prazo, sem considerar as 

consequências desse modelo de desenvolvimento, compromete todo o 

processo e encurta seu ciclo de vida num determinado local. A busca por um 

modelo de desenvolvimento que não degrade os recursos que constituem a 

base do turismo tornou-se fundamental para potencializar os benefícios que a 

atividade pode, reconhecidamente, gerar.  

O conceito de desenvolvimento sustentável deve ser aplicado de forma 

transversal, enquanto princípio norteador da atividade, em qualquer segmento 

do turismo e em qualquer escala, desde o turismo de massa, em resorts, até 

aquele desenvolvido em pequena escala e em lugares ambientalmente frágeis, 

de ecossistemas únicos e natureza preservada. Dessa forma, deve ser 

considerada a autenticidade cultural, a inclusão social, a conservação do meio 

ambiente, a qualidade dos serviços e a capacidade de gestão local como 

condições fundamentais para a viabilidade e o desenvolvimento da atividade 

turística em um território, a curto e em longo prazo.  

No Brasil, já se pode mencionar algumas iniciativas pontuais que se 

destacam no cenário da sustentabilidade e apresentam boas práticas e 

redução de impactos no setor. Como destino, Bonito, no Mato Grosso do Sul, 

que após sofrer um intenso fluxo de visitação nos anos 70 e 80, percebeu 

necessidade de implantação do “voucher único” para a visitação controlada do 

destino, que indica o nome do turista e as atrações que ele pretende conhecer. 

Dessa forma, é possível controlar o número de turistas nos parques e também 

garantir que a natureza não sofra tantos impactos com o excesso de pessoas.  

Como empreendimento, a Fazenda e o Hotel Campo dos Sonhos em Socorro, 

São Paulo, destacam-se pela diversidade de atividades e serviços oferecidos, 

bem como por ser um local adaptado e certificado tanto para acessibilidade 

quanto para a prática segura das atividades de turismo de aventura. Além 

disso, é certificado como um hotel Pet Friendly. O estabelecimento já obteve a 

conquista de diversos prêmios nacionais e mundiais na área da 

sustentabilidade, ganhando em 2014 prêmio como “O Melhor em Turismo 

Responsável Mundial” na WTM – World Travel Market em Londres e também 

“O melhor para pessoas com deficiência”, além do Prêmio Braztoa de 

Sustentabilidade, entre outros. 

Porém, apesar de alguns exemplos pontuais que podem ser destacados no 

cenário nacional, o turismo sustentável no Brasil ainda passa por grandes 

desafios, que vão da carência de conhecimento por parte dos empresários à 

ausência de políticas públicas.  

A discussão sobre o desenvolvimento da atividade turística de forma 

sustentável deve apresentar um caráter dinâmico, incorporando novos 

elementos e novas óticas de percepção da atividade. Devido ao fato do turismo 

apresentar características diferenciadas em relação aos demais setores da 
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economia, possui alto poder de irradiação dos seus benefícios, e muitas vezes, 

é considerada como a única saída para o desenvolvimento econômico de uma 

localidade e/ou região.  

Conforme exposto anteriormente, fica claro que, dependendo da maneira como 

é desenvolvido, o turismo pode gerar vantagens do ponto de vista econômico, 

mas pode também implicar em degradação ambiental, perda da identidade 

local, entre outros possíveis impactos negativos em uma localidade.  

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. 

Ainda, contribuir para a qualidade dos produtos, serviços e equipamentos 

turísticos, fator que influencia diretamente na demanda para um destino. O 

turismo, quando planejado e executado dentro dos princípios conceituais da 

sustentabilidade, fortalece a cultura local e regional preservando a identidade 

social, fomentando a diversidade cultural das comunidades, grupos e regiões, 

com elevação da autoestima dos indivíduos/cidadãos, gerando benefícios 

coletivos de forma integrada e permanente. 

 

1.3 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL NO 

CONTEXTO LOCAL  

Para iniciar a abordagem introdutória sobre o turismo sustentável em Belo 

Horizonte, se faz necessário ressaltar sobre seu processo histórico e de 

constituição da Capital, desde a sua origem, no ano de 1701 com a fundação 

do Curral Del-Rey, até o presente momento. Onde, o município de Belo 

Horizonte vem passando por decorrentes transformações na estrutura territorial 

metropolita a partir da atuação do Estado, do mercado e da sociedade. 

Enquanto a primeira cidade planejada do Brasil, Belo Horizonte foi fundada em 

12 de dezembro de 1897. A partir dessa data, até a década de 1930, a cidade 

assumiu efetivamente o papel de polo político, econômico e cultural do estado, 

uma vez que, foi construída para ser a sede de uma metrópole moderna e 

planejada para abrigar uma funcionalidade regional, caracterizada pelo sistema 

viário e pela gestão do território. O plano original dispunha de ruas e avenidas 

largas e arborizadas, e amplos espaços públicos, em consonância com o ideal 

de modernidade. 

A década de 1940 representou um processo de acelerada expansão urbana 

associada a diversas intervenções estruturantes e aos esforços 

governamentais para implantar a infraestrutura necessária para a viabilização 

da industrialização, com a criação da Cidade Industrial e do Complexo da 
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Pampulha. Houve a ampliação dos serviços urbanos, com a implantação de 

ônibus elétrico e o surgimento da vida cultural na cidade, com a proliferação de 

cafés, bares, restaurantes, teatros e imprensa local.    

Já na década de 1950 até 1960 teve início o processo de conurbação e 

metropolização, inserindo Belo Horizonte no contexto econômico nacional a 

partir da sua efetiva industrialização. Esse período foi marcado intensamente 

pelo processo de êxodo rural em Minas Gerais, quando a população municipal 

dobra de tamanho, atingindo 700 mil habitantes. (Dados IBGE, 2010). 

A década de 1970 foi marcada pelo regime militar, e por resultados de intenso 

crescimento experimentado durante o “Milagre Econômico”, refletiu na nova 

industrialização mineira, com fortes repercussões sobre a estrutura 

socioespacial da metrópole. Houve uma especialização dos espaços urbanos 

centrais, beneficiários do desenvolvimento de atividades terciárias (ensino, 

serviços culturais, atividades comerciais e financeiras), e o extravasamento da 

população rumo aos demais municípios. Observou-se o aprofundamento da 

segregação socioespacial e à ampliação das desigualdades no acesso aos 

serviços urbanos.  

Entre o final da década de 1970 e 1980, pode ser considerado o período de 

maior crescimento populacional da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

consolidando o vetor centro-periferia de ocupação do espaço urbano. Neste 

momento, houve um intenso crescimento dos municípios vizinhos e um relativo 

esvaziamento populacional da Capital. Os anos 1980 foram caracterizados pela 

desaceleração econômica pós-milagre e pela descentralização do poder. Com 

a transição do modelo autoritário para a democracia, ampliaram-se os canais 

de participação popular e a organização de movimentos sociais urbanos, que 

passaram a reivindicar a melhoria das condições de vida urbanas, 

especialmente melhorias na infraestrutura, no transporte público e no acesso a 

serviços de educação e saúde de qualidade (IBGE a, 2010). (Dados PDTIS, 

2012) 

Dessa forma, através da redemocratização, houve o fortalecimento dos 

movimentos sociais e dos governos locais, que passaram a ter funções 

atribuídas, até então às esferas estadual e federal, no que se refere a: política 

habitacional, sistema viário e de circulação, educação, saúde, assistência 

social, dentre outros.  

Por fim, em um período mais recente, que vai de meados da década de 1990 

até a década de 2010, em que a estrutura socioespacial de Belo Horizonte 

sofreu significativas modificações a partir de processos diversos, tais quais a 

expansão do eixo sul motivada pela presença de loteamentos fechados e a 

reestruturação econômica do vetor norte, (Linha Verde e demais rodovias que 

servem de acesso aos municípios do vetor Norte – MG-010, MG-020, MG-424), 

na instalação do Centro Administrativo no bairro Serra Verde, na criação de um 
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Aeroporto Industrial no atual Aeroporto Internacional Tancredo Neves e na 

criação do Parque Tecnológico, dá espaço à consolidação de novos processos 

socioespaciais, dado o incentivo do governo estadual à criação de uma nova 

centralidade metropolitana nessa região.  

Diante do breve relato sobre a ocupação territorial e o desenvolvimento 

socioeconômico do município e de seu entorno, pode-se destacar que a 

vocação turística da capital está pautada na sua organização espacial, bem 

como no contexto sócio político 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.  

Belo Horizonte se expandiu e modificou rapidamente e agora o desafio é 

estruturar, qualificar e promover a atividade turística, e suas constantes 

mudanças, aliadas ao estabelecimento de políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento sustentável.  

As transformações ocorridas em Belo Horizonte, e que delineiam o seu futuro, 

apresentam novas perspectivas para as atividades turísticas. O turista hoje 

está cada vez mais conectado, sempre em busca de novas demandas e com 

aspirações sociais e culturais, e para satisfazê-los, as atividades e produtos 

vem se moldando de maneira a compatibilizar os aspectos culturais e vocações 

de um destino, cada vez mais alicerçadas na inovação e na economia criativa.  

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 lazer. 

Dessa forma, Belo Horizonte avançou e se consolidou como um importante 

destino turístico. De acordo com o Ministério do Turismo, a pesquisa de 

Competitividade dos Destinos Indutores do Turismo Nacional, realizada em 

2015, pela Fundação Getúlio Vargas e pelo SEBRAE, destacou que Belo 

Horizonte teve o maior crescimento da oferta de produtos turísticos nos últimos 

anos - que atuam sinergicamente com os atrativos já consolidados da cidade. 

Este resultado garantiu à cidade o quinto lugar entre os índices totais de 

expansão dos destinos indutores. 

Belo Horizonte é reconhecida pelo ranking de cidades inteligentes conectadas 

na categoria meio ambiente, da Urban Systems, de 2017 como uma das 

cidades mais sustentáveis do Brasil. Importante destacar que o estudo sobre 

as cidades inteligentes no país avalia a integração entre mobilidade, 

urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, 

educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança em mais de 

500 cidades brasileiras, usando 70 indicadores.  

O cenário apresentado na Capital, e que merece destaque são. (Disponível 

em:<www. minasguide.com/blog/bh-sustentavel/>, acesso em: 12 out. 2019.) 
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 Possui altos índices de serviço urbano de água e esgoto e também de 

cobertura do serviço de coleta 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 WWF 

Cities Challenge (em parceria com o ICLEI) e esteve pela terceira vez 

entre os finalistas a receber o prêmio nas edições 2015/2016; 

 Conhecida como a capital solar do país, com uma média de mais de 400 

m² de placas de energia solar para cada grupo de 1.000 habitantes. 

Além da usina solar fotovoltaica em plena operação no estádio do 

Mineirão, que fornece energia solar para aproximadamente 1.200 

residências próximas, a cidade assinou recentemente um contrato de 

Parceria Público-Privada para a troca e manutenção de 180.000 pontos 

de iluminação pública e a criação de 10.000 novos pontos de luz na 

cidade, todos gerados por energia solar; 

 Ficou em quarto lugar entre as cidades mais conectadas do país. Ao 

vincular tecnologias sustentáveis a soluções inteligentes, a cidade 

possui uma moderna rede de iluminação pública econômica, além de 

contar com um dos maiores índices de serviços de saneamento básico e 

coleta seletiva. 

Conforme exposto, o conceito de desenvolvimento sustentável pressupõe a 

articulação, de forma interligada e complementar, entre diversas esferas de 

desenvolvimento, relacionada a equidade social, ao crescimento econômico e a 

conservação do meio ambiente, respeitando os conflitos e a complexidade que 

a relação entre essas variáveis exige.   

Para atingir a níveis desejados de sustentabilidade, de maneira em que se 

possa assegurar o desenvolvimento e fortalecimento da cultura e a identidade 

da população e conduza a uma sociedade mais igualitária; de que as 

atividades produtivas sejam mais eficazes e eficientes, garantindo a equidade 

na distribuição de seus benefícios e gerando recursos que possam suportar as 

necessidades das gerações futuras; bem como assegurar a compatibilidade do 

desenvolvimento, com a manutenção dos processos ecológicos essenciais, 

assumindo o compromisso de legar às gerações seguintes um meio ambiente 

igual ou melhor que o recebido das gerações, serão apresentados a seguir as 

etapas de desenvolvimento proposto e executado pela Avaliação Ambiental 

Estratégica de Belo Horizonte.  
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1.4  AAE 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 (PDITS) – Belo Horizonte que buscou apontar os cenários 

atuais e definir as estratégias de ações para o crescimento sustentável da 

capital.  

Ainda, de forma mais pontual, com análises mais específicas, pode-se 

mencionar o Plano de Marketing, o Plano 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 e sancionada 

pelo Exmo. Sr. Prefeito Alexandre Kalil, entre outros 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), infraestrutura rodoviária (rodovias e 

estação rodoviária) e a infraestrutura dos serviços públicos relacionados ao 

saneamento básico. 

No entanto, para que estes planos e estudos proporcionem um crescimento 

sustentável foi necessário o desenvolvimento da Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE), para analisar de forma integrada todas as ações planejadas. 

Trata-se de uma ferramenta relevante para orientar o desenvolvimento do 

turismo com responsabilidade socioambiental, viabilizando-o nas diversas 

dimensões da sustentabilidade ambiental, econômica, social, cultural e 

institucional, de forma articulada e interdependente.  

O desenvolvimento do estudo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do 

Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS-BH) de 

Belo Horizonte, 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 PRODETUR Nacional, bem como atende exigência 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), principal financiador dos 

recursos para implementação das iniciativas apontadas no PDITS.  

Desta Versão constam uma análise do contexto regional relacionado à 

atividade turística, os principais impactos provenientes das ações propostas 

pelo PDITS, 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. Ressalta-se 

que, em vista do tempo decorrido entre o Diagnóstico, em 2012, e a finalização 

dos estudos, em 2014, eventualmente alguns dados e informações 
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apresentados nas conclusões e recomendações poderão ser diferentes 

daqueles identificados por ocasião do diagnóstico, sem, contudo implicar em 

prejuízo das avaliações e deduções pertinentes aos impactos estratégicos e 

cenários identificados. 

Diante do exposto, para melhor entendimento e visualização temporal dos 

marcos de ocorrência da elaboração dos diversos instrumentos de 

planejamento verificados, apresenta-se a seguir uma linha do tempo com o 

detalhamento dos diversos setores anteriormente abordados, conforme pode 

ser visualizado na Figura 1.  
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Figura 1 – Linha do tempo dos diversos setores envolvidos na AAE 

 

Cont. 
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Fonte: BRENCORP (2019). 

 

Diante das análises realizadas e no estabelecimento do processo de 

integração, a AAE do PDITS de Belo Horizonte, teve a sua evolução pautada 

na observância aos procedimentos metodológicos concernentes, conforme as 

etapas a seguir explicitadas: 

 Linha de Base; 

 Identificação dos Fatores Críticos de Decisão; 

 Análise dos Fatores Sociais e Diagnóstico Estratégico; 

 Avaliação de Oportunidades e dos Riscos Ambientais e Cenários; 

 Recomendações e Programa de Acompanhamento. 

A Figura 2, a seguir, apresenta as diversas etapas inseridas da AAE e suas 

inter-relações. 
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Figura 2 – Fluxograma geral de evolução da AAE 
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2 OBJETIVOS  

Sendo assim, ficou definido que a AAE, a partir de uma abordagem sistêmica, 

estratégica e integrada, tem como Objetivo Geral: 

 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.  

Ainda, determinou-se como Objetivos Específicos da AAE: 

 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; 

 Desenvolver a AAE de forma integrada ao PDITS de Belo Horizonte 

e aos demais instrumentos de gestão da Prefeitura de Belo 

Horizonte, possibilitando a sua internalização nesses 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 de Belo Horizonte foi estabelecida a partir da 

análise dos documentos a seguir apresentados: 

 Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Belo 

Horizonte, desenvolvido pela Fundação João Pinheiro e BELOTUR, em 

2012; 

 Guia de Melhores Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica – 

Orientações Metodológicas para um Pensamento Estratégico – AAE, 

desenvolvido por Maria do Rosário Partidário, em 2012; 

 Avaliação Ambiental Estratégica, desenvolvida pelo Ministério do Meio 

Ambiente, em 2002;  

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

Francisco, no Estado de Pernambuco, desenvolvidas pela BRENCORP 

em 2013. 

São princípios da abordagem metodológica seguidos para assegurar a 

efetividade da AAE: 

 Compreensão do modelo metodológico adotado no PDITS de Belo 

Horizonte, em que há um componente de avaliação específico sobre o 

tema social e ambiental. 

 Orientação para a sustentabilidade, em todas as suas dimensões, 

através do desenvolvimento e indicação de opções e alternativas mais 

sustentáveis: 

 Consideração das interações dos aspectos biofísicos e sociais do 

ambiente, de forma integrada; 

 Concentração das análises em questões críticas para o 

desenvolvimento sustentável e a tomada de decisão verificando sua 

efetividade em termos de tempo e custo; 

 Identificação e caracterização dos potenciais impactos ambientais 

positivos e negativos, diretos e indiretos, cumulativos e sinérgicos a 

serem promovidos pelo desenvolvimento, através de seus componentes 

e ações; 

 Identificação dos passivos ambientais pré-existentes que mereçam 

análises mais detalhadas; 
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 Análise qualitativa da capacidade instalada de gestão do patrimônio 

natural e histórico-cultural que serve de base para a economia do 

turismo, como por exemplo, as Unidades de Conservação; 

 Fornecimento de informações suficientes e confiáveis para apoiar o 

planejamento do desenvolvimento e tomada de decisão, bem como o 

estabelecimento dos compromissos entre as partes; 

 Desenvolvimento de processos verificáveis, isto é, os processos que 

são objetos de revisão independente para verificar se eles foram 

realizados com profissionalismo, rigor técnico e imparcialidade; 

 Flexibilidade e adaptabilidade a diferentes contextos políticos e 

institucionais e os vários tipos de processos e áreas de planejamento; 

 Estabelecimento de processos participativos e interativos, que permitam 

uma comunicação eficaz, disponibilidade de resultados e a aceitação de 

diferentes opiniões (corresponsabilidade em decisões estratégicas): 

a) Articulação das autoridades responsáveis pelo desenvolvimento 

ambiental e turístico e representante do Estado e dos Municípios; 

do setor empresarial turístico, especialistas, conselhos gestores e, 

de outras instituições, no âmbito da abrangência, cujas funções e 

decisões comprometam direta ou indiretamente o 

desenvolvimento do turismo e das comunidades afetadas. 

b) Mobilização dos representantes dessas entidades e da sociedade 

para a participação nas diferentes fases de elaboração da AAE. 

c) Documentação de todas as fases da AAE, incluindo os eventos 

com a participação dos atores sociais relevantes para o 

acompanhamento da AAE e ações de comunicação social sobre 

os planos, deverão ser documentados, certificando-se de que os 

relatórios parcial e final sejam apresentados nos momentos 

adequados para subsidiar a formulação e tomada de decisão do 

plano. 

A operacionalização, ao longo de todas as fases de desenvolvimento da AAE 

do PDITS de Belo Horizonte, se deu por meio de um sistemático e previamente 

estruturado processo de interação, consulta e cooperação entre a equipe de 

consultoria e o Grupo de Trabalho Intersetorial de Acompanhamento do AAE – 

GT da AAE formado por representantes da Belotur e de diversos outros órgãos 

do Poder Público Municipal (Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, 

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica - FPMZB, Fundação Municipal 

de Cultura - FMC), contando ainda com a supervisão, orientações e chancela 

do corpo técnico do Ministério do Turismo, além da consulta e validação, tanto 

do Plano de Trabalho quanto do Diagnóstico Estratégico, no âmbito do 

COMTUR de Belo Horizonte (Conselho Municipal de Turismo) e, finalmente, 

com a ampla participação e validação de diversos segmentos da comunidade, 



 
58 

58 
 

quando da realização da Audiência Pública de apresentação da versão 

consolidada do estudo. 

Ressalta-se ainda a constituição de uma equipe de consultores especialistas 

em setores diversos como turismo, meio ambiente, segmento econômico e 

social, infraestrutura e logística de transportes, saneamento básico, 

geoprocessamento, em sua quase totalidade formada por profissionais com 

atuação e vivência local da realidade de Belo Horizonte, os quais além de 

desenvolverem suas atividades setoriais com base nas orientações e 

arcabouço metodológico acumulado pela consultoria desenvolveram processos 

em conjunto de consolidação e análises sistêmicas (“War Rooms”), tendo em 

vista a obtenção de posições consensuais no âmbito do grupo de consultoria e 

do GT da AAE. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A partir do referencial metodológico elencado acima, estabeleceu-se os 

procedimentos aplicados ao longo do desenvolvimento de cada uma das fases 

da AAE. 

 

3.2.1 Linha de Base 

O desenvolvimento e consolidação da Linha de Base se deram através de um 

amplo e profundo processo de levantamento de informações e subsequentes 

análises e consolidações envolvendo os segmentos a seguir explicitados: 

 Caracterização da área de influência direta e indireta, 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; 



 
59 

59 
 

 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.  

O processo de abordagem de cada um dos temas anteriormente descritos se 

deu a partir de um profundo e estruturado processo de busca de informações 

passíveis de obtenção em cada setor, o que foi conduzido pela equipe de 

consultores alocados ao estudo, o que contou com o apoio do GT da AAE na 

obtenção de dados diretamente vinculados ao próprio setor de turismo e na 

facilitação do acesso a dados de outros setores do governo municipal, sendo 

ainda complementado por informações colhidas pela equipe da consultoria 

junto a bases de dados diversas. Após a obtenção dos dados, foram 

processados e, consolidados segundo uma abordagem estratégica e sistêmica 

em estrita observância à aplicação da AAE. 

 

Realização de Oficina para Conhecimento e Análise da Linha de Base. 

Através de processos participativos internos à equipe de consultores e 

externos, junto ao GT da AAE, por meio de intensas reuniões de trabalho, 

constituiu-se uma plataforma de conhecimentos multisetoriais integrados que 

propiciaram as pré-condições para a análise e validação da Linha de Base. 

 

3.2.2 Definição dos Fatores Críticos de Decisão 

Os Fatores Críticos de Decisão - FCD constituem nos elementos de orientação 

dos processos de diagnóstico e prospecção dos comportamentos futuros 

integrados concernentes aos segmentos turismo, meio ambientes, 

infraestrutura e institucional, sua concepção foi pautada nas inter-relações 

entre os planos, programas e projetos de governo, permitindo uma antevisão 

dos potenciais conflitos e oportunidades, segundo uma ótica de abordagem das 

suas causas e não dos seus sintomas. 

A identificação dos Fatores Críticos de Decisão para a AAE do PDITS de Belo 

Horizonte partiu da integração dos seguintes elementos: 

 Quadro de Referência Estratégica (QRE): Em uma primeira vertente 

foram sintetizados os diversos instrumentos de políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento global do município e do setor de 

turismo, com abordagem de diversos planos, nas instâncias de governo 
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federal, estadual e municipal e identificadas as linhas de forças, 

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 sobre o documento de Linha de 

Base, o qual se referenciou no Plano de Desenvolvimento Integrado do 

Turismo Sustentável de Belo Horizonte (PDITS) e no plano de 

marketing, o que propiciou a constituição das Questões Estratégicas; 

 Fatores Ambientais Estratégicos (FA): Complementarmente, procedeu-

se uma síntese abordando os diversos elementos de análise 

relacionados ao meio ambiente, agregando os estudos de base 

desenvolvidos para o setor de saneamento, salientando as forças 

motrizes e inibidoras. 

Na Figura 3 consta uma ilustração sintética da integração dos três subsistemas 

(QRE, QE e FA), que fundamentaram a identificação dos Fatores Críticos de 

Decisão, resultantes de um processo de interação interna à equipe técnica da 

Consultoria (War Rooms) e a um trabalho de exposição, consulta e validação 

em conjunto com o Grupo de Trabalho Intersetorial de Acompanhamento da 

AAE. 

Figura 3 – Ilustração sintética da fundamentação dos FCD 

 

Fonte: Termo de Referência 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 
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a serem enfrentadas, ou por serem temas pertinentes ao desenvolvimento do 

turismo sustentável no município de Belo Horizonte. 

A partir da identificação dos principais FCD, para garantir o foco estratégico, 

procedeu-se com um breve diagnostico preliminar, destacando possíveis 

conflitos e oportunidade. Em seguida, foi identificado alguns indicadores, aqui 

tratados de maneira genérica uma vez que estes foram aprofundados no 

Capítulo 6 quando da Análise dos Fatores Sociais e Diagnostico Estratégico. 

 

Reunião Técnica para Identificação e Definição dos Fatores Críticos de 

Decisão 

O processo de identificação e definição dos FCD contou inicialmente com 

diversas reuniões internas da equipe da consultoria. Posteriormente, para 

alinhamento e fechamento do que foi desenvolvido pela consultoria, foi 

realizada reunião com o GT da AAE, conduzida de forma interativa e 

compatível com os objetivos da atividade. O produto resultante desse 

processo, após análise do Ministério do Turismo, foi adequado pela consultoria 

às necessidades apontadas por este ministério, resultando em uma 

reformulação e reestruturação dos FCD, apresentados no Capítulo 5 em sua 

versão final e consolidada. 

 

3.2.3 Análise dos Fatores Sociais e Ambientais e Diagnóstico Estratégico 

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

cada um dos FCD, por meio da identificação e análise de cada um deles, da 

dinâmica dos processos sociais e ambientais mais representativos, definindo 

seus respectivos indicadores e determinando possíveis interações entre eles. 

Em termos de encadeamento de produtos integrantes do diagnóstico 

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

conforme a seguir explicitado: 

 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); 

 Etapa 4: Realização de Oficina para Validação do Diagnóstico 

Estratégico. 
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A metodologia que contempla a forma e a abordagem de desenvolvimento de 

cada uma das etapas supracitadas será explicitada a seguir, e serão tratadas 

individualmente, além de serem fundamentadas nas seguintes premissas: 

A) A vinculação e a consistência entre os diversos módulos componentes 

da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), ou seja, os FCD estão 

estruturalmente conectados à Linha de Base e aos seus diversos 

componentes dado que, os FCD se originaram da Linha de Base, que se 

constitui na plataforma sobre a qual todas as análises, reflexões e 

formulações se desenvolveram desde o início até o módulo final da AAE; 

B) Por sua vez, a Linha de Base pode ser subdividida para efeito de 

simplificação da sua abordagem, em grandes subsistemas integrantes, a 

saber: 

 Subsistema Meio Ambiente: incluídos os segmentos Físico (clima, 

temperatura, qualidade do ar, bacias hidrográficas, geologia, 

geomorfologia, entre outros), Biótico (cobertura vegetal, UC, áreas 

protegidas, fauna, entre outros) e Socioeconomia (PIB e sua 

distribuição por setor, emprego, renda, educação, saúde, 

segurança, entre outros); 

 Subsistema Turismo: contemplando os diversos elos do setor, a 

exemplo dos atrativos turísticos, as estruturas de suporte de 

hotelaria, polo gastronômico, polo de moda, centros de 

convenções e negócios, serviços vinculados como operadoras de 

turismo, transporte, e receptivo, além dos aspectos relacionados à 

economia do turismo envolvendo PIB, emprego, renda, taxa de 

ocupação, oferta de leitos, entre outros; 

 Subsistema Infraestrutura de Suporte à Qualidade Ambiental: 

envolvendo abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem de águas pluviais, gestão de resíduos sólidos, entre 

outros;  

 Subsistema de Infraestrutura de Logística: incluindo 

equipamentos de suporte ao turismo como aeroportos, estações 

rodoviárias, meios de transporte, mobilidade (intramunicipais, vias 

intermunicipais, ciclovias, entre outros), telecomunicações e 

suprimento de energia (convencionais e alternativas); 

 Subsistema de Planejamento: envolvendo os diversos planos nos 

quatro níveis de governança pública (federal, estadual, municipal 

e metropolitano/intermunicipal), além das áreas de abrangência 

dos planos, ou seja, desenvolvimento global/estratégico, 

desenvolvimento setorial de turismo, do meio ambiente, da 

infraestrutura dos setores de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem, resíduos sólidos, transportes, 
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equipamentos de suporte à logística (aeroportos, estações 

rodoviárias, ciclovias), além dos Planos Transversais/Intersetoriais 

como, por exemplo, o PDITS e AAE; 

 Subsistema Institucional de Organização e Gestão: incluindo as 

interações institucionais e intrasetoriais (no âmbito do setor 

público, setor privado e nas áreas de interação público/privada), 

mecanismos e soluções tecnológicas de suporte à gestão, entre 

outros.   

C) A identificação dos Fatores Críticos de Decisão, enquanto vetores dos 

processos de transformação de todos os elementos componentes do 

desenvolvimento do turismo de Belo Horizonte, em consonância com as 

variáveis ambientais, como elementos de expressão e aferição 

(quantitativa e/ou qualitativa) do estágio de evolução e comportamento 

dos subsistemas integrantes desta AAE. 

Com base, portanto, nas especificações das etapas de serviços e das 

premissas que alicerçam esse estágio da AAE, são explicitadas a seguir, as 

metodologias e procedimentos a serem adotados para o desenvolvimento de 

cada uma das etapas anteriormente identificadas. 

Em relação à Etapa 1: Identificação, classificação e análise dos Fatores Sociais 

e Ambientais Relevantes (FCD): 

 No que concerne à identificação dos FCD: a identificação dos FCD 

constará basicamente da ratificação desses vetores de indicação do 

estágio de evolução do Sistema de Desenvolvimento do Turismo de 

Belo Horizonte em harmonia com o Meio Ambiente e os demais 

subsistemas integrantes, o que foi objeto de definição e fundamentação 

na etapa anterior dessa AAE quando da definição dos FCD. 

 No que tange à análise, se procederá a uma avaliação das principais 

disfunções e não conformidades identificadas para cada um dos FCD, o 

que será direcionado a partir de referenciais de organização, 

funcionalidade e desempenho, à luz das informações consolidadas na 

Linha de Base. 

 Quanto à classificação dos FCD, foram adotadas três vertentes de 

abordagem: 

I. A Tipologia, que será caracterizada quanto à relação que se 

estabelece entre o meio ambiente; a socioeconomia; o patrimônio 

cultural; a infraestrutura de mobilidade; o transporte e 

equipamentos de suporte; a infraestrutura de saneamento e o 

setor institucional com cada FCD, considerando de forma 
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transversal, a interferência no desenvolvimento do turismo 

sustentável de Belo Horizonte. 

II. A Localização ou Abrangência, que será classificada enquanto 

local, municipal, regional, estadual ou federal;  

III. Finalmente, quanto ao Nível de Controle de Decisão, relacionado 

aos sistemas de gestão pública, das instituições ligadas ao setor 

do turismo ou do meio ambiente ou da cultura, bem como da 

iniciativa privada. Dessa forma, segundo uma gradação de Nível 

de Controle de Decisão: 1 - Gestão Pública Municipal; 2 - Gestão 

entre município, comunidade e iniciativa privada e 3 - Gestão 

compartilhada entre municípios/estado e federação. 

Quanto ao tratamento dos temas contidos na Etapa 2: Definição dos 

Indicadores para os FCD e interações entre eles: 

 Para a definição dos indicadores dos FCD, o procedimento consistiu em: 

I. Considerar que os indicadores podem ser quantitativos ou 

qualitativos levando em conta as peculiaridades de cada FCD e 

as limitações de se parametrizar certos aspectos necessários à 

identificação do estágio de evolução e comportamento frente aos 

seus respectivos paradigmas;  

II. Contemplar a possibilidade de que um mesmo FCD pode 

comportar mais de um Indicador para refletir o seu 

comportamento ou estágio de desenvolvimento vis a vis as 

condições de comportamento/desempenho ideal; 

III. Se basear nas informações consolidadas na Linha de Base; 

IV. Simular o comportamento dinâmico de cada um dos FCD tendo 

em vista as inter-relações dos seus componentes; 

V. Para cada expressão da posição atual dos Indicadores, explicitar 

a posição de comportamento ideal/paradigma; 

 Para as interações entre os FCD é importante realçar que, considerando 

que em um mesmo FCD pode figurar uma diversidade de componentes, 

as interações internas aos FCD, são compartilhadas entre os seus 

componentes, e as interações externas verificadas entre os 

comportamentos globais dos FCD como um todo, segundo as diversas 

combinações entre os 6 FCD. Adicionalmente às abordagens 

relacionadas às interações entre os FCD, é importante também estes 

serem tipificados com relação aos seus âmbitos de abrangência. Nesse 

sentido, constam a seguir os níveis de abrangência utilizados: 

I. Global: atingindo as esferas federal, estadual e municipal de 

interação; 
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II. Intersetorial: englobando o protagonismo e/ou interação em um 

mesmo FCD, de dois ou mais setores de atividades no âmbito do 

governo municipal (Turismo, Meio Ambiente, Cultura, entre 

outros), podendo também envolver interações com setores da 

iniciativa privada e também da comunidade;  

III. Setorial/Intrasetorial: envolvendo a interação de segmentos de um 

mesmo setor, como, por exemplo, o setor do turismo em seus 

diversos elos (hotelaria, gastronomia, eventos, entre outros). 

A 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), foi atribuído, 

preliminarmente, aos núcleos de Coordenação Setorial de Meio Ambiente e de 

Infraestrutura de Saneamento, os quais, desde a elaboração da Linha de Base, 

procederam aos levantamentos e análises desses projetos ambientais, que são 

sistematizados e avaliados quanto ao estágio de evolução e identificação das 

fontes de recursos. 

Quanto à metodologia aplicada na Etapa 4: Realização de Oficina para 

Validação do Diagnóstico Estratégico, foram adotados os seguintes 

procedimentos: 

 Pré-identificação de todos os agentes intervenientes que protagonizarão 

a análise do diagnóstico estratégico, envolvendo o COMTUR de Belo 

Horizonte, através de suas entidades representativas e outras entidades 

e lideranças previamente identificadas na Linha de Base; 

 Estruturação, em conjunto com a Belotur, do processo de convite aos 

atores relevantes para envolvimento no processo de validação do 

Diagnóstico Estratégico da AAE; 

 Dimensionamento e organização prévia do evento em termos de 

instalações, acomodações, recursos técnicos e tecnológicos para 

exposição e interação com os participantes; 

 Estruturação e operacionalização do processo de comunicação, 

divulgação do evento e confirmação prévia, pelo menos, por parte das 

associações participantes; 

 Distribuição do evento em três segmentos: 

I. Segmento expositivo: abertura pela Belotur/Governo Municipal e 

exposição técnica pela Brencorp (duração de 60 minutos);  

II. Segmento de abertura dos debates, contribuições, dúvidas e 

sugestões por parte dos grupos participantes e da comunidade 

em geral, conduzido por moderador especialista (duração de 60 

minutos);  
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III. Segmento de registro fotográfico e das intervenções e sugestões 

dos participantes, o que será objeto de inserções em documento 

próprio e/ou no próprio corpo da versão final do diagnóstico 

estratégico (duração de 60 minutos), em paralelo com as 

intervenções e consolidados a posteriori. 

 

3.2.4 Avaliação de Oportunidades e dos Riscos Ambientais e Cenários 

Para a melhor compreensão e análise, o Capítulo 7 foi estruturado 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 

A identificação, avaliação e classificação dos impactos do desenvolvimento 

turístico de Belo Horizonte, estruturadas a partir dos FCD selecionados, 

mostra-se como uma das etapas mais importantes e complexas no processo 

de elaboração da AAE, já que os impactos prognosticados podem incidir direta 

e indiretamente nas áreas de influência da atividade turística e trazer profundas 

alterações à sociedade ali inserida. 

Para tanto, foram consideradas as consequências ambientais decorrentes do 

crescimento da atividade turística no município de Belo Horizonte, no sentido 

de conhecer o potencial impactante da atividade e as possíveis medidas de 

mitigação de impactos negativos, ou potencialização dos positivos. 

Os impactos foram identificados com base na suposição 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 desta Avaliação Ambiental Estratégica e 

levadas para o Capítulo 7 – Avaliação de oportunidades e dos riscos 

ambientais e cenários em seus pontos mais importantes. 

Nesse contexto, os impactos foram abordados dentro de uma condição de 

referência que permitirá a construção do Cenário de Referência, numa primeira 

concepção. Em outras perspectivas, para a construção dos demais cenários 

alternativos são considerados ainda fatores determinantes, tais como os 

investimentos do PRODETUR e demais projetos abordados ao longo da AAE, 

todos pontuados adiante no Capítulo 7. 
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Para a composição do presente item, o mesmo foi subdividido em 3 estágios 

de construção, apresentados de forma esquemática na Figura . 

Figura 4 – Fluxograma de evolução da identificação e avaliação dos impactos 

estratégicos. 

 
Fonte: Brencorp (2018). 

1º Estágio – Método Utilizado 

Diante da natureza exploratória do processo de identificação e avaliação dos 

impactos ambientais potenciais, foi adotada como ferramenta metodológica a 

Matriz SWOT para a identificação e a análise dos impactos. O termo, em 

inglês, significa Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças). A análise SWOT consiste em um 

instrumento de pesquisa a partir do qual são coletados dados e informações 

relevantes que caracterizam o ambiente interno ou endógeno (forças e 

fraquezas) e o ambiente externo ou exógeno (oportunidades e ameaças). 
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Os fatores endógenos foram delimitados ao território de Belo Horizonte, e onde 

a gestão dos mesmos ocorra integralmente pela municipalidade. Já os fatores 

exógenos, por sua vez, dependem da participação de outros organismos com 

decisões que ultrapassam o limite da territorialidade. 

Desse modo, entende-se que a viabilidade do desenvolvimento integrado do 

turismo sustentável em Belo Horizonte vincula-se a um conjunto de fatores 

internos/endógenos, que se relacionam e dependem de intervenções da 

própria municipalidade, e de fatores externos/exógenos ao município, que 

demandam intervenções e decisões conjuntas no estabelecimento de um 

planejamento territorial regional. 

Os fatores endógenos se relacionam aos atrativos turísticos e a infraestrutura 

de base e bens e serviços que os acompanham e os suportam, presentes no 

mesmo domínio político-administrativo. Nesse caso, o processo de gestão da 

atividade turística se dá endogenamente, a partir de ações do governo ou de 

organizações civis institucionalizadas no município. 

Quanto aos fatores exógenos, existe uma correlação da atividade turística e 

seus atrativos com os elementos presentes em outros domínios político-

administrativos. Nesse sentido, o processo de gestão da atividade perpassa 

por outras administrações acontecendo de forma exógena e demandando 

esforços multilaterais entre a municipalidade visitada e as administrações de 

outros municípios, ou de outras esferas (estaduais ou nacionais). 

Diante disso, a avaliação dos impactos é precedida por uma descrição analítica 

desses fatores, considerando as características do ambiente potencialmente 

afetado pela atividade turística, cidade de Belo Horizonte e entorno de 

interação, com suas ações correlacionadas de causa e efeito.  

Este método representa um critério qualitativo/quantitativo que permite 

visualizar o grau de influência dos impactos em função do desenvolvimento do 

turismo. 

Para tanto, foram considerados os FCD como referências. As disfunções, ou 

não conformidades, por estes adotadas foram observadas sob a condição de 

fraquezas, ameaças, forças ou oportunidades, a fim de identificar os impactos 

socioambientais dentro de uma perspectiva inicial. 

É importante frisar que a caracterização dos impactos estratégicos decorrentes 

do potencial desenvolvimento da atividade turística se dá a partir da 

constituição das matrizes SWOT, elaboradas para cada um dos FCD, os quais 

representam as “janelas de observação” da avaliação em curso. 
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A construção das matrizes teve como referência seis Fatores Críticos de 

Decisão definidos anteriormente, identificando os aspectos indutores e 

inibidores do desenvolvimento turístico do Município Belo Horizonte. 

Após a identificação e descrição analítica, os impactos foram avaliados em 

conformidade com os critérios metodológicos específicos apresentados 

adiante. 

2º Estágio – Análise das oportunidades e riscos ambientais e de 

sustentabilidade 

Após a definição do método utilizado para a identificação e avaliação dos 

impactos, inicia-se a análise das oportunidades e riscos ambientais e de 

sustentabilidade, decorrentes do crescimento contínuo do turismo em Belo 

Horizonte, estruturado a partir dos FCD selecionados, sendo abordados da 

seguinte forma: 

I. Identificação e avaliação dos impactos ambientais potenciais 

(descrição de áreas e fatores de degradação, qualidade dos 

recursos físicos e bióticos, usos potenciais e necessidades de 

reabilitação);  

II. Análise da contribuição do turismo na mitigação da pobreza e 

melhoria das condições de vida da população local, 

especialmente dos coletivos mais vulneráveis; 

III. Identificação dos riscos sociais derivados do desenvolvimento 

atual, ou potencial do turismo (índice de desenvolvimento 

humano, grupos vulneráveis, setores de atividades tradicionais, 

medidas de prevenção e correção); 

IV. Definição dos critérios de avaliação, apresentado nesta 

Metodologia e aplicada no Capítulo 7, deste documento; 

V. Definição das medidas para evitar/mitigar/compensar os impactos 

negativos; 

VI. Definição das medidas para potencializar/maximizar os impactos 

positivos.  

As variáveis para composição dos critérios de avaliação resultaram de 

levantamento bibliográfico sobre os métodos para avaliação de impactos 

ambientais exigidos para a elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA), instrumentos legais 

que se consolidaram a partir da Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, do Art. 225, § 1º, Inciso IV, da Constituição 

Federal, e ainda com regulamentação federal dada pela Resolução nº 001/86 

do CONAMA. 
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Assim sendo, após a identificação e descrição dos impactos, procedeu-se com 

a avaliação ambiental, na qual foram definidos os atributos e parâmetros 

apresentados no Quadro a seguir. 

Quadro 1– Definição dos atributos e respectivos parâmetros adotados para a avaliação 

dos impactos ambientais estratégicos do turismo 

ATRIBUTO DESCRIÇÃO PARÂMETROS 

Caráter 

Representa a 

influência de uma ação 

realizada na área 

afetada, tendo como 

resposta uma alteração 

ambiental em algum 

componente 

Positivo (+): quando uma ação realizada numa área 

tem como consequência uma alteração benéfica à 

mesma. 

Negativo (-): quando uma ação realizada numa área 

tem como consequência uma alteração negativa à 

mesma. 

Ordem 

Atributo pelo qual se 

determina o nível de 

relação entre a ação 

impactante e o impacto 

gerado ao meio 

ambiente 

Direta (D): também denominado impacto primário ou 

de primeira ordem, resulta de ação direta da 

atividade impactante sobre elemento do meio. 

Indireta (I): resulta de uma ação secundária em 

resposta à ação anterior ou quando é integrante de 

uma cadeia de reações, também denominada de 

impacto secundário ou de enésima ordem. 

Intensidade 

(Grau de 

Impacto) 

Representa a força do 

impacto ambiental 

apresentando-se numa 

dimensão que se torna 

gradual às 

diferenciadas ações 

produtoras dos 

impactos no sistema 

ambiental. 

Baixa (B): quando os fatores impactantes são 

inexpressivos não chegando a causar 

descaracterização ou favorecimento dos 

constituintes ambientais. 

Moderada (Mo): Quando os fatores impactantes são 

medianamente elevados chegando a causar uma 

baixa descaracterização ou favorecimento dos 

constituintes ambientais. 

Alta (A): Quando os fatores impactantes são 

bastante elevados a ponto de causar uma profunda 

descaracterização geral dos constituintes 

ambientais, ou favorecendo-os significativamente. 

Propagação 

É a contabilização de 

tempo da duração do 

impacto, depois de 

finalizada a ação que o 

determinou. 

Curta (C): quando a neutralização do impacto ocorre 

imediatamente após o final da ação. 

Média (M): quando da necessidade de decorrer 

razoável período de tempo para a dissolução do 

impacto. 

Longa (Lo): quando após a conclusão da ação 

geradora do impacto, este permanece por longo 

período de tempo, podendo não desaparecer.  
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Espacialização 

Delimita a extensão 

espacial do impacto 

tendo como base, a 

relação entre a ação 

causadora e a 

extensão territorial 

atingida. 

Local (L): quando o impacto afeta a superfície 

delimitada pela área de influência direta, objeto da 

AAE. 

Regional (R): quando o impacto afeta a superfície 

delimitada pela área de influência direta, objeto da 

AAE, extrapolando-a. 

Fonte: Oliveira, FFG & Medeiros, WDA (2007), adaptado por Brencorp (2019). 

3º Estágio - Qualificação, tipificação dos resultados obtidos e suporte às 

decisões estratégicas 

Para a qualificação e tipificação dos impactos identificados adotou-se um 

método conjugado de análise e avaliação a partir dos atributos: intensidade 

(grau do impacto), propagação e espacialização, sendo realizados os possíveis 

cruzamentos entre os parâmetros de cada atributo (Quadro). Este método foi 

utilizado como forma de mensurar a significância dos impactos, que aumenta 

com a intensidade conjugada com a duração da ação e com a abrangência que 

atinge (espacialização). 

A significância dos impactos é um importante indicador de suporte às decisões 

estratégicas, juntamente com a verificação e análise das inter-relações entre os 

impactos identificados e suas causas. 

Quadro 2 – Definição da qualificação da significância do impacto ambiental 

Atributos Intensidade Propagação Espacialização 

Parâmetros 

Baixa (B) Curta (C) Local (L) 

Moderada (Mo) Média (M) Regional (R) 

Alta (A) Longa (Lo)  

Cruzamentos Intensidade Propagação Espacialização 

Baixa Significância 

1 B C L 

2 B C R 

3 B M L 

4 B M R 

5 B Lo L 
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Atributos Intensidade Propagação Espacialização 

6 Mo C L 

Mediana Significância 

7 B Lo R 

8 Mo C R 

9 Mo M L 

10 Mo M R 

11 Mo Lo L 

12 A C L 

Alta Significância 

13 Mo Lo R 

14 A C R 

15 A M L 

16 A M R 

17 A Lo L 

18 A Lo R 

Fonte: Brencorp (2019). 

 

Construção dos Cenários (Projeções Futuras) 

Para a construção de cenários e escolha do cenário sustentável foram 

percorridos três estágios, conforme apresentado na Figura 5.  
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Figura 5 – Fluxograma de evolução da construção dos cenários 

 
Fonte: Brencorp (2018). 

4º Estágio – Indicação de enfoques 

O método de construção dos cenários teve como ponto de partida os seguintes 

enfoques definidos:  

Enfoque1: Reflexo dos investimentos do PRODETUR x produtos turísticos  

Foram considerados os novos investimentos contidos no PRODETUR e 

em outros planos e programas formulados pelo Governo Federal, além 

dos projetos contidos no próprio PDITS, os quais repercutem na 

dinâmica promovida por esses investimentos e os seus impactos na 

atividade. 

Enfoque 2: Dinâmica de evolução do sistema viário/aeroviário e seus reflexos 

no meio ambiente 

Foram consideradas as estruturas de rodovias federais e estaduais, 

além de outros equipamentos de infraestrutura de transportes 

(aeroportos, ferrovias, linhas de metrô, entre outros), e seus reflexos em 
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termos de fluxos turísticos, com atenção especial para os conteúdos e 

compromissos contidos nos processos de licenciamento ambiental 

desses investimentos.  

Enfoque 3: Avaliação transversal do sistema de gestão das unidades de 

conservação com a morfologia e o processo de ocupação do seu entorno 

Esse enfoque tratou do significado das ações de preservação nas 

Unidades de Conservação inseridas na área delimitada ao objeto da 

AAE (BH). Além de trazer aspectos complementares relacionados com 

Unidades de Conservação Federal, planos afins, condições de uso do 

solo no entorno, considerando o processo de ocupação, a conservação 

ambiental e as condições morfológicas. 

Enfoque 4: Modelo institucional e de planejamento visando a racionalização e 

harmonização com os aspectos culturais, arquitetônicos e de utilização dos 

espaços urbanos, etc. 

Foram considerados os tópicos relacionados ao planejamento do espaço 

construído e seus aspectos institucionais, de forma a preservar a 

tipologia arquitetônica, as condições de uso do solo, e a morfologia 

adequada ao lugar turístico. Além disso, serão contemplados conjuntos 

homogêneos de espaços que remetam à identidade histórica e cultural 

de Belo Horizonte, com respectivas possibilidades de contribuírem para 

o desenvolvimento do turismo sustentável na capital. 

5º Estágio – Cenários alternativos 

Com base no estoque agregado de informações levantadas desde a Linha de 

Base até os enfoques anteriormente descritos, foram construídos os cenários 

alternativos do desenvolvimento do turismo em Belo Horizonte, 

compatibilizados com as questões sustentáveis e ambientais, e com outras 

prospecções alternativas ligadas à infraestrutura, saneamento, planejamento e 

controle do processo de uso e ocupação do solo, segundo os caminhos 

alternativos a seguir apresentados: 

A. Cenário de Referência (CR); 

B. Cenário de Desenvolvimento PRODETUR (CDP); 

C. Cenário de Desenvolvimento das demais ações estruturantes (CDD). 

Cenário de Referência (CR) 

O CR compreendeu a projeção das tendências decorrentes da caracterização 

socioambiental indicada na Linha de Base (P2) e no Diagnóstico Estratégico 

(P4) sem considerar a hipótese de implementação do PRODETUR. 
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Cenário de Desenvolvimento PRODETUR (CDP) 

O CDP incluiu a projeção das tendências decorrentes da implementação do 

PRODETUR, contendo a identificação das mudanças que seriam introduzidas 

no ambiente e sua avaliação do ponto de vista da contribuição que fará à 

economia do turismo e ao desenvolvimento sustentável de Belo Horizonte, 

assim como as interações com outras regiões do estado e/ou outras regiões do 

país. 

Cenário de Desenvolvimento das demais ações estruturantes (CDD) 

O CDD abarcou a projeção das tendências decorrentes da implementação de 

programas e ações estruturantes que possam ter sido identificadas no 

diagnóstico e que tenham um impacto relevante no turismo do Município. 

Abarca a identificação das mudanças que seriam introduzidas no ambiente e 

sua avaliação, do ponto de vista da contribuição que fará à economia do 

turismo e ao desenvolvimento sustentável de Belo Horizonte, assim como as 

interações com outras regiões do estado e/ou outras regiões do País. 

6º Estágio – Cenários de Desenvolvimento e Sustentabilidade proposto – CDS 

O CDS resultou do cotejamento dos três cenários anteriormente descritos e 

que implicaram na melhor relação entre o desenvolvimento do setor do turismo 

com o meio ambiente e a sustentabilidade, constituindo-se um acervo de 

suporte às decisões estratégicas preventivas (ex-ante), visando propiciar 

soluções para possíveis conflitos ou prejuízos, adaptáveis em médio e longo 

prazo pelo caráter dinâmico da avaliação. 

A tipologia das recomendações resultantes do CDS será expressa nos 

seguintes tópicos: 

 Ajustes, correções e ações complementares que devem ser introduzidas 

no programa (ou seu sucedâneo);  

 Medidas e instrumentos que complementam o programa em termos de 

regulação, gestão pública, mitigação de impactos, indução de vetores de 

transformação do espaço, agregação de novas tecnologias para suporte 

de decisões estratégicas e monitoramento sistemático, estruturação de 

novos canais de consulta e articulação com a comunidade, entre outros 

aspectos importantes;  

 Ajustes e complementações no PDITS do Município de Belo Horizonte.  
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Oficina Técnica para Consolidação dos Impactos e dos Cenários 

O Relatório de Identificação e Avaliação de Impactos e Construção de Cenários 

foi construído pela equipe de consultores com a participação ativa de 

integrantes do Grupo de Trabalho da AAE de Belo Horizonte, em oficinas 

técnicas com os objetivos de se apresentar as conclusões obtidas e obter 

contribuições para ajustes, primordiais a validação do mesmo. 

 

3.2.5 Recomendações e Programa de Acompanhamento 

A última etapa da elaboração da AAE de Belo Horizonte propõe a apresentar a 

consolidação do conjunto de conclusões obtidas ao longo do 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 descritos. 

1º Estágio - Definição das Recomendações: 

Com base no cenário de sustentabilidade anteriormente descrito, estão 

disponibilizadas as condições para a explicitação das recomendações as quais 

se constituiu nos elementos norteadores das mudanças projetadas no âmbito 

desta AAE. Dessa forma, foram norteadores: 

I. As condições para melhor aproveitamento das oportunidades e do 

controle dos riscos ambientais e sociais; 

II. As orientações para as fases seguintes do planejamento, envolvendo 

os desdobramentos necessários a não descontinuidade das práticas e 

procedimentos construídos na AAE, buscando a sua consequência e 

efetividade, a partir dos recursos despendidos e do potencial de 

resultados a serem auferidos; 

III. As medidas de fortalecimento institucional, superação das deficiências 

da legislação e a melhoria das condições de governança, envolvendo 

a harmonização das políticas, planos, programas relacionados aos 

setores de Turismo e Meio Ambiente do Governo Municipal além de 

outros setores que se mostraram necessários; 

IV. As Diretrizes e restrições para a concepção de projetos necessários 

para a execução do PDITS e os respectivos requisitos de avaliação. 

Constatou ainda, a elaboração de quadros correlacionando as Conclusões e as 

correspondentes Recomendações, envolvendo dentre outras, as seguintes 

proposições: 
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I. As etapas seguintes do processo de planejamento do Município de 

Belo Horizonte e a sustentabilidade do desenvolvimento turístico; 

II. As diretrizes para o Licenciamento Ambiental dos Investimentos e 

Obras de Infraestrutura; 

III. Ações de fortalecimento institucional para a gestão ambiental e do 

turismo, envolvendo eventualmente novas modelagens de 

governança e integração entre os diversos setores envolvidos, a 

capacitação continuada do quadro técnico e gerencial e a 

incorporação de novas ferramentas tecnológicas para suporte aos 

novos processos de decisão e monitoramento; 

IV. Conceber novos mecanismos de Articulações Institucionais para o 

suprimento das demandas sociais, incluindo o estabelecimento de 

novas práticas de consulta aos diversos setores envolvidos, com 

possível utilização dos instrumentos tecnológicos de comunicação 

social pertinentes. 

2º Estágio - Elaboração de Programa de Acompanhamento da Implantação das 

Recomendações: 

Este estágio se constituiu em conteúdo técnico e social, submetido a vários 

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

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. 

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

concretização de um programa de acompanhamento e controle das 

recomendações da AAE do Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável 

de Belo Horizonte, 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 

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.  

3º Estágio - Realização de oficina com a equipe da Contratada e Contratante 

para Análise e Subsídios: 

Este estágio foi feito de forma interativa entre a equipe de consultores e 

Belotur, o qual foi previsto os últimos ajustes necessários à elaboração do 
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Relatório de Recomendações e Programa de Acompanhamento. Em seguida 

foi realizada oficina junto ao GT da AAE onde ocorreu a validação do Relatório 

bem como foram incorporadas as sugestões e recomendações obtidas no 

processo de validação pública da Versão Preliminar da Avaliação Ambiental 

Estratégica do Município de Belo Horizonte. 
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4. LINHA DE BASE 

 

4.1 CONCEITUAÇÃO E DELIMITAÇÃO 

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 Direta e Indireta de uma AAE envolve 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 (no caso, 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. 

A análise do desenvolvimento da atividade turística no município de Belo 

Horizonte, frente aos aspectos institucionais, estruturais e operacionais e, 

segundo a ótica de cada segmento a ser analisado nesta AAE, realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica com base em estudos e documentos recentes, 

organizados por órgãos e instituições de referência e atuantes no setor, além 

dos Governos do Município e do Estado de Minas Gerais, a qual permitiu 

apresentar e analisar estas informações e descrever características e 

particularidades da capital, conforme consta a seguir, tanto para a AID (em 

primeiro plano) e, na sequência, para as Áreas de Influência Indiretas 

referentes a cada tema, ensejando, ao final, uma abordagem unificada. 

 

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. Neste 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 seu território. 

Há que se considerar que o município de Belo Horizonte constituiu-se em polo 

nacional que se destaca pelo potencial para o desenvolvimento da atividade 

turística, devido à estruturação de sua oferta, à existência de diversificados 
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atrativos, produtos e serviços, bem como na respectiva demanda, em intenso 

crescimento, o que se soma aos instrumentos de políticas públicas e estudos 

locais que vêm contribuindo para o devido planejamento e organização do 

município, para o fomento do turismo. 

 

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, 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 localidades. Estes efeitos, 

replicados em subsequentes ordens, são considerados indiretos, podendo 

ocorrer pontualmente em alguma localidade e/ ou estrutura específica ou não, 

decorrem tanto das ofertas geradas pelo investimento no turismo quanto pelas 

demandas que essa atividade econômica requer. 

Os efeitos da atividade turística, ao extrapolarem o território de Belo Horizonte, 

passam a envolver outras espacialidades com prerrogativas político-

administrativas próprias e independentes, de modo que, o emprego de ações 

necessárias para o seu controle e/ou sua potencialização se dá efetivamente 

de forma exógena ao alcance da capital. É fato que a viabilidade do 

desenvolvimento do turismo sustentável em Belo Horizonte depende de fatores 

ou equipamentos não disponíveis na capital, cuja gestão dos mesmos, é 

realizada por organismos das esferas municipal, estadual ou mesmo federal, 

situados fora de seu limite territorial. Exemplificando, verifica-se uma 

interdependência entre atrativos turísticos naturais, como o Parque das 

Mangabeiras com unidades de conservação contíguas ou a conservação dos 

mananciais de abastecimento de água presentes em outros municípios. 

O desenvolvimento do turismo sustentável integrado em Belo Horizonte 

depende, assim, da garantia do equilíbrio de seu conjunto de fatores internos 

ou externos à capital, no que tange ao seu funcionamento, dimensionamento, 

acompanhamento e gestão, vitais à atividade e, portanto, estratégicos. 

Considerando as características específicas do município de Belo Horizonte, 

não apenas quanto à sua inserção no contexto metropolitano e ademais, os 

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 Áreas de Influência 

Indiretas para cada um dos segmentos a serem estudados em conjunto, 

comportam delimitações com algumas distinções conforme a seguir descrito. 
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4.1.2.1 AII do segmento da Socioeconomia 

Os efeitos 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 para o 

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, e 

porque não dizer, de âmbitos nacional e internacional, fruto do protagonismo 

crescente da capital no contexto turístico global.  

A figura apresentada a seguir (Figura 6) apresenta a localização de Belo 

Horizonte em relação à RMBH e seu colar no estado de Minas Gerais AII, sob 

a ótica de abordagem da Socioeconomia.  

.
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Figura 6 - Belo Horizonte com sua região metropolitana e colar metropolitano, 

com sua localização no estado de Minas Gerais. 

 
Fonte: Brencorp (2018). 

 

4.1.2.2 AII segundo a abordagem do Setor Turismo 

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

aproximadamente 100 km, como Área de Influência Indireta, 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 (Figura 7). 
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Figura 7 - Área de Influência do Setor Turismo. 

 
Fonte: Brencorp (2018) 

 

Segundo este enfoque, pode ser mencionado o Aeroporto Internacional de Belo 

Horizonte, considerado um dos principais do país, que está localizado nos 

municípios de Lagoa Santa e de Confins, na região metropolitana de Belo 

Horizonte e que contribui significativamente para a chegada de turistas à 

Capital e ao Estado. 

Ainda, nessa região, encontra-se a Rota das Grutas de Peter Lund, que visa 

promover os locais por onde o naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund 

(1801-1880) passou em suas pesquisas, incluindo atrativos como o Parque 

Estadual do Sumidouro (Lagoa Santa e Pedro Leopoldo) e as grutas turísticas 

do Estado abertas à visitação, sendo estas: Lapinha (Lagoa Santa), Rei do 

Mato (Sete Lagoas) e Maquiné (Cordisburgo). 
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Somado à cultura, pontua-se a natureza exuberante do Parque Nacional da 

Serra do Cipó, localizado nos municípios de Santana do Riacho e 

Jaboticatubas, próximo a Lagoa Santa, encontra-se inserido na Reserva da 

Biosfera da Serra do Espinhaço, a qual o paisagista Burle Marx denominou de 

Jardins do Brasil, devido à diversidade de espécies florais. 

Além disso, no entorno de Belo Horizonte, se localiza um dos mais relevantes 

conjuntos do barroco mineiro, os 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.  

No Inhotim, em Brumadinho (60km), a integração entre a oferta da natureza e 

da cultura, permite a imersão do visitante nas galerias de arte, que estão em 

constante expansão, bem como em seus jardins, que foram reconhecidos com 

título de Jardim Botânico pela Comissão Nacional de Jardins Botânicos 

(CNJB). Além dos referenciais anteriormente citados, ressalta-se a existência 

de uma estrutura de serviços para o atendimento aos visitantes, que vem 

sendo ampliada e diversificada desde sua abertura ao público. 

 

4.1.2.3 AII segundo a abordagem do Segmento Ambiental 

Do ponto de vista ambiental, a Área de Influência Indireta compreende um 

perímetro que ultrapassa os limites territoriais de Belo Horizonte e no qual 

estão incluídos os municípios de Contagem, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho 

(estes três últimos municípios integrantes da chamada APA Sul) (Figura 8), 

atrativos turísticos importantes 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. 
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Figura 8 – Áreas de Influência do Setor Meio Ambiente 

 
Fonte: Brencorp (2018). 

 

Assim, considerando que a Lagoa da Pampulha é abastecida pelas águas da 

bacia inserida integralmente nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, em 

proporções praticamente iguais, adotou-se este município como parte 

integrante da AII.  

Vale salientar que Nova Lima é o principal município que faz limite com Belo 

Horizonte ao sul, e, juntos, constituem um polo concentrador da maioria das 

ameaças à APA Sul. Tem-se que a maioria dos problemas ambientais 

recorrentes na porção sul de Belo Horizonte poderiam ser compartilhados entre 

estes dois municípios. Esta área possui uma das maiores extensões de 

cobertura vegetal nativa do Estado, em termos de Mata Atlântica e Cerrado, e 

nela está presente a bacia hidrográfica do Rio das Velhas (um dos principais 

afluentes da bacia hidrográfica do Rio São Francisco), que é responsável pelo 

abastecimento de água para aproximadamente 70% da população de Belo 

Horizonte. A necessidade de preservação das bacias hidrográficas reforça a 

importância de ações compartilhadas com esse objetivo comum, o que justifica 
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a inclusão dos municípios de Ibirité e Brumadinho, já que os mesmos 

constituem fonte de abastecimento de água para a Região Metropolitana de 

Belo Horizonte. 

4.1.2.4 AII dos segmentos de Infraestrutura de Saneamento e Transporte 

Já em relação à 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. Existe uma relativa interdependência da cidade de Belo 

Horizonte e o desenvolvimento integrado de sua atividade turística, a partir da 

disponibilidade das estruturas de base e serviços de infraestrutura. 

Em relação ao saneamento, a área de influência indireta compreende os 

municípios da Região Metropolitana e o Colar Metropolitano onde estão 

localizados os mananciais que abastecem a cidade de Belo Horizonte, bem 

como os reservatórios e todo o sistema de abastecimento integrado (Figura 9). 

Figura 9 – Áreas de Influência do Setor Saneamento 

 
    Fonte: Brencorp (2018). 

 



 
87 

87 
 

Inserem-se ainda nesta AII relativa à infraestrutura de Saneamento, os 

municípios que recebem os resíduos sólidos gerados, atualmente em consórcio 

intermunicipal, e as cidades que recebem e/ou tratam o esgoto gerado, assim 

como a drenagem natural do município de Belo Horizonte composta, 

principalmente, pelos ribeirões da Onça e Arrudas, sendo que as cabeceiras de 

ambos se situam no Município de Contagem e Sabará.  

Entende-se que estes municípios necessitam ter capacidade de suporte para 

atendimento a Belo Horizonte, considerando-se inclusive o turismo e sua 

expansão. Desta forma, os 16 municípios componentes da área de influência 

indireta 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 estes o município de Confins, dada a localização do Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves, infraestrutura 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, “envoltório”, que 

explicitará visualmente, os limites de abordagem global desta AAE do PDITS 

de Belo Horizonte (Figura 10). 
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Figura 10 – Áreas de influências Indiretas 

 
Fonte: Brencorp (2018). 

 

4.1.3 Aspectos Ambientais  

4.1.3.1 Meio Físico  

4.1.3.1.1 Aspectos Climáticos  

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura média do 

mês mais quente é de 23,4°C e a do mês mais frio é de 18,4°C, sendo a média 

anual 21,5°C. Diversos estudos na área de climatologia têm apontado 

alterações climáticas na RMBH, mostrando aumentos de temperatura nos 

meses de inverno (especialmente julho). Estas alterações têm sido atribuídas a 

causas naturais e ao processo de urbanização. Segundo a classificação de 

Köppen, o clima de Belo Horizonte é do tipo Aw (tropical). 

A média anual de chuvas gira em torno de 1.500mm, com 80% distribuídos 

entre outubro e março, que são também os meses mais quentes do ano. As 

chuvas concentram-se nos meses de dezembro e janeiro. Grande parte da 

água da chuva escoa superficialmente constituindo, em determinadas áreas do 

município, significativo agente erosivo e de risco geológico.  
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Qualidade do Ar na RMBH 

Quanto a qualidade do ar na região metropolitana de Belo Horizonte, a 

Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais (FEAM), 

opera uma rede de monitoramento da qualidade do ar constituída de estações 

automáticas e semiautomáticas, contendo analisadores de gases, sensores 

meteorológicos e sistema de aquisição e transmissão dos dados, iniciado em 

1995. Na área do município de Belo Horizonte, são operadas três estações de 

monitoramento.  

Para facilitar a divulgação e a compreensão dos níveis de qualidade do ar 

monitorados, utiliza-se o Índice de Qualidade do Ar (IQA). A visualização do 

IQA diário do município de Belo Horizonte pode ser feita através do site da 

FEAM (www.feam.br). No decorrer do período monitorado, o IQA tem se 

mantido numa escala aproximada que varia de boa a regular.  

4.1.3.1.2 Recursos Hídricos  

No aspecto hidrográfico, o município se localiza nos limites da Bacia 

Hidrográfica do rio São Francisco. Segundo o Instituto de Geociências 

Aplicadas (IGA), o município se insere em quatro micro bacias: Bacia do 

Ribeirão Arrudas, Bacia do Ribeirão da Onça, Bacia do Rio das Velhas e Bacia 

do Ribeirão Isidoro. O mapa da Figura 11 mostra a distribuição dessas bacias 

no território municipal. 

A rede de drenagem está estruturada nas bacias do Ribeirão Arrudas, do 

Córrego do Onça e do seu tributário Ribeirão Isidoro, os quais fluem de oeste 

para leste em direção ao Rio das Velhas.  

Champs (2008) em trabalho sobre a drenagem pluvial em Belo Horizonte, 

quantificou em aproximadamente 700 km de extensão o somatório dos cursos 

d’água circunscritos à capital, dos quais 160 km são canais revestidos 

fechados, 40Km canais revestidos abertos e 500Km em leito natural. Parte 

deles atravessa áreas de preservação ambiental, como os parques municipais, 

constituindo-se assim numa importante estratégia para a conservação dos 

recursos naturais e melhoria da qualidade de vida no município. Cerca de 30 

parques municipais abrigam córregos, nascentes e lagos. 

A Tabela 1 demonstra a distribuição areal das bacias. 
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Tabela 1 – Distribuição areal das bacias hidrográficas em Belo Horizonte – 2010 

DISTRIBUIÇÃO AREAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS  
EM BELO HORIZONTE – 2010 

Bacia 
Área no município de Belo 

Horizonte (Km
2
) 

Área percentual (%) 

Ribeirão Arrudas 163,70 49,25 

Córrego do Onça 102,57 30,86 

Ribeirão Isidoro 55,61 16,73 

Rio das Velhas 10,50 3,16 

Total 332,38 100 

Fonte: PDITS (2012). 

Os quantitativos de cursos canalizados e em leito natural, em Belo Horizonte, 

abordados no Plano Municipal de Saneamento (PMS, 2008), incluem o 

município de Contagem, na RMBH, e proporcionam um panorama das 

condições dos leitos de drenagem. Ainda que a maioria dos cursos d’água 

esteja em leito natural, os principais cursos da cidade estão canalizados, com 

exceção do ribeirão Isidoro, na região norte da capital. A Tabela 2 expressa as 

informações coletadas no PMS (2008) sobre a condição dos leitos de 

drenagem da capital, seguida pela Figura 11, que mostra a delimitação das 

bacias hidrográficas.  

Tabela 2 – Situação do Leito das Drenagens das Bacias Hidrográficas de Belo Horizonte. 

Bacia Características 
Extensão 

(km) 
Extensão em relação 

ao total (%) 

ARRUDAS 

Não canalizado 42,1 6,27 

Canalizado (Aberto + 
Fechado) 

119,5 17,80 

Hidrografia Não Cadastrada 163,0 24,27 

ONÇA E  
ISIDORO 

Não canalizado 66,6 9,92 

Canalizado (Aberto + 
Fechado) 

87,4 13,02 

Hidrografia Não Cadastrada 153,0 22,78 

VELHAS 

Não canalizado 4,9 0,73 

Canalizado (Aberto + 
Fechado) 

1,0 0,15 

Hidrografia Não Cadastrada 34,0 5,06 

TOTAL 671,5 100 
 

Fonte: PDDU (2012) e PMSBH (2016). 
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Figura 11 – Bacias hidrográficas do município de Belo Horizonte 

 
Fonte: PDITS (2012). 
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4.1.3.1.3 Aspectos Fisiográficos do município de Belo Horizonte  

A Serra do Curral é a grande feição fisiográfica que marca a paisagem de Belo 

Horizonte, projetando-se como uma grande escarpa alinhada 

aproximadamente nordeste–sudoeste e esculpida em dolomito e itabirito. A 

altitude média desta escarpa é em torno de 1350 metros. O paredão principal, 

logo atrás da praça do Papa tem um desnível de mais ou menos 200 metros e 

é a única porção da serra inteiramente desenvolvida sobre uma espessa 

camada de dolomito da Formação Gandarela. Do ponto de vista fisiográfico, 

trata-se de um típico hogback. 

Da Praça do Papa, mais ou menos na altitude de 1100 metros, olhando-se em 

direção ao norte, é possível ver que a cidade se desenvolveu em uma grande 

depressão dominada por rochas granito – gnáissicas. Desse ponto, vê-se 

também a borda meridional da Bacia Bambuí, de rochas calcárias, em uma 

altitude que chega a um pouco mais de 1000 metros. Desse modo, a 

depressão de Belo Horizonte fica bem definida, considerando que uma 

depressão é independente das cotas e se caracteriza por um terreno rebaixado 

em um planalto. 

A cota mínima da região do município está na Lagoa da Pampulha, em torno 

de 800 metros. As cotas vão subindo progressivamente em direção ao sul, 

chegando a mais ou menos 850 na Praça Sete e, daí, chegando em torno de 

1000 – 1200 metros na área edificável. Esta última cota média refere-se à 

região das Mangabeiras e Belvedere, nas imediações do Shopping BH, cujas 

construções, avançaram sobre os terrenos mais altos, situados acima do 

patamar médio da Serra do Curral. 

Como toda a depressão belo-horizontina é dominada por rochas cristalinas, 

existem algumas feições mais proeminentes de relevo sob a forma de espigões 

que se projetam acima da altitude média e são geralmente ocupados por 

rochas não intemperizadas. Os espigões mais proeminentes são o da Avenida 

Raja Gabaglia e o do Engenho Nogueira, este último, com inúmeras pedreiras 

desativadas. 

Do ponto de vistas de evolução de relevo, as cotas máximas encontradas na 

Serra do Curral são remanescentes de ciclo erosivo mais antigo e os vários 

patamares de cotas bem definidas em direção ao norte representam ciclos de 

erosão sucessivos, que vão até o nível de base atual situado na planície do rio 

das Velhas. 
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4.1.3.1.4 Geologia e Recursos Minerais  

Belo Horizonte tem seu território situado no limite norte do Quadrilátero 

Ferrífero, uma das estruturas mais conhecidas na literatura geológica brasileira 

e mundial. Este quadrilátero é, ao mesmo tempo, uma entidade geológica e 

geográfica, pois sua configuração segue as cristas retilíneas das serras 

delimitantes, que existem por causa da resistência erosiva das formações ricas 

em ferro. 

O conhecimento atual da geologia do Quadrilátero Ferrífero acha-se 

fundamentado nos estudos geológicos sistemáticos desenvolvidos a partir do 

final da década de 40 pelo convênio entre DNPM e USGS (Departamento 

Nacional da Produção Mineral e United States Geological Survey). As primeiras 

folhas foram mapeadas em 1946 e até 1964 cerca de 7.000 km² desta região 

foi detalhada em escala 1:25.000. O mapeamento, ainda hoje considerado um 

dos mais importantes trabalhos sobre a geologia de parte do território mineiro, 

forneceu as bases para a pesquisa e indústria minerais, interessando 

principalmente o ferro.   

Na década de 80, o IGA reintegrou, em escala 1:50.000, os dados existentes 

sobre o Quadrilátero Ferrífero e ampliou o mapeamento para toda a Região 

Metropolitana de Belo Horizonte.   

O trabalho mais completo sobre o município de Belo Horizonte é o da Carta 

Geotécnica municipal, executado pelo Departamento de Geologia do 

IGC/UFMG em 1995. Este trabalho versa sobre a geologia, geomorfologia, 

recursos minerais, hidrogeologia, geologia de engenharia, riscos urbanos e 

proposição de remediações em áreas degradadas (BRAZ et al. 1995).  

Geologia do Município de Belo Horizonte 

As rochas da região de Belo Horizonte têm idades variando entre o 

Paleoproterozóico até o Arqueano e compreendem respectivamente a 

sequência metassedimentar do Supergrupo Minas e os terrenos granito-

gnáissico-migmatíticos do Complexo Belo Horizonte. 

a) Supergrupo Minas  

O Supergrupo Minas aflora ao longo de toda a Serra do Curral e, no município 

de Belo Horizonte, comparece com as suas unidades média e superior.  

A unidade média compreendendo o Grupo Itabira é responsável pela excelente 

feição topográfica da Serra do Curral. A feição mais proeminente desta serra, 

ao sul da cidade, é moldada no dolomito da Formação Gandarela e no itabirito 

da Formação Cauê. As duas unidades têm mergulhos para o sul, tornando a 
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escarpa estratigraficamente invertida. O dolomito pode ser visto em diversos 

afloramentos ao longo da Avenida Agulhas Negros, desde o Parque das 

Mangabeiras, até a antiga mina da Lagoa Seca. Toda a vertente abrupta da 

serra neste trecho é realçada por esta rocha. 

O itabirito aflora no terço superior dessa escarpa e é sustentado por uma 

espessa carapaça de canga limonítica muito consolidada. Quando se caminha 

pela crista da serra, caminha-se sobre a carapaça de canga. Ao se observar a 

Serra do Curral o que realmente realça a topografia mais elevada é o itabirito 

da Formação Cauê. Minas de ferro abandonadas ao longo desta serra, por 

exemplo, nos bairros Taquaril e Olhos d’Água mostram as feições peculiares 

do itabirito, dadas pela alternância de leitos de quartzo e hematita. Um 

afloramento fácil de ser observado é o do cruzamento da BR 356 com a BR 

040, onde a rodovia atravessa a serra do Curral. 

Logo abaixo do Grupo Itabira começam a aflorar rochas quartzíticas e filíticas 

da formação Cercadinho, base do Grupo Piracicaba superior. A estratigrafia 

invertida fica bem nítida no percurso. As rochas desta formação dominam todo 

o patamar mais rebaixado da Serra do Curral e podem ser vistas em diversos 

afloramentos em toda a sua extensão. É constituída de intercalações de 

quartzito ferruginoso grosseiro, por vezes microconglomerático, ferruginoso e 

filito cinza prateado também ferruginoso, denotando uma típica sequência 

turbidítica. Afloramentos característicos podem ser vistos desde o bairro 

Taquaril, passando pelo bairro Mangabeiras, Acaba Mundo, Belvedere, Estoril, 

Buritis, e outros mais a leste e oeste, são moldados principalmente nas rochas 

desta formação, o que acarreta inúmeros problemas de risco geológico, pois 

são rochas de baixa coesão e muito fraturadas, com frequentes problemas de 

estabilização. Os principais afloramentos da Formação Cercadinho encontram-

se na parte baixa da Praça do Papa em trechos das ruas Henrique Quick e 

Prof. Sálvio Nunes, no bairro Comiteco, Rua Patagônia e Haiti, parte sul da 

avenida Raja Gabaglia, BR 040, logo após a curva do Ponteio (o túnel do 

Ponteio e o shopping de mesmo nome foram edificados sobre as rochas da 

formação), ruas dos bairros Estoril e Santa Lúcia, além de vários outros locais. 

Destaca-se que o local tipo da formação está na reserva do Cercadinho, 

pertencente à COPASA. 

A Formação Fecho do Funil constitui-se predominantemente de filitos de cores 

variegadas, aflora logo abaixo da Formação Cercadinho (entende-se que as 

camadas estão estratigraficamente invertidas) e pode ser vista em pontos mais 

reduzidos da área urbana, pois já foi quase toda tomada por construções em 

razão de oferecer uma estabilidade um pouco mais confiável. No entanto, 

afloramentos desta formação são vistos em contato com a Formação 

Cercadinho em muitos dos pontos relatados acima. 
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As outras formações do Grupo Piracicaba, formações Taboões e Barreiro têm 

afloramentos mais discretos e são vistas em locais não edificados, destacando-

se na parte alta do anel rodoviário, rua Pres. Eurico Dutra no bairro Belvedere e 

na avenida Prof. Mário Werneck no bairro Buritis. A Formação Taboões, de 

quartzito branco muito fino é praticamente ausente, porém, a Formação 

Barreiro, constituída de filito carbonoso negro, é prontamente reconhecida. 

O Grupo Sabará fecha a sequência sedimentar do Supergrupo Minas e é a 

unidade mais espessa no município de Belo Horizonte, englobando um pacote 

de mais de 2000 metros de espessura de filitos de cores e composições 

mineralógicas variadas. Seus afloramentos são muito bem marcados em toda a 

borda da Serra do Curral, ocupando o patamar mais inferior. Excelentes 

afloramentos do grupo são vistos na região da Mata da Baleia, bairro Taquaril 

de Baixo, estrada do Country Club, em várias ruas do bairro São Bento, bairro 

Buritis, além de outros. Na parte mais edificada da cidade existem bons 

afloramentos, como por exemplo, na caixa d’água da COPASA na avenida 

Afonso Pena, no talude da 4ª Região Militar na avenida Raja Gabaglia e na rua 

Júlia Nunes Guerra no bairro Luxemburgo. 

b) Complexo Belo Horizonte 

O limite mais meridional do Supergrupo Minas, com as rochas do 

embasamento granito-gnáissico-migmatítico no domínio da área edificada da 

cidade, foi todo obliterado, mas antigamente, ele podia ser observado mais ou 

menos nas imediações da avenida do Contorno.  

Fora da área edificada, ele pode ser observado em vários locais e é 

intensamente marcado por possantes veios de quartzo, pois o contato é 

tectônico e materializa a zona de cisalhamento que joga todo o Supergrupo 

Minas sobre o embasamento, razão pela qual a chamada aba norte do sinclinal 

da Serra do Curral é inexistente. 

O embasamento granito-gnáissico-migmatítico, formalmente denominado 

Complexo Belo Horizonte, compreende a maior parte do município e constitui-

se de terrenos de idade arqueana, mais ou menos em torno de 2.900 milhões 

de anos.  

Existem diversos bons afloramentos em toda a área do município, em razão da 

abertura de pedreiras para fornecimento de brita para construção, desde os 

primórdios da construção de Belo Horizonte. Eram muito conhecidas as 

primeiras pedreiras, atualmente em plena área urbana, por exemplo, a pedreira 

Prado Lopes, pedreira da rua Pitangui no bairro Lagoinha, Morro das Pedras, 

complexo de pedreiras no espigão do Engenho Nogueira, pedreira do bairro 

Tupi, além de outras. À medida que a cidade foi se expandindo, as pedreiras 



 
96 

96 
 

foram ficando mais distantes e, atualmente, não existe nenhuma em atividade 

dentro do município. O gnaisse biotítico, mais ou menos afetado por fusão 

parcial e de grão grosso, é a rocha característica. Por vezes, são cortados por 

veios finos de rocha básica e também por possantes veios de quartzo, estes 

últimos muito conspícuos no limite norte do município, principalmente na região 

da Fazenda Werneck. 

c) Unidades Fanerozóicas 

As unidades fanerozóicas compreendem os depósitos de superfície, muito 

comuns nas encostas da Serra do Curral e materializados por inúmeros leques 

coluviais preenchendo paleorravinas. Podem ser bem observados ao longo da 

Avenida Agulhas Negras, onde existem diversos depósitos de talus com blocos 

de itabirito em meio a uma matriz limonítica, consolidada ou não.  

O topo da serra do Curral é sustentado por uma carapaça espessa de canga 

consolidada, que pode bem ser observada no pé da encosta, pois ela se 

projeta além do limite da crista, criando pequenos taludes negativos. 

Os blocos de itabirito geralmente com hematita compacta podem ser de 

dimensões métricas. A Praça do Papa está edificada sobre um desses 

depósitos, também grande parte do bairro Santa Lúcia está sobre uma espessa 

carapaça de canga consolidada, assim como o bairro Vera Cruz que foi 

inteiramente construído sobre um grande leque coluvial. Antigamente depósitos 

de canga rica em itabirito e hematita podiam ser vistos na avenida dos 

Andradas, na altura da atual Câmara Municipal e mesmo dentro do parque 

municipal no centro da cidade. 

Depósitos aluvionares são praticamente impossíveis de serem observados na 

cidade, pois os que existiam foram tomados pelas edificações. 

Recursos minerais 

O município de Belo Horizonte situa-se na fronteira norte do Quadrilátero 

Ferrífero, reconhecido como um dos mais importantes depositários mundiais de 

recursos minerais metálicos, notadamente ferro e ouro. O limite natural do 

Quadrilátero Ferrífero é a Serra do Curral, que é igualmente o limite físico do 

Supergrupo Minas e também o limite municipal.  

As unidades economicamente mais importantes do Supergrupo Minas são as 

do Grupo Itabira (dolomito e itabirito com lentes de minério de ferro), cujas 

áreas de afloramento mais extensas estão na vertente sul da Serra do Curral, 

portanto, fora do município de Belo Horizonte. Desta forma, pode-se dizer que 

a atividade mineral no tocante aos bens minerais metálicos citados acima, se 

bem que dentro da área de influência administrativa e econômica de Belo 
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Horizonte, situa-se quase que inteiramente fora do município. Essa afirmativa é 

também válida no contexto regional, citando-se os seguintes polos de 

mineração próximos de até 100 km e que se situam na influência econômica de 

Belo Horizonte, dentre outros: 

Quadrilátero Ferrífero, compreendendo os distritos auríferos de Nova Lima, 

Caeté e Santa Bárbara, minas de ferro ao longo das serras da Moeda, Rola 

Moça, do Curral ocidental, Itabirito e Gandarela, alguns poucos minerais 

industriais e gemas, destacando-se o topázio de Ouro Preto; 

• Região produtora de calcário entre Pedro Leopoldo e Sete Lagoas com 

produção de cimento e cal; 

• Faixa portadora de rochas peraluminosas entre Mateus Leme e 

Pitangui;  

• Ardósias da região de Papagaios, Paraopeba e Sete Lagoas. 

Produção de britas e areia para construção civil 

O desenvolvimento urbano de Belo Horizonte fez, no entanto, proliferar a 

produção de britas para construção civil. A rentabilidade do comércio de britas 

ou, qualquer outra substância mineral utilizada in natura, fundamenta-se 

essencialmente na distância do centro produtor ao consumidor. 

Consequentemente, as grandes pedreiras, que nos primórdios se situavam 

próximo ao que hoje constitui o centro da cidade, tal como as pedreiras Prado 

Lopes, Lagoinha e Santo André, foram se distanciando radialmente à medida 

que a ocupação urbana se aproximava. Consequentemente, foram abertos 

polos de produção de brita no espigão do Engenho Nogueira, nos bairros São 

Geraldo, Pompéia, Barreiro e mais recentemente nos bairros Tupi, Belmonte e 

nas terras das fazendas Souza Lima e Werneck. 

O panorama atual da atividade minerária no município de Belo Horizonte 

mostra áreas requeridas para extração destes bens minerais dentro da zona 

urbana e substâncias absolutamente estranhas ao ambiente geológico. 

Segundo Braz et al, 1995, nos limites do município de Belo Horizonte 

encontram-se diversas minas e pedreiras paralisadas, desativadas e 

abandonadas. 

A brita que abastece o mercado belo-horizontino vem atualmente da região de 

Sabará e Santa Luzia.  

Nas últimas três décadas, praticamente toda a areia consumida na construção 

civil da RMBH é proveniente das regiões de Pedro Leopoldo-Vespasiano (bacia 

do ribeirão da Mata) e de Esmeraldas (bacia do ribeirão das Abóboras, afluente 

do rio Paraopeba). Uma pequena parcela dessa areia é também oriunda das 
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dragas que atuam no rio das Velhas, principalmente nos municípios de Sabará 

e Santa Luzia e, bem mais distante, da região de Cachoeira da Prata. 

Existe um grande número de pontos de extração de areia para construção civil, 

concentrados na área assoreada da represa da Pampulha e dos córregos a 

montante desta, bem como em diversos aluviões do córrego do Isidoro e 

ribeirão da Onça. Toda esta atividade é clandestina e em escala artesanal, 

servindo como fonte própria de areia para construção de moradias para 

população de baixa renda.  

 

4.1.3.2 Meio Biótico  

4.1.3.2.1 Cobertura vegetal 

O município de Belo Horizonte está localizado na área de transição entre os 

biomas Cerrado e Mata Atlântica, constituindo um ecótono onde diferentes 

comunidades ecológicas interagem de forma única. Segundo o Zoneamento 

Ecológico Econômico de Minas Gerais - ZEE, em Belo Horizonte podem ser 

encontrados oito tipos de formações vegetacionais: Floresta Ombrófila, 

Floresta Decidual e Floresta Semidecidual, integrantes do Bioma Mata 

Atlântica; e Cerrado, Campo Rupestre, Vereda, Campo e Cerradão, integrantes 

do Bioma Cerrado. As áreas de Cerrado ocupavam, ainda segundo o 

zoneamento, 29% da área do município e as áreas de Mata Atlântica, 71% 

(ZEE – MG, 2010). 

Da Floresta Estacional Decidual e Semidecidual, destacam-se espécies como o 

jatobá-da-mata (Hymenaea stilbocarpa), ipê amarelo (Tabebuia serratifolia), ipê 

roxo (Tabebuia impetiginosa), ingá (Inga spp.), jequitibá (Cariniana sp.), chuva-

de-ouro (Cassia macranthera), sucupira (Bowdichia virgilioides), e trepadeiras 

como, por exemplo, a unha de gato (Bignoniaungui catis). 

Do Cerradão, na área do município, salientam-se espécies de cagaiteira 

(Eugenia dysenterica), sucupira (Bowdichia virgilioides), capitão (Terminalia 

argentea), vinhático (Platymenia reticulata), e arbustos do gênero Mimosa. 

As formações campestres são representadas principalmente pelo Cerrado, 

caracterizado pela presença de plantas com caules retorcidos, folhas grossas, 

coriáceas, formadas por espécies típicas como a sucupira (Bowdichia 

virgilioides), pau-fedorento (Sclerolobium paniculatum), pequi (Caryocar 

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

(Bombax pubescens) e mais uma variedade de outras espécies. 
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No encontro do Cerradão com o Cerrado, ocorrem composições florísticas e 

fitofisionômicas distintas, caracterizadas pela presença de espécimes de 

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

canjerana (Cabralea polythricha), pereiro (Aspidosperma dasycarpon), lixeira 

(Curatella americana). Trepadeiras cipó-de-são-joão (Pyrostegia venusta) e 

Favinha (Rhynchosia minima), gramíneas dos gêneros Echinolaena, Paspalum, 

Panicum, Aristida, Mesosetum, Axonopus e o invasor típico capim-gordura 

(Melinis minutiflora), podendo ocorrer também, raramente, ervas, epífitas quase 

sempre do gênero Tillandsia e alguns líquens e pteridófitas. 

Na composição cerrado/campo, ocorrem espécies como pau-terra (Qualea 

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

americana), roxinhas (Hyptiscana e Hyptis coccinea), alecrins (Arrabidea 

brachypoda, Baccharis minutiflora, Baccharis dracunculifolia), cabelo-de-negro 

(Erythroxylum campestre), goiaba-do-campo (Psidium firmum), entre outras. 

O Campo Rupestre é caracterizado pela paisagem campestre, onde se 

sobressaem arbustos e arvoretas, dentre as quais, predominam localmente 

espécimes de boleiro (Eremanthus incanus), candeias (Eremanthus spp.), 

quaresmeira (Tibouchina canescens), as gramíneas (Vellozia graminea, 

Rhynchosia sp., Paepalanthus sp.), orquídeas dos gêneros Epidendron, 

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

Merremia, Evolvulus, Passiflora e Oxypetalum, dentre outras. 

O Campo Limpo, apresentando um tapete graminoso, localmente, é composto 

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

(Ctenium cyrrhosum), e algumas plantas solitárias representadas por 

espécimes de caroba (Jacaranda paucifoliata), maravilhas (Mandevilla spp.), 

macela (Achryrocline capitata), feijãozinhos (Eriosema crinitum e Galactia 

rhynchosioides), hortelãs (Hyptis spp.), murici-rasteiro (Byrsonina subterranea), 

alfinetes (Camarea affinis e Camarea ericoides), dentre outras. 

Dentre as formações secundárias, destacam-se as capoeiras, caracterizadas 

como fruto da regeneração de formações submetidas à supressão ou 

alterações da cobertura natural.  

Índices de cobertura vegetal 

O atual índice de áreas verdes por habitante em Belo Horizonte é de 18 m2 

(Portal PBH, consulta ao site em 04.12.17). Este valor é superior ao 

estabelecido pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que recomenda o 

mínimo de 12 m² por habitante. 
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Belo Horizonte tem, em seus parques urbanos, importantes áreas verdes, que 

se constituem como atrativos naturais e contribuem para a qualidade ambiental 

do município. Além destes, algumas áreas de remanescentes de vegetação 

nativa podem ser encontradas na capital, localizadas, principalmente, no 

Parque Municipal das Mangabeiras, na Estação Ecológica da UFMG, no Museu 

de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, no Parque Estadual Serra do 

Rola Moça e em reservas da COPASA – APE Barreiro e APE Cercadinho. Nas 

últimas três áreas estão concentrados os principais mananciais de 

abastecimento do município. As áreas verdes de Belo Horizonte estão 

apresentadas no mapa da Figura 12.  
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Figura 12 – Mapa das Unidades de Conservação e Parques Municipais 

 

 
4.1.3.2.2 Fauna do município de Belo Horizonte 

Em relação à fauna comumente encontrada na área do município, destaca-se 

em maior quantidade a presença de espécies da avifauna. A Tabela 3 

apresenta a listagem das principais espécies ocorrentes de cada família, e 

status de conservação. 
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Tabela 3 - Lista de espécies da fauna de maior ocorrência no município de seu status de 

conservação. 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO AMEAÇADA CLASSIFICAÇÃO 

Herpetofauna 

Lagarto-corredor Ameiva ameiva - - 

Calango Tropidurus gr. Torquatus - - 

Teiú 
Tupinambis teguixim 
Smophis SP 

- - 

Teiú 
Tupinambis teguixim 
Spillotes SP 

- - 

Jararaca Bothrops SP - - 

Cascavel Crotalus durissus - - 

Avifauna 

Inambu-xororó Crypturellus parvirostris - - 

Urubu-de-cabeça-
preta 

Corogyps atratus - - 

Gavião-carijó Buteo magnirostris - - 

Pinhé (Carrapateiro) Mivalgo chimachima - - 

Quiri-quiri Falco sparverius - - 

Seriema Cariama cristata - - 

Rolinha-caldo-de-
feijão 

Columbina talpacoti - - 

Alma-de-gato Piaya cayana - - 

Anu-preto Crotophaga ani - - 

Anu-branco Guira guira - - 

Andorinhão-do-
temporal 

Chaetura Andrei - - 

Beija-flor-rabo-
branco-de-sobre-
amarelo 

Phaethornis pretei - - 

Beija-flor-tesoura Eupetomena macroura - - 

Beija-flor-de-peito-
azul 

Amazilia láctea - - 

Pica-pau-anão-
barrado 

Picumus cirratus - - 

Arapaçu-do-cerrado 
Lepdocolaptes 
angustirostris 

- - 

João-de-barro Furnarius rufus - - 

João-teneném Synallaxis spixi - - 

João-graveto Phacellodomus rufifrons - - 

Petrim Synallaxis frontalis - - 

Viuvinha Colonia colonus - - 

Maria-
branca(Primavera) 

Xolmiscinerea - - 

Tesoura 
Tyrannus savana = 
Muscivora tyrannus 

- - 

Suiriri Tyrannus melancholicus - - 

Peitica Empidonomus varius - - 
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NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO AMEAÇADA CLASSIFICAÇÃO 

Bem-te-vi  Pitanguns sulphuratus - - 

Filipe Myiophobus fasciatus - - 

Bico-chato-de-
orelha-preta 

Tolmomyiassulphurescens - - 

Teque-teque 
(Ferreirinho) 

Todirostrumpoliocephalum - - 

Alegrinho Serpophaga subcristata - - 

Risadinha Camptostoma obsoletum - - 

Andorinha-
doméstica-grande 

Progne chalybea - - 

Sabiá-do-campo 
(Arrebita-rabo) 

Mimus saturninus - - 

Sabiá-laranjeira Turdus rufiventris - - 

Sabiá-barranco 
(Capoeirão) 

Turdus leucomelas - - 

Pitiguari Cyclarhis gujanensis - - 

Chopim (Gaudério) Molothrus bonariensis - - 

Pichito Basileuterus hypoleucus - - 

Cambacica 
(Mariquita) 

Coereba flaveola - - 

Saíra-amarela Tangara cayana - - 

Sanhaço-cinzento Thraupis sayaca - - 

Trinca-ferro-
verdadeiro 

Saltator similis - - 

Tiziu Volatinia jacarina - - 

Tico-tico-do-campo-
verdadeiro 

Ammodramushumeralis - - 

Mastofauna 

Gambá-de-orelha-
branca 

Didelphis albiventris - - 

Pitoco Akodon cursor - - 

Cutia Dasyprocta SP - - 

Capivara Hidrochaerishidrochaeris - - 

Rato-vermelho 
(Rato-de-algodão) 

Oryzomyssubflavus - - 

Esquilo Sciurusaestuans - - 

Ratazana Nectomyssquamipes - - 

Mocó Kerodonrupestris Vulnerável 
Lista Vermelha 
ICMBio 

Preá Cavia SP - - 

Quati Nasua nasua - - 

Guaxinim (Mão-
pelada) 

Procyon cancrivorus - - 

Jaguatirica Felis pardalis - - 
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NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO AMEAÇADA CLASSIFICAÇÃO 

Tatu Dasypus SP - - 

Mico Callithrix SP - - 

Fonte: Adaptada de Silva et al. (1994).  

 

4.1.3.2.3 Áreas Protegidas 

A Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), define duas categorias de unidades de 

conservação: de Proteção Integral e de Uso Sustentável. Em Minas Gerais 

podem ser encontradas as unidades de conservação de proteção integral: 

Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Estadual, Monumento Natural e 

Refúgio de Vida Silvestre.  

As unidades de conservação sob jurisdição federal mais próximas de Belo 

Horizonte são: APA Carste de Lagoa Santa, localizada a norte e, o Parque 

Nacional da Serra do Gandarela, a sudeste, e o Parque Nacional da Serra do 

Cipó, a nordeste. Sob a jurisdição estadual e municipal, no território de Belo 

Horizonte são encontrados Parques, Áreas de Proteção Ambiental – APA, 

Reservas Particulares de Proteção Natural – RPPN, e Estação Ecológica, a 

seguir. 

Áreas Protegidas Estaduais 

A identificação, criação e implantação de áreas protegidas em Minas Gerais é 

uma atribuição do Instituto Estadual de Florestas – IEF. Em Belo Horizonte 

existem as seguintes categorias de unidades de conservação sob a jurisdição 

estadual: APA (02), Estação Ecológica (01), Parque Estadual (01) e RPPN 

(01), listadas na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Unidades de Conservação Estaduais no município de Belo Horizonte. 

Fonte: Portal PBH (2017). 

Áreas protegidas municipais 

No âmbito municipal, a Lei nº 10.879, de 27.11.2015 instituiu o Sistema 

Municipal de Áreas Protegidas de Belo Horizonte - SMAP-BH, composto pelo 

conjunto das áreas verdes protegidas do município. Para os fins previstos 

nesta lei, entende-se por áreas protegidas: 

I - áreas verdes protegidas: espaços territoriais do Município e 
seus recursos ambientais, legalmente instituídos, de propriedade 
pública ou privada, com características de relevante valor 
ambiental, destinados à conservação da natureza, à melhoria da 
qualidade de vida urbana ou ao uso público, com objetivos e 
limites definidos sob condições especiais de administração e 
uso; 
 
II - áreas públicas: são aquelas compostas pelos parques, 
praças, jardins, áreas de complemento urbano, espaços livres de 

uso público, monumentos naturais e reservas biológicas, 

Nome 
Lei/Decreto 
de criação 

Data de 
criação 

Área 
(ha) 

Área do 
Mun. (ha) 

Área da UC dentro 
do Mun. (ha) 

APA Sul 
Decreto 
35.624 

08/06/1994 165.250 

34.056 
33.023 
64.008 
54.224 
23.821 
7.366 
54.415 
3.506 
42.845 
7.159 
22.784 
68.471 
6.217 

Barão de Cocais: 390,23 
Belo Horizonte: 3.433,40 
Brumadinho: 18.249,25 
Caeté: 3.921,72 
Catas Altas: 7.454,36 
Ibirité: 1.767,67 
Itabirito: 26.063,47 
Mário Campos: 1.142,90 
Nova Lima: 39.893,91 
Raposos: 3.940,54 
Rio Acima: 22.883,95 
Santa Bárbara: 33.865,35 
Sarzedo: 2.254,02 

APA 
Fazenda 
Capitão 
Eduardo 

Lei 
13.958 

26/07/2001 260 33.023 Belo Horizonte: 260 

Parque 
Estadual da 

Baleia 

Decreto 
Estadual nº 

28.162 
06/07/1968 102 102 Belo Horizonte 

Estação 
Ecológica 
Estadual 

Cercadinho 

Lei 
15.979 

13/01/2006 224,89 33.023 Belo Horizonte: 224,89 

RPPN 
Minas Tênis 

Clube 

Portaria IEF 
17/00 

30/10/2000   Belo Horizonte 



 
106 

106 
 

entre outras áreas verdes públicas localizadas no município 
e classificadas conforme o regulamento desta lei; 
 
III - áreas privadas: são aquelas constituídas pelas 
Reservas Particulares Ecológicas, instituídas em 
conformidade com a Lei Municipal n° 6.314, de 12 de 
janeiro de 1993, (BELO HORIZONTE, 2015). 

O SMAP-BH é gerenciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 

SMMA, e é regido por regulamentações específicas que versam sobre a 

criação e definição das categorias de áreas verdes protegidas e as diretrizes 

gerais de ocupação e manejo relativas a cada uma delas. As áreas protegidas 

sob a gestão municipal são então a seguir descritas.  

Parques Municipais 

O município de Belo Horizonte possui um total de 75 parques municipais 

(listados no Quadro 3 a seguir) sob a gestão da Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica – FPMZB, criada em 2017.  

Quadro 3 - Distribuição dos Parques Municipais de Belo Horizonte por Região. 

Nome do Parque Área (m
2
) Recursos naturais 

Parque Municipal 
Fazenda Lagoa do 
Nado 

311.200 

Possui uma lagoa (Lagoa do Nado), com 22.000m
2
, 

formada pelo represamento de três nascentes, 12 
nascentes e o córrego do Nado. Sua vegetação é 
composta por espécies do Cerrado e por Mata Ciliar que 
circunda a lagoa.  

Parque Dona Clara 29.230 - 

Parque Ursulina de 
Andrade Mello 

311.600 
Possui seis nascentes e um lago artificial. Seu manancial 
contribui com água de qualidade para a Lagoa da 
Pampulha. 

Parque Fazenda da 
Serra ou Parque 
Fernando Sabino 

186.400 - 

Parque Cássia Eller 28.300 - 

Parque do Confisco 27.910 
Possui três nascentes que abastecem a Lagoa da 
Pampulha. 

Parque Elias Michel 
Farah 

6.272 - 

Parque Ecológico e 
Cultural Enseada das 
Garças 

33.350 Possui uma nascente, que aflora em épocas de chuva. 

Parque Municipal do 
Bairro Trevo 

23.940  - 

Parque Ecológico 
Brejinho 

57.690 - 

Parque Universitário 30.840 - 

Parque Jardim 
Montanhês 

10.000 - 
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Nome do Parque Área (m
2
) Recursos naturais 

Parque Ecológico 
Vencesli Firmino da 
Silva 

20.200 - 

Parque Ecológico da 
Pampulha ou Parque 
Ecológico Francisco 
Lins do Rego 

30 -  

Parque José Lopes dos 
Reis, ou Parque 
Baleares  

15.000 - 

Parque José Dazinho 
Pimenta ou Parque 
Cenáculo 

11.000 - 

Parque Alexander 
Brandt 

12.500 - 

Parque do Conjunto 
Habitacional da Lagoa 

16.100 - 

Parque do Bairro 
Jardim Leblon 

10.000 - 

Parque Ecológico e 
Cultural Jardim das 
Nascentes ou Parque 
Madri 

29.000 - 

Parque Vila Clóris 9.000 - 

Parque do Bairro 
Planalto 

26.000 
Abriga uma das nascentes do córrego Bacurau, afluente do 
Rio das Velhas. 

Parque Nossa Senhora 
da Piedade 

58.000 - 

Parque Ecológico 
Primeiro de Maio 

33.700 - 

Parque Linear Avenida 
José Cândido da 
Silveira 

51.500 - 

Parque Orlando de 
Carvalho Silveira 

26.900 - 

Parque Municipal 
Ismael de Oliveira 
Fábregas 

10.200 - 

Parque Ecológico 
Renato Azeredo 

92.700 - 

Parque Municipal 
Professor Marcos 
Mazzoni ou Parque da 
Cidade Nova 

14.100 - 

Parque da Matinha 15.700 - 

Parque Goiânia 13.700 - 

Parque Fernão Dias 27.000 - 

Parque Fernão Dias / 
Parque Sol 

26.000 - 
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Nome do Parque Área (m
2
) Recursos naturais 

Parque Municipal 
Professor Guilherme 
Lage 

120.000 
Possui diversas nascentes e duas lagoas, uma natural e 
outra artificial. 

Parque Tião dos Santos 7.700 - 

Parque Escola Jardim 
Belmonte 

57.600 Possui um lago artificial. 

Parque Ecológico 
Jardim Vitória 

9.885 - 

Parque Ecológico e 
Cultural Vitória 

101.000 - 

Parque Hugo Furquim 
Werneck 

13.240 - 

Parque Ecológico do 
Bairro Caiçara 

11.500 O parque é cortado pelo córrego Cascatinha 

Parque Maria do 
Socorro Moreira 

97.600 - 

Parque Linear do Vale 
do Arrudas 

41.000 - 

Parque Municipal das 
Mangabeiras 

2.400.000 
Localizado ao pé da Serra do Curral, o parque é patrimônio 
ambiental de Belo Horizonte. Abriga 60 nascentes.  

Parque Fort Lauderdale 170.000 - 

Parque Serra do Curral 400.000  

Parque das Nações 110.000 - 

Área do Vertedouro da 
Barragem Santa Lúcia 

8.000 Vertedouro da Barragem Santa Lúcia 

Parque Municipal Julien 
Rien 

14.400 Área de preservação de nascente 

Parque Municipal 
Juscelino Kubitschek 

28.000 - 

Parque Municipal Mata 
das Borboletas 

35.500 
Possui duas nascentes, uma delas alimenta um pequeno 
lago artificial. 

Área das Nascentes 
que abastecem a 
Barragem Santa Lúcia 

4.000 
Possui três nascentes que abastecem a barragem do 
Parque Jornalista Eduardo Couri. 

Parque Paulo Berutti 29.000 - 

Parque Olinto Marinho 
Couto 

44.000 - 

Parque Mosteiro Tom 
Jobim 

6.400 - 

Parque Jornalista 
Eduardo Couri 

86.000 

Conhecido como Barragem Santa Lúcia, possui uma 
grande importância por contribuir com a contenção de 
inundações. Sua lagoa é formada pela água de três 
nascentes. 

Parque Ecológico Santo 
Antônio 

18.000 Possui recursos hídricos, ainda em estudos. 

Parque Municipal 
Professor Amílcar 
Vianna Martins 

18.000 
Abriga o primeiro reservatório de água construído na 
cidade 
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Nome do Parque Área (m
2
) Recursos naturais 

Parque Marcus Pereira 
Mello 

3.900 - 

Parque Municipal 
Américo Renné 
Giannetti 

182.000 
O Parque é cortado pelo Córrego Acaba Mundo, que foi 
transformado em galeria pluvial. Possui três lagoas, quatro 
cascatinhas e vários olhos d’água. 

Parque Municipal 
Rosinha Cadar 

- - 

Parque Municipal 
Aggeo Pio Sobrinho 

600.000 
Possui três nascentes que formam o córrego Ponte 
Queimada. 

Parque da Reserva 
Ecológica do Bairro 
Estoril 

15.340 - 

Parque Bandeirante 
Silva Ortiz 

10.000 - 

Parque da Vila Pantanal 10.000 - 

Parque Municipal 
Jacques Cousteau 

335.000 Possui nascentes e cursos d’água perenes. 

Parque Municipal do 
Conjunto Estrela Dalva 

12.000 - 

Parque do Bairro Havaí 11.991 - 

Parque Halley Alves 
Bessa 

3.100 - 

Parque da Vila Santa 
Sofia 

5.500 Possui recursos hídricos, ainda em estudo. 

Parque Nova Granada 43.000 - 

Parque Ecológico Pedro 
Machado 

5.800 - 

Parque Ecológico Padre 
Alfredo Sabetta 

53.900 - 

Parque Roberto Burle 
Marx 

176.000 
Possui fontes, caminhos abertos para a passagem de água 
corrente por entre o gramado, lagos e quedas d’água. As 
diversas nascentes formam o Córrego do Clemente. 

Parque Ecológico Vida 
e Esperança do Tirol 

27.000 
 

- 

Parque Carlos de Faria 
Tavares 

78.800 Abriga nascentes que abastecem o córrego Vila Pinho. 

Fonte: Portal PBH (2017). 

 

4.1.3.2.4 Atrativos Naturais 

O PDITS (2012) faz uma seleção dos seis atrativos naturais de maior 

relevância turística para o município, a saber:  

• Montanhas: Conjunto Paisagístico da Serra do Curral; 

• Lagoas/Lagos: Lagoa da Pampulha; 
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• Parques municipais: Parque Municipal das Mangabeiras, Parque 

Municipal Américo Renê Giannetti e Parque Ecológico da Pampulha; 

• Parques estaduais: Parque Estadual da Baleia. 

Nessa tipologia de produtos, Belo Horizonte apresenta um amplo leque de 

parques, mas apenas a listagem acima se apresenta hierarquizada entre II e III, 

e com atratividade e estrutura física compatível com a atividade turística 

(PDITS, 2012). Mantendo o enfoque na questão turística e ambiental, há que 

se mencionar que as práticas de gestão ambiental mais comuns nos parques 

são: tratamento de efluentes e redução do consumo de energia e água e coleta 

seletiva (Quadro 4). 

Quadro 4- Práticas de gestão ambiental implantadas nos atrativos naturais selecionados 

pelo PDITS (2012) 

 

Práticas de 
gestão ambiental 

Atrativos 

Parque Mun. 
das 

Mangabeiras 

Parque 
Mun. 

Américo 
Renê 

Giannetti 

Parque 
Ecológico 

da 
Pampulha 

Parque 
Estadual 
da Baleia 

Conj. Pais. 
da Serra do 

Curral 

Coleta e 
segregação de 

resíduos 
Sim Não Sim Não N.A. 

Reaproveitamento 
de recursos 

Sim Não Sim Não N.A. 

Tratamento de 
efluentes 

Sim Sim Sim Não N.A. 

Fontes 
alternativas de 

energia 
Não Não Sim Não N.A. 

Práticas de 
redução de 
consumo 

Sim Sim Sim Não N.A. 

Fonte: Portal PBH. 
 

4.1.4 Análise das interações institucionais públicas, privadas e sociais 

atuantes no turismo  

Na Figura 13, apresentada a seguir, consta uma ilustração das interações 

institucionais das entidades públicas, privadas e sociais atuantes no setor de 

Turismo de Belo Horizonte, propiciando uma visão geral das principais 

entidades que protagonizam o setor.  
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Em uma primeira abordagem analítica do diagrama de interações, a seguir 

apresentado e com base em informações colhidas acerca da dinâmica das 

interações vigentes, podem-se assinalar os seguintes aspectos institucionais e 

de gestão: 

 A necessidade de uma maior integração da Belotur com a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, a qual está vinculada para a 

inserção estratégica do desenvolvimento do turismo nos instrumentos de 

planejamento do desenvolvimento integrado do município. 

 A importância de uma mais intensa e contínua integração da Belotur 

com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como instrumento perene 

de busca da harmonização e compatibilização do desenvolvimento do 

turismo com a sustentabilidade, vetor central que norteia os objetivos 

estratégicos desta AAE. 

 Conexão das atividades e formulações de planos, programas e projetos 

entre a Belotur e o Sistema de Turismo Municipal como um todo, com o 

Setor de Cultura do Município tendo em vista fundamentalmente a 

concentração no setor de Cultura, Patrimônio Histórico, dos Atrativos 

Turísticos definidos no Plano de Marketing do Turismo de Belo 

Horizonte, recém-concluído. 

 A tênue interação institucional e funcional entre as esferas de gestão do 

turismo municipal e estadual, o que implica em perdas de eficiência e 

potencialização de recursos e consequentemente de resultados globais.  

 A Fragilidade e carência de integração entre os sistemas de 

informações, no âmbito interno entre segmentos de turismo, tanto 

internamente em seus diversos elos componentes (hotelaria, 

gastronomia, equipamentos de suporte operacional e logístico como 

Aeroportos, Rodoviária) quanto externamente com os setores de Meio 

Ambiente, Cultura, Infraestrutura, entre outros. 

A necessidade de uma maior e mais frequente integração entre o setor de 

gestão pública do turismo e os diversos outros segmentos protagonistas da 

sociedade civil incluindo as entidades de classe, e dentro das próprias esferas 

destes segmentos privados, constata- se um grau de interação residual tanto 

no âmbito setorial quanto em termos intersetoriais. 
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Figura 13– Análise das Interações Institucionais das Entidades Públicas, Privadas e 

Sociais Atuantes no Turismo do Município. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Brencorp, 2018.  

 

4.1.5 Os principais planos, programas e projetos de turismo, 

infraestrutura e de meio ambiente relevantes  

Este item propõe apresentar, pormenorizadamente, os Planos, Programas e 

Projetos existentes no âmbito de Belo Horizonte contemplando iniciativas e 

ações resultantes de cooperação entre instituições do Governo Municipal com 

os Governos Federal e Estadual, envolvendo o Setor do Turismo, o Segmento 

de Infraestrutura aí contido, o Setor de Saneamento com os seus quatro 

componentes (abastecimento d’água, esgotamento sanitário, gestão de 

resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais), o Setor de Transportes e o 

Setor de Meio Ambiente. Conforme será apresentado de forma pontual a 

seguir: 

 

4.1.5.1 Planos, Programas e Projetos de Turismo  

A análise será realizada desde a esfera federal a local, em se tratando do 

município de Belo Horizonte, conforme segue. 
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I - ESFERA FEDERAL 

Primeiramente, através de uma análise macro, inicia-se a abordagem sobre o 

Ministério do Turismo - MTur. Criado em 2003, o órgão Federal propõe uma 

inovação na condução de políticas públicas através de um modelo de gestão 

descentralizado, orientado pelo pensamento estratégico no turismo. Promove o 

desenvolvimento da atividade com o foco na sustentabilidade, contribuindo 

para a geração de empregos e divisas, propiciando a inclusão social.  

Para isso, organiza, de quatro em quatro anos, o Plano Nacional de Turismo-

PNT, enquanto um modelo de gestão pública que propõe diretriz, de forma 

descentralizada e participativa, para o desenvolvimento da atividade turística 

nas diversas escalas territoriais e de gestão do país. 

Com base no PDTIS BH (2012), o mesmo apresenta uma análise do modelo do 

PNT 2007/2010, como referência para investigar as influências no 

desenvolvimento da atividade turística na Capital de Belo Horizonte. No 

entanto, este estudo se propõe a apresentar uma análise mais atualizada, 

simplificada e comparativa entre indicadores, metas e a necessidade de 

estabelecer objetivos exequíveis. A partir da referência abordada pelo PDTIS 

(2012), em comparação com o PNT 2013/2016 e o PNT 2018/2022, 

estabelecidos pelo MTur, pode-se verificar as projeções realizadas para o 

setor, bem como os resultados obtidos para os respectivos PNTs mencionados 

e o que se estima no PNT de 2018/2022, conforme apresentado no Quadro 5. 

Quadro 5 - Plano Nacional de Turismo 2007 – 2022 

PNT 2007/2010 PNT 2013/2016 PNT 2018/2022 

• Criar 1,7 milhões de 
novos empregos; 
(Foram 470 mil); 

• Gerar US$ 7,7 bilhões 
de divisas; (foram US$ 
5,26);  

• Sem meta semelhante; 

• Aumentar para 3,6 
milhões as ocupações 
formais; (foram 3,14 
milhões); 

• Gerar US$ 10,8 bilhões 
em divisas; (foram US$ 
5,8 bilhões); 

• Aumentar para 7,9 
milhões de turistas 
internacionais. (6,3 
milhões). 

• Empregos Formais no setor 
de turismo passar de 7 
milhões de empregos para os 
9 milhões (criação de 2 
milhões de empregos); 

• A participação do Turismo na 
receita cambial total caiu de 
US$ 6,8 bilhões em 2014 
para US$ 1,1 em 2015 e 
2016 respectivamente; 

• Turismo mundial de 2012 a 
2030 prevê um crescimento 
de 80% em 18 anos. 

Fonte: Brencorp (2018). 

Em relação à distribuição dos conteúdos do PNT 2018/22, as análises estão 

focadas nas relações dos dados dos diagnósticos, com as metas 

estabelecidas. Dessa forma, traça como principais diretrizes: o fortalecimento 

da regionalização, a melhoria da qualidade e competitividade, o incentivo à 

inovação e a promoção da sustentabilidade. Considerando o diagnóstico do 
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setor, propõe-se a adoção de cinco linhas estratégicas para nortear a atuação 

sinérgica entre União, Estados, Distrito Federal, regiões turísticas e municípios, 

apoiados por seus colegiados e parceiros estratégicos, com vistas a subsidiar o 

alcance das metas globais propostas para o quadriênio 2018-2022. Nesse 

sentido, apresenta diversas linhas de atuação, tais como o ordenamento, 

gestão e monitoramento: estruturação do turismo brasileiro, formalização e 

qualificação no turismo, incentivo ao turismo responsável e marketing e apoio à 

comercialização. 

O PNT apresenta direcionamento voltado para a importância do fortalecimento 

da gestão descentralizada e rede de parcerias em todas as esferas de atuação: 

a efetivação e apoio a uma rede de observatórios de turismo nacional, o 

estímulo ao desenvolvimento de destinos de turismo inteligente, a promoção a 

integração da produção local a cadeia produtiva do turismo e o 

desenvolvimento do turismo de base local, isenção unilateral de vistos e áreas 

especiais de interesse turístico.  

O foco é de que o novo PNT tenha um caráter distributivo e estabilizador, 

considerando o poder público, a capacidade operacional, a legitimidade e o 

apoio em suas diretrizes. Tais esforços precisam ser consolidados enquanto 

políticas públicas que atendam, de forma descentralizada, aos estados e às 

suas especificidades. 

Para a capital, tais contributos poderão agregar valor e respaldar iniciativas já 

em vigor no município, uma vez que alguns esforços vêm sendo focados no 

que se refere a Inovação para o Turismo, tema inclusive abordado no II 

Seminário de Pesquisa e Inovação em Turismo, promovido em parceria pela 

Secretaria de Turismo de MG, Companhia de Desenvolvimento Econômico de 

Minas Gerais (CODEMINAS), Sebrae Minas e Belotur, em novembro de 2017. 

O evento apresentou abordagens voltadas para a tecnologia no turismo, 

inovação no setor público, sustentabilidade, competitividade, e ainda, cases de 

inovação no turismo. Tendo como um de seus resultados, a criação de um 

fórum para discussões e integração dos Observatórios de Turismo do Estado 

de Minas Gerais com o do município de Belo Horizonte e demais Estados do 

País.  

Além disso, Belo Horizonte já está inserida em diversos programas de 

estruturação e fomento em nível Nacional, através do MTur, conforme 

apontado a seguir: 

 Programa dos 65 Destinos Indutores do Turismo Regional  

Pesquisa anual que avalia alguns destinos selecionados, fomentada pelo 

Ministério do Turismo (MTur), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
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Pequenas Empresas (Sebrae Nacional) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

sobre o nível de desenvolvimento turístico sob a ótica da competitividade. O 

mais recente documento gerado sobre a Capital é o “Índice de Competitividade 

do Turismo Nacional - Belo Horizonte, 2015”, o qual indicou Belo Horizonte 

enquadrada no nível 4, conforme é possível observar no gráfico da Figura 14.  

Nesse sentido, foram consideradas 13 (treze) dimensões em mais de 60 

variáveis, ligadas à atividade turística, tais como: a capacidade empresarial, a 

economia local, serviços e equipamentos turísticos, marketing e promoção do 

destino, infraestrutura geral, acesso, aspectos ambientais, aspectos sociais, 

atrativos turísticos, aspectos culturais e cooperação regional. Resultou em uma 

classificação embasada em 5 (cinco) níveis de competitividade, de 1 a 5. 

Sendo pontuados de 0 a 20 como nível I, 21 a 40 como nível II, 41 a 60 como 

nível III, 61 a 80 como nível IV e de 81 a 100 como nível V. 

Dessa forma, o mais recente documento gerado sobre a Capital é o “Índice de 

Competitividade do Turismo Nacional - Belo Horizonte, 2015”, o qual indicara 

que o destino se posicionara no nível 4, registrando estabilidade em relação ao 

último ano da pesquisa. O resultado é superior à média do Brasil e à média das 

capitais, conforme é possível observar no gráfico da Figura 14.  

Nessa pesquisa, além de serem avaliadas as fragilidades que interferiram 

negativamente no desenvolvimento da atividade no destino, com o objetivo em 

identificar as áreas onde é preciso melhorar e avaliar quais são os aspectos 

que demandam ações de curto prazo, percebeu-se a necessidade em entender 

quais as potencialidades, as quais contribuem enquanto fator de atratividade e 

de vantagem competitiva. Porém, é necessário analisar as dimensões com os 

melhores índices e manter a continuidade das ações dentro destes aspectos 
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Figura 14 – Índice Geral de Competividade – Destino x Brasil x Capital: 2008 x 2015 

 

Fonte: FGV/MTUR/Sebrae (2015). 

Nesse sentido, cabe ressaltar que cada ponto deve ser discutido entre os 

diversos atores locais, envolvidos com o turismo, tendo como base uma 

investigação mais detalhada sobre cada ponto, bem como um planejamento, 

segmentado e coletivo, voltado para o desenvolvimento da atividade no 

destino. 

Para se chegar a esse resultado, de acordo com a pesquisa 

(FGV/MTUR/Sebrae, 2015), as dimensões com os maiores índices da Capital 

são: capacidade empresarial, economia local, serviços e equipamentos 

turísticos, marketing e promoção do destino e infraestrutura geral, resultados 

que atingiram o nível 5, o mais alto de competitividade na escala utilizada. 

Apesar do índice registrado pelo destino ser considerado satisfatório, em 

relação à dimensão em que registra os menores resultados é o de Cooperação 

Regional, correspondendo ao nível 3 de Competitividade.  

Para melhor aprofundar nos aspectos considerados, apresenta-se a seguir uma 

análise global das dimensões com maiores índices, conforme Quadro 6 a 

Quadro 6. 

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1905ral 1905ral 1905ral 1905ral 1905ral 1905ral 1905ral 1905ral

Indíce Geral de Competitividade - Destino x Brasil X 
Capital: 2008 x 2015 

Brasil Capitais Belo Horizonte

Nível V 

Nível IV 

Nível III 

Nível I 

Nível II 
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Quadro 6 -: Avaliação Índice de Competitividade BH, 2015 - Serviços e Equipamentos 

Turísticos. 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

OPORTUNIDADES DESAFIOS 

 Existência de sinalização turística 
descritiva ou interpretativa, de 
acordo com padrões do MTur, e 
com informações disponíveis em 
idioma estrangeiro, em alguns 
atrativos;  

 Existência de sinalização com mapa 
turístico informativo nas áreas 
turísticas, em bom estado de 
conservação; 

 Existência de Centros de 
Atendimento ao Turista (CAT), 
localizados em pontos estratégicos, 
com a distribuição de mapas 
turísticos; 

 Presença de Centros de 
Convenções no destino e boa oferta 
de espaços para a realização de 
eventos de pequeno, médio e 
grande porte;  

 Existência de políticas locais de 
incentivo à adoção de tecnologias 
que priorizem a questão ambiental 
em meios de hospedagem, como o 
Selo BH Sustentável (portaria da 
Secretaria de Meio Ambiente 
06/2012); 

 Variedade de opções de meios de 
hospedagem no destino, com hotéis 
de diversas categorias, desde 
econômicos até hotéis de muito 
conforto; 

 Presença de empresas de receptivo, 
que oferecem diversos serviços (city 
tour, passeios para destinos do 
entorno, atividades de aventura, 
traslado, tour by night, etc), inclusive 
com atendimento em idioma 
estrangeiro; 

 Disponibilidade de uma associação 
de guias de turismo registrados no 
CADASTUR e capacitados para 
atendimento em idioma estrangeiro; 

 Cobertura da sinalização turística 
descritiva, restrita a alguns atrativos do 
destino; 

 Carência de sinalização turística 
descritiva interpretativa em idioma 
estrangeiro, de forma abrangente, se 
limitando a alguns locais; 

 Não cumprimento dos quesitos de 
acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida por 
parte da maioria dos meios de 
hospedagem; 

 Carência de melhorias na estrutura do 
principal centro de convenções indicado 
– Minascentro – relativas à ampliação 
de espaços, acessibilidade e oferta de 
serviços; 

 Indisponibilidade de serviços ou 
equipamentos para deslocamento de 
turistas pelo destino, com fins de lazer, 
além dos oferecidos pelas agências de 
turismo / receptivo local; 

 Inexistência de capacitação sobre 
higiene na manipulação de alimentos 
para proprietários e empregados de 
novos estabelecimentos de alimentação 
e para ambulantes, por parte do 
governo municipal. 
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SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 

OPORTUNIDADES DESAFIOS 

 Variedade de opções de 
estabelecimentos de alimentação e 
valorização e o fortalecimento da 
gastronomia regional por parte dos 
restaurantes do destino; 

 Presença de instituições de 
qualificação profissional que 
oferecem cursos livres regulares, 
cursos técnicos regulares, 
graduação ou especialização em 
áreas relacionadas ao turismo no 
município. 

 

Fonte: Brencorp, 2018. 

Observações: Neste índice, foram consideradas as seguintes variáveis para 

análise: Sinalização turística, centro de atendimento ao turista, espaço para 

eventos, capacidade dos meios de hospedagem, capacidade do turismo 

receptivo, estrutura de qualificação para o turismo e capacidade dos 

restaurantes. O índice registrado pelo destino em 2015 ficou acima do 

registrado no ano anterior, mantendo-se no nível 5, posicionando-se acima da 

média nacional e da média do grupo das capitais na dimensão. 

Em uma análise atual, em 2017, verifica-se a existência de apenas três CATS 

em funcionamento (conforme será detalhado posteriormente). Em relação ao 

Minas Centro, um dos principais espaços para eventos de Belo Horizonte, o 

mesmo passará por uma reforma, alvo de licitação em 04/2018. Após as obras, 

estarão disponíveis para a locação o Auditório e o Foyer, a destinação dos 

demais espaços está sendo analisada pela direção da CODEMGE. Apesar do 

fechamento ser temporário, para reformas, as entidades dos setores hoteleiro e 

de turismo de negócios de BH alegam que a economia local ficará prejudicada 

durante as obras, uma vez que, muitos eventos deixariam de ser realizados na 

capital mineira, sendo transferidos para outras cidades.   
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Quadro 7 - Avaliação Índice de Competitividade BH, 2015 – Marketing e Promoção do 

Destino. 

MARKETING E PROMOÇÃO DO DESTINO 

OPORTUNIDADES DESAFIOS 

 Existência de um plano de marketing, 
elaborado sob a ótica de diversos 
atores, fundamentado em pesquisas 
atualizadas sobre o destino; 

 Participação do destino em rodadas 
de negócios e reuniões em eventos e 
feiras de turismo; 

 Existência de marca promocional 
turística Belo Horizonte; 

 Existência de material promocional 
institucional (folhetos, mapas, guias 
turísticos e material audiovisual), 
disponível inclusive em idioma 
estrangeiro, distribuído nos centros 
de atendimento ao turista (CAT) e 
eventos promocionais; 

 Realização de ações de promoção 
do destino, tais como: presstrips e 
famtours, entre outros; 

 Existência de página institucional do 
município na internet – acessível 
pelo endereço: www.pbh.gov.br, na 
qual apresenta informações sobre a 
prefeitura e ações no município; 

 Existência de página promocional de 
turismo do destino, acessível pelo 
endereço: 
www.belohorizonte.mg.gov.br, 
atualizada periodicamente, 
disponível também em idioma 
estrangeiro; 

 Existência de aplicativo oficial do 
destino para smartphones, com 
informações turísticas. 

 Inexistência de material promocional 
voltado para o principal segmento 
turístico do destino; 

 Ausência de avaliação mais efetiva dos 
resultados dos eventos que o destino 
participa, sobretudo os de turismo, o 
que poderia ser feito por meio de 
pesquisa nos próprios eventos e/ou 
aferição do volume de negócios 
estabelecidos. 

 

Fonte: Brencorp, 2018 

Observações: Neste índice foram consideradas as seguintes variáveis para 

análise: Plano de marketing, participação em feiras e eventos, promoção do 

destino e estratégias de promoção digital. Ao contrário da análise realizada no 

PDTIS (2012), que considerou as formas de promoção e comercialização dos 

atrativos citadas como inadequadas às necessidades do mercado turístico, o 

índice registrado pelo destino em 2015 ficou acima do conquistado no ano 

anterior, mantendo-se no nível 5. Para isso, como contributo, pode-se destacar 
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à existência de um plano de marketing, elaborado e respaldado por diversos 

atores locais, destacando o posicionamento e marca do destino frente ao 

desenvolvimento turístico do município, além dos programas de Famtours e 

Presstrips, que vêm sendo desenvolvidos pela SETUR em parceria com outras 

empresas e instituições, na divulgação da Capital e do estado de Minas Gerais, 

conforme será detalhado, a seguir, na análise da esfera estadual. 

Atualmente, os Centros de Atendimento ao Turista (CATs) distribuem somente 

o mapa turístico da cidade e não mais os guias turísticos. Em relação a página 

promocional sobre Belo Horizonte, o visitante tem a possibilidade em conhecer 

a capital através de informações detalhadas sobre equipamentos, serviços e 

atrativos, bem como, caso seja uma pessoa portadora de necessidade 

especiais, há informações direcionada ao atendimento desse público. 

Quadro 8 - Avaliação Índice de Competitividade BH, 2015 – Economia Local 

ECONOMIA LOCAL 

OPORTUNIDADES DESAFIOS 

 Cobertura de todas as 
operadoras de telefonia móvel 
no destino; 

 Acesso gratuito à internet em 
locais públicos e áreas turísticas; 

 Existência de terminais de 
autoatendimento bancário para 
saques com cartões de crédito 
internacionais; 

 Existência de lei municipal de 
incentivo à formalização de 
estabelecimentos comerciais e 
de prestadores de serviços: a lei 
nº 10.640/2013; 

 Atuação de um Convention & 
Visitors Bureau, ainda que não 
seja exclusivo do destino; 

 Realização de eventos 
internacionais (padrão ICCA) no 
destino; 

 Existência de empresas 
multinacionais de produção de 
bens (indústrias) no destino. 

 Ausência de benefícios locais de 
isenção ou redução de impostos ou 
taxas para as atividades 
características do turismo. 

 

 

Fonte: Brencorp, 2018 

Observações: Neste índice, foram consideradas as seguintes variáveis para 

análise: Aspectos da economia local, Infraestrutura de comunicação, 

Infraestrutura e facilidades para negócios, Empreendimentos ou eventos 
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impulsionadores. O resultado conquistado, pelo destino em 2015, ficou acima 

do registrado no ano anterior, mantendo-se no nível 5. Este índice posicionou-

se acima da média nacional e da média do grupo das capitais na dimensão. 

Pode-se ressaltar, de acordo com uma análise em outros documentos 

disponibilizados, em relação à variável de infraestrutura de comunicação, uma 

necessidade pontual refere-se à disponibilização do Wi-Fi de forma integrativa 

nos complexos turísticos, como no Circuito da Praça da Liberdade ou mesmo a 

possibilidade de acesso às informações, como a leitura através do QR Code.  

Quadro 9 - Avaliação Índice de Competitividade BH, 2015 – Capacidade Empresarial 

CAPACIDADE EMPRESARIAL 

OPORTUNIDADES DESAFIOS 

 Presença de instituições de ensino 
com programas regulares de formação 
técnica e de formação superior; 

 Presença de escola de formação em 
idioma estrangeiro – inglês e espanhol; 

 Presença de redes nacionais e 
internacionais de locação de 
automóveis; 

 Presença de redes nacionais e 
internacionais de meios de 
hospedagem; 

 Presença de redes nacionais e 
internacionais de alimentos e bebidas; 

 Ausência de barreiras significativas à 
entrada de novos empreendimentos 
turísticos, na visão dos entrevistados 
durante a pesquisa; 

 O fato de ter sido oferecido no destino 
cursos do Empretec (seminário que 
proporciona ao participante o despertar 
de atitudes empreendedoras através 
de vivencias que simulam o 
enfrentamento dos desafios do dia a 
dia de um novo negócio, gerando 
mudanças em seus produtos e 
serviços com base nos conhecimentos 
adquiridos durante a imersão), o que 
fomenta o empreendedorismo local. 

 Inexistência de arranjos 
produtivos locais (APL) 
ligados ao setor de turismo. 

 

 

Fonte: Brencorp, 2018 

Observações: Neste índice foram consideradas as seguintes variáveis para 

análise: capacidade de qualificação e aproveitamento do pessoal local, 

presença de grupos nacionais e internacionais do setor do turismo, 
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concorrência e barreiras de entrada e geração de negócios e 

empreendedorismo. Na dimensão capacidade empresarial, o índice registrado 

pelo destino em 2015 permaneceu estável em relação ao registrado no ano 

anterior, mantendo-se no nível 5. Este índice posicionou-se acima da média 

nacional e da média do grupo das capitais na dimensão. Destaca-se a 

diversificada oferta de equipamentos turísticos que atendem a uma demanda 

em constante crescimento, atendendo à púbicos variados, com objetivos 

distintos. 

Quadro 10- Avaliação Índice de Competitividade BH, 2015 – Infraestrutura Geral 

INFRAESTRUTURA GERAL 

OPORTUNIDADES DESAFIOS 

 Disponibilidade de serviço público 
para atendimento médico 24 
horas, em diversos níveis de 
complexidade; 

 Fornecimento contínuo de energia 
elétrica durante todo o ano; 

 Existência de sistema para 
monitoria e vigilância por câmeras 
de segurança em parte das áreas 
turísticas da cidade; 

 Presença de Corpo de Bombeiros 
no destino, com grupo de busca e 
salvamento, e de Defesa Civil no 
destino; 

 Existência de ciclovias nas áreas 
turísticas da cidade, cujo uso é 
incentivado no programa Pedala 
BH; 

 Evidência da limpeza pública e da 
conservação urbana no entorno 
das áreas turísticas; 

 Existência de elementos de 
acessibilidade na maior parte das 
áreas turísticas do destino. 

 Ausência de grupamento especializado 
na Policia Militar para o atendimento 
ao turista; 

 Inexistência de delegacia ou programa 
de proteção ao turista na Polícia Civil; 

 Carência de lixeiras, banheiros 
públicos e telefones públicos no 
entorno das áreas turísticas da cidade. 

 
 

 

Fonte: Brencorp, 2018 

Observações: Neste índice foram consideradas as seguintes variáveis para 

análise: Capacidade de atendimento médico para o turista no destino, 

fornecimento de energia, serviço de proteção ao turista e estrutura urbana nas 

áreas turísticas. Na dimensão Infraestrutura geral, o índice registrado pelo 

destino em 2015 ficou abaixo do alcançado no ano anterior. Apesar de se 

manter no nível 5, este índice posicionou-se acima da média nacional e da 

média do grupo das capitais na dimensão. 
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Importante destacar que os desafios apontados interferem sobremaneira no 

desenvolvimento turístico de uma localidade, bem como enquanto fator de 

atratividade e permanência de turista, uma vez que se refere à segurança e 

acesso à adequada estrutura urbana 

Em relação à dimensão com o menor índice, pode-se apresentar uma análise 

global dos principais aspectos, conforme segue: 

Quadro 11 - Avaliação Índice de Competitividade BH, 2015 – Cooperação Regional 

COOPERAÇÃO REGIONAL 

OPORTUNIDADES DESAFIOS 

 Existência de projetos de cooperação 
regional compartilhados entre Belo 
Horizonte e outros destinos, ainda 
que sejam de outros Circuitos 
Turísticos do estado, como 
implantação da Central de 
Informação Turística Integrada (CITI), 
outros; 

 Participação do destino em eventos 
para a promoção e comercialização 
dos roteiros regionais dos quais faz 
parte, no ano anterior; 

 Participação do destino em rodadas 
de negócios e reuniões agendadas 
em eventos e feiras de turismo para 
promover a região ou os roteiros 
regionais, no ano anterior; 

 Existência de página promocional de 
roteiro turísticos regionais na internet 
– acessível no endereço: 
www.institutoestradareal.com.br; 

 Existência de material promocional 
de roteiros regionais que Belo 
Horizonte faz parte. 

 O fato de a instância de governança 
regional, o Circuito Turístico de Belo 
Horizonte, não contar com mais de um 
destino, não manter reuniões 
periódicas e não contar com a 
participação ativa de variados atores 
do segmento turístico; 

 Ausência de plano de desenvolvimento 
turístico regional efetivo, com ações 
voltadas para a região e estratégias de 
articulação entre Belo Horizonte e 
outros destinos; 

 Não realização de ações promocionais 
voltadas para as operadoras e os 
agentes de turismo receptivo focadas 
na região durante eventos específicos, 
no ano anterior;  

 Inexistência de página institucional da 
região turística na internet;  

 Ausência de material promocional 
regional. 

 

Fonte: Brencorp, 2018. 

Observações: Neste índice, foram consideradas as seguintes variáveis para 

análise: Governança, projetos de cooperação regional, planejamento turístico 

regional, roteirização e promoção e apoio à comercialização de forma 

integrada. Na dimensão Cooperação regional, o índice registrado em 2015 

ficou abaixo do alcançado pelo destino no ano anterior, o que levou o destino a 

posicionar-se um nível abaixo (nível 3). Assim, este índice posicionou-se acima 

da média nacional e da média do grupo das capitais na dimensão. 

http://www.institutoestradareal.com.br/
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De acordo com os desafios apontados neste índice, fica claro que o fato do 

município ser considerado enquanto um Circuito Turístico e não se posicionar 

de tal forma, no atendimento às políticas públicas determinadas pelo MTur e 

SETUR, contribuem e interferem de forma negativa no seu processo de 

desenvolvimento também no nível municipal. Tal análise será realizada com 

mais detalhamento na abordagem que seguirá nas esferas estadual e 

municipal. 

Ainda, o documento apresenta enquanto diferenciais positivos existentes na 

Capital: a realização de estudos e pesquisas sobre turismo através do 

Observatório de Turismo, o qual produz um banco de dados atualizados sobre 

o setor: existência de um Plano de Marketing, condizente com a realidade da 

capital, fundamentado em pesquisas e que define estratégias para promoção 

do destino, localização estratégica e proximidade com as cidades históricas, 

permitindo facilidade da inserção em roteiros regionais. Em relação aos 

desafios, foram apontadas questões sobre: necessidade em diversificar a 

oferta de serviços do receptivo local visando entreter o turista e aumentar o 

tempo de permanência, implantar as medidas do Plano Municipal de redução 

de emissão de gazes do efeito estufa (GEE), uma vez que a Capital pretende 

se posicionar enquanto um destino Inteligente, adotando medidas mais 

sustentáveis, realizar as metas previstas no Programa de Recuperação e 

Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha, que inclui a despoluição 

das águas e a melhoria das condições sanitárias no entorno.  

 Programa de Regionalização do Turismo 

Focado no desenvolvimento regional, atribui maior protagonismo às Unidades 

da Federação, foi embasado em recomendações da OMT, sendo adotado pelo 

MTur em 2004. O mesmo propõe a convergência e a interação de todas as 

ações desempenhadas pelo Mtur com estados, regiões e municípios 

brasileiros, fator que reflete nas políticas públicas do Estado de Minas Gerais, 

subdividindo o território em circuitos turísticos. Belo Horizonte, por ser a 

Capital, devido a estrutura de sua oferta de equipamentos e serviços, é 

considerada um circuito turístico. Assunto que será abordado posteriormente, 

na análise do contexto do Estado.  

 Mapa do Turismo Brasileiro 

É um instrumento elaborado pelo Ministério do Turismo - Mtur para identificar o 

desempenho da economia do setor nos municípios. Considerado importante 

contributo para a gestão, estruturação e promoção dos destinos, garante que 

os municípios que queiram trabalhar o turismo como uma atividade econômica 

tenham prioridade dentro das políticas e ações do MTur. Para isso, foi 



 
125 

125 
 

realizada uma categorização, tendo como variáveis: o número de empregos 

formais no setor de hospedagem, número de estabelecimentos formais cuja 

principal atividade é a hospedagem, estimativa de fluxo de turistas domésticos 

e estimativa de fluxo de turistas internacional. A capital de Belo Horizonte se 

enquadrada na categoria “A”, considerada enquanto um município com o maior 

desempenho da economia do turismo. A capital de Belo Horizonte se 

enquadrada na categoria “A”, considerada enquanto um município com o maior 

desempenho da economia do turismo. 

De acordo com uma análise recente, o mapa do turismo de Minas Gerais 

quase dobrou de tamanho. Em comparação ao ano de 2016, foram incluídos 

276 municípios, passando de 279 para 555 cidades com vocação turística. Ou 

seja, 65% do estado tem vocação turística e os gestores querem trabalhar o 

setor como forma de desenvolver a economia. O número de regiões turísticas 

também cresceu, passando de 40 para 48 regiões em 2017. 

Ainda, o novo mapa, apresenta que 87 municípios mineiros estão nas 

categorias A, B e C, sendo aqueles que concentram o maior fluxo de turistas 

domésticos e internacionais e oferecem melhor infraestrutura. Como exemplo, 

pode-se mencionar as cidades de Ouro Preto, Diamantina, Montes Claros, Juiz 

de Fora, Sabará, São João Del Rei, Tiradentes, Poços de Caldas, Pirapora e 

Uberlândia. Ainda, com destaque para a capital, Belo Horizonte que se 

enquadrada na categoria “A”, considerada enquanto um município com o maior 

desempenho da economia do turismo. Os demais 468 municípios turísticos 

mineiros figuram nas categorias D e E, considerados com menor desempenho 

da economia do turismo. Apesar desses destinos não possuírem significativo 

fluxo turístico nacional e internacional, possuem papel importante no fluxo 

turístico regional e precisam de apoio para a geração e formalização de 

empregos e estabelecimentos de hospedagem.  

De acordo com o plano, a partir de 2017, o mapa passa a ser atualizado a cada 

dois anos. Sua construção é feita em conjunto com os interlocutores estaduais 

que representam o MTUR e órgãos oficiais de turismo dos estados brasileiros e 

instâncias de governança regional. 

É um instrumento elaborado pelo Mtur para identificar o desempenho da 

economia do setor nos municípios. Considerado importante contributo para a 

gestão, estruturação e promoção dos destinos, garante que os municípios que 

queiram trabalhar o turismo como uma atividade econômica tenham prioridade 

dentro das políticas e ações do MTur. Para isso, foi realizada uma 

categorização, tendo como variáveis: o número de empregos formais no setor 

de hospedagem, número de estabelecimentos formais cuja principal atividade é 
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a hospedagem, estimativa de fluxo de turistas domésticos e estimativa de fluxo 

de turistas internacional.  

Diante do breve cenário apresentado sobre a capital, conforme análise e 

inserção das políticas federais que contribuem para o desenvolvimento e 

norteiam a atividade, pode-se destacar que Belo Horizonte possui uma 

capacidade crescente de gerar negócios e atividades econômicas relacionadas 

com o setor de turismo, propiciando, cada vez mais, experiências positivas aos 

turistas que visitam o município. A capital, porém, possui um desafio para a 

implementação de iniciativas que mobilizem os diversos atores, que lidam 

direta e indiretamente com a atividade, e que os envolvidos entendam os 

desafios e a necessidade de monitoramento da mesma. Espera-se, com o uso 

desta avaliação e com a aplicação de ações estratégicas, que sejam reduzidos 

e/ou eliminados, gradativamente, os entraves que interferem na boa 

capacidade de gestão da oferta, interferindo, sobremaneira na estrutura de 

equipamentos e serviços, e, contribuindo para o constante recebimento e 

permanência de visitantes.  

II - ESFERA ESTADUAL 

Na esfera Estadual, o surgimento da SETUR ocorreu em 28 de outubro de 

1999, por meio da Lei n.º 13.341, possibilitando a criação da primeira secretaria 

para tratar exclusivamente do turismo no estado, quatro anos antes de ter um 

apoio oficial no âmbito federal, como aconteceu em 2003 com a criação do 

Ministério do Turismo. De acordo com a Lei, a SETUR tem por finalidade 

“planejar, coordenar, fomentar e fiscalizar o turismo, objetivando a melhoria da 

qualidade de vida das comunidades, a geração de emprego e renda e a 

divulgação do potencial do estado”. (PDTIS, 2012) 

A criação da SETUR deu início à elaboração de uma política pública de turismo 

baseada na descentralização. Anterior à sua concepção, trabalhava-se apenas 

com os destinos turísticos das cidades históricas e termais (SETUR, 2002). 

Dessa forma, diante de uma necessidade de diversificar os produtos turísticos 

no Estado, ocorreu a revitalização por meio da institucionalização e 

estruturação dos circuitos turísticos. Especificamente, através do Decreto n.º 

43.321, de 8 de maio de 2003, que dispõe sobre o reconhecimento dos 

circuitos turísticos e dá outras providências.  

Atualmente, a SETUR/MG segue a política do Ministério do Turismo, e atua de 

forma descentralizada na organização de instâncias de governanças regionais. 

Dessa maneira, o estado está subdividido em 45 Circuitos Turísticos 

certificados. Estes, por sua vez, são formados por um conjunto de municípios 

de uma mesma região, com afinidades culturais, sociais e econômicas que se 
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unem para organizar e desenvolver a atividade turística regional de forma 

sustentável. Os circuitos se organizam na forma de associações sem fins 

lucrativos, caracterizados como pessoas jurídicas de direito privado. (PDITS, 

2012).   

Nesse contexto, Belo Horizonte é tratada enquanto um Circuito Turístico, 

contemplado pelo Projeto Estruturador Destinos Turísticos Estratégicos. 

Importante ressaltar que, de acordo com a resolução da Secretaria de Estado 

de Turismo, Setes Nº 45, de 05 de novembro de 2014, que estabelece os 

critérios necessários para o reconhecimento e exercício dos Circuitos Turísticos 

a que se refere o Decreto Estadual nº 43.321/2003, determina que o município 

de Belo Horizonte, tendo em vista sua condição de capital, obteve composição 

e nomenclatura diferenciada, sendo tratado por “Capital Belo Horizonte”. Dessa 

forma, em se tratando apenas de um município, o mesmo se encontra sob 

responsabilidade da Belotur, que deve designar um responsável técnico no 

cumprimento das determinações do estado, atendendo às normatizações 

determinadas no processo de regionalização.  

De acordo com o PDTIS (2012), a Política Estadual de Turismo também se 

respaldou em determinações do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

(PMDI) 2007/2023. O mesmo foi criado em um contexto em que o estado 

buscava recuperar o equilíbrio nas contas públicas e a retomada da 

capacidade de investimento. Dessa forma, prioridades e metas foram revistas 

em sintonia com as estratégias e orientações traçadas no Plano. Neste, foram 

definidas seis estratégias setoriais: perspectiva integrada do capital humano, 

investimento e negócios, integração territorial competitiva, sustentabilidade 

ambiental, rede de cidades e equidade e bem-estar. Essas estratégias são 

desmembradas em onze áreas, entre as quais se destaca a Rede de Cidades e 

Serviços, onde se enquadra a política de turismo. 

Porém, alguns desafios permaneceram, diante da diversidade das regiões do 

estado e sua grande extensão territorial, relacionados à redução da pobreza, à 

desigualdade social, à diversificação da economia, os serviços públicos de 

saúde, de educação e de segurança, dentre outros (PMDI, 2011-2030). Dessa 

forma, surgiu o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2011-2030, com o 

objetivo em promover um Estado mais sustentável, com mais qualidade de vida 

e cidadania. Adotando o conceito de Estado Aberto e em Rede, que atua com 

outras esferas da sociedade, sem perder a sua força de regular a organização 

social e as atividades econômicas 

Ainda passível de revisões, foi criado o PMDI para o período 2016-2027, 

contido na Lei 21.967/ 2016. O PMDI é um plano de longo prazo, que tem por 

objetivo proporcionar as condições estruturantes fundamentais para um ciclo 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?ano=2016&num=21967&tipo=LEI
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prolongado de crescimento econômico e social sustentável, capaz de propiciar 

a redução estrutural das desigualdades regionais do estado. É estruturado em 

três volumes. No primeiro volume são estabelecidas as bases de referência do 

plano, feita uma análise da situação em que se encontra o estado de Minas 

Gerais, sobre a evolução recente nos campos das políticas industrial, 

tecnológica e regional, e a nova estrutura proposta no PMDI, que organiza a 

estratégia de desenvolvimento do estado em 5 eixos finalísticos e 1 eixo de 

suporte à administração pública, sendo estes: desenvolvimento produtivo, 

científico e tecnológico; infraestrutura e logística; saúde e proteção social; 

segurança pública; educação e cultura; e por fim, governo 

O turismo está inserido no primeiro volume, de três, no eixo Desenvolvimento 

Produtivo, Científico e Tecnológico. O mesmo apresenta uma breve evolução 

da atividade no estado e apresenta dados da oferta e demanda turística, 

demonstrando taxas de crescimento dos estabelecimentos que atendem 

diretamente à atividade, bem como informações quanto ao aumento do número 

do fluxo de pessoas. Ainda, destaca o turismo enquanto uma importante 

atividade, no que se refere à geração direta de divisas, ao aumento da renda e 

a inserção dos mineiros no mercado de trabalho.  

Em relação aos objetivos estratégicos, traçados para a atividade propõem:  

1. Aumentar a competitividade das regiões turísticas do estado, 

considerando ações diferenciadas de acordo com a realidade de cada 

circuito turístico; 

2. Consolidar a identidade turística de Minas Gerais no mercado Nacional e 

Internacional;  

3. Transformar a vocação turística dos setores de cultura, meio ambiente e 

agropecuário em um instrumento de desenvolvimento regional. 

Contribuindo para o fomento da intersetorialidade e a transversalidade 

do turismo, potencializando a ação conjunta e integração das políticas 

públicas do estado. 

O segundo volume, apresenta o diagnóstico dos setores de governo, 

evidenciando sua evolução e identificando os fatores críticos, as tendências e 

diretrizes de cada setor. Por fim, o terceiro volume, apresenta os perfis dos 

dezessete territórios do estado por eixo de desenvolvimento, bem como as 

demandas sociais priorizadas por participantes dos Fóruns Regionais de 

Governo. 

Em relação à aplicabilidade na política de turismo, a SETUR/MG subdivide em 

eixos diferenciados no desenvolvimento de suas ações. O primeiro eixo: 

Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico, é composto por dois 
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programas. O primeiro, Programa de Turismo como fator de Sustentabilidade 

Regional, tem por objetivo desenvolver condições para que cada região seja 

dotada de estrutura turística necessária para gerar negócios, empreendimentos 

e parcerias com o setor privado, promovendo o turismo enquanto uma 

atividade econômica de forma descentralizada e regionalizada. Dessa forma, 

apresenta ações que interferem direta e/ou indiretamente na Capital, conforme 

segue: 

 Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR Nacional Minas Gerais: visa 

a melhoria da qualidade de vida da população, o aumento da 

acessibilidade aos serviços urbanos e melhoria dos índices de gestão 

administrativa, fiscal, meio ambiente, qualificação dos produtos, dos 

atrativos, propiciando investimentos privados.  

 Qualificação dos Gestores Públicos e da Cadeia Produtiva do Turismo: 

qualificar os produtos e serviços em turismo visando o fortalecimento da 

cadeia produtiva e melhoria da satisfação dos visitantes e, 

consequentemente, o aumento da competitividade dos destinos. Pode-

se exemplificar o Encontro da ABAV realizado em 2017, em Belo 

Horizonte, no Hotel Dayrel, considerado como um dos principais eventos 

do setor turístico da capital mineira. A programação contribuiu com a 

capacitação dos agentes de viagens de Minas Gerais, o contato entre 

operadores, agências, cias aéreas, empresas de hotelaria, locadoras e 

demais segmentos do turismo, facilitando o intercâmbio de informações 

e a realização de novos negócios. 

 Potencialização do Turismo de Negócios e Eventos em Minas Gerais: 

promover o desenvolvimento e consolidar a imagem de Belo Horizonte e 

as cidades polo, vocacionadas, como destinos de turismo de negócios 

baseados em seus setores econômicos estabelecidos e propulsores do 

desenvolvimento regional. Destaca-se a elaboração de um material 

específico para a área o objetivo em alinhar e definir os processos e 

conceitos referentes ao segmento de “Turismo de Negócios e Eventos - 

TNE” para o desenvolvimento das ações da SETUR-MG, bem como 

para a relação com a cadeia produtiva do TNE. 

 Fomento à política de regionalização e descentralização para 

fortalecimento dos circuitos turísticos e municípios regionalizados: 

fomentar a descentralização e compartilhamento de responsabilidades 

consolidando a participação democrática dos atores sociais relacionados 

ao turismo no planejamento e execução da política de turismo. Uma das 

ações propostas em 2017 foi o Workshop que promoveu o Encontro de 

Presidentes e Gestores dos Circuitos Turísticos e Empresário do 
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Programa Minas Recebe, voltado para os representantes das instâncias 

de governança regionais de Minas Gerais, denominadas circuitos 

turísticos, e para as agências de turismo receptivo do Projeto Minas 

Recebe, o workshop teve por objetivo nivelar informações técnicas 

operacionais, propiciando momento de reflexão sobre a gestão pública e 

privada, bem como sobre a inovação e criatividade do turismo regional. 

O segundo, Programa de Identidade Turística de Minas Gerais, propõe definir e 

consolidar a identidade do destino Minas Gerais, e seus municípios, nos 

mercados nacional e internacional, a partir do envolvimento e apropriação da 

população mineira e da cadeia produtiva do turismo (conjunto de equipamentos 

da estrutura do produto turístico como meios de hospedagem, bares e 

restaurantes, centros de convenções, agências de viagem entre outros). Visa, 

também, incentivar a oferta de produtos turísticos inovadores, por meio das 

ações de marketing que envolvem pesquisas, promoção, incentivo a 

diversificação de produtos e à gastronomia. Dessa forma, apresenta-se as 

ações que interferem direta e/ou indiretamente na capital, conforme segue: 

 Observatório do turismo: Propõe fomentar e elaborar estudos e 

pesquisas referentes ao impacto do turismo como atividade de 

desenvolvimento socioeconômico no estado de Minas Gerais, com 

vistas a auxiliar a criação e monitoramento de políticas voltadas ao setor 

que possam contribuir de forma efetiva com o aumento do fluxo de 

visitantes, melhoria da prestação de serviços e produtos, aumento da 

geração de renda e empregabilidade da população mineira em 

atividades relacionadas ao turismo de forma sustentável. Além disso, 

nota-se uma preocupação em manter os membros da rede do 

Observatório do Turismo articulados em relação às demandas, bem 

como em apresentar as últimas pesquisas e inovações para gestão do 

turismo. Dessa forma, foram realizadas reuniões entre colaboradores e 

representantes de todos os observatórios do país permitindo um grande 

intercâmbio entre as unidades. 

 Diversificação da oferta turística e apoio à comercialização: realizar 

ações que incentivem a inserção e diversificação de produtos turísticos 

do estado de Minas Gerais nos mercados nacional e internacional. 

Destaca-se a Press Trip – Suíça, com o apoio das companhias aéreas 

Azul, TAP e Avianca, da Revista Caras e Empresários Portugueses, a 

qual a SETUR-MG realizou visitas técnicas com o grupo de dez 

jornalistas, que cobriram o voo inaugural da Avianca no Aeroporto de 

Confins, no dia 21/08/2017, para apresentar as belezas e 

potencialidades de Belo Horizonte e Brumadinho. Ainda, a SETUR-MG 
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acompanhou a equipe da Revista Caras na realização de uma matéria 

com a Chef Carole Crema e o Chef Edrey Cesar Momo vivenciando 

experiências gastronômicas no estado. Ressalta-se também, o Famtour 

com representantes das companhias aéreas Latam e GOL, e de agentes 

de viagens da Argentina, Chile e Itália. A ação teve como propósito 

sensibilizar os participantes sobre as riquezas turísticas contidas no 

estado de Minas Gerais, incluindo a Capital e criar novas oportunidades 

de comercialização do destino Minas Gerais.  

 Fomento a Gastronomia Mineira: fomentar a gastronomia mineira e o 

empreendedorismo no estado, fortalecendo a identidade de Minas 

Gerais. Nesse sentido, houve o lançamento do Mapa Gastronômico de 

Minas Gerais, no dia 18/10, com o objetivo de potencializar o turismo 

gastronômico do estado, já apontado em pesquisas como um dos 

preferidos dos turistas que visitam Minas Gerais. 

O segundo Eixo, o Especial, está inserido único Programa de Apoio à 

Administração Pública, que tem por objetivos desenvolver ações 

administrativas e financeiras visando garantir recursos humanos, materiais, 

financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas 

públicas a cargo do estado de Minas Gerais.  

Ainda, se tratando de uma análise vinculada à SETUR/MG, em relação às 

políticas de turismo, o município está inserido no Projeto Minas Recebe, 

fundamentado pela Lei 18.692 de 30 de dezembro de 2009, visa promover a 

melhoria na qualidade dos serviços, inovação e diversificação dos produtos 

turísticos, oferecidos pelas empresas envolvidas com o turismo receptivo do 

estado de Minas Gerais.  

O mesmo é oferecido anualmente e há 14 agências de Belo Horizonte que 

foram selecionadas para compor o programa no ano de 2017. Em 2018, haverá 

novo processo de seleção para o Projeto Minas Recebe 2018, de acordo com a 

exigência de critérios, prazos e procedimentos para participação. 

O ICMS Turístico, critério incluso pela Lei Estadual nº 18.030/2009 que 

contribui para a distribuição da parcela de arrecadação do ICMS estadual, com 

o incentivo financeiro para trabalhar a gestão turística nos municípios, tem a 

função de atuar como motivador e catalisador de ações. Visa estimular a 

formatação/implantação de programas e projetos voltados para o 

desenvolvimento turístico sustentável, em especial os que se relacionam com 

as políticas para o turismo dos Governos Estadual e Federal. Porém, para que 

o município tenha direito ao repasse, deverá, anualmente, se enquadrar em 

alguns critérios obrigatórios, tais como: 
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 Participar de um circuito turístico reconhecido pela Secretaria Estadual de 

Turismo de Minas Gerais – SETUR; 

 Ter elaborada e em implementação uma política municipal de turismo; 

 Possuir Conselho Municipal de Turismo (Comtur), constituído e em regular 

funcionamento; 

 Possuir Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR), constituído e em regular 

funcionamento. 

Diante da peculiaridade do município por ser considerado enquanto um Circuito 

Turístico, conforme exposto anteriormente, e por estar sob a responsabilidade 

da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), seu 

enquadramento no processo de regionalização do Estado, será abordado de 

forma mais detalhada, na apresentação das políticas públicas em âmbito 

Municipal. 

Por fim, em um contexto Estadual, a Capital também faz parte da Rota das 

Grutas de Peter Lund, um projeto do Governo do Estado de Minas Gerais que 

visa promover o desenvolvimento regional por meio do turismo. Envolve locais 

por onde o pesquisador dinamarquês realizou importantes descobertas. Belo 

Horizonte sedia o Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC Minas), que abriga um importante acervo de 

zoologia, com uma coleção de paleontologia e coleções de vertebrados da 

fauna atual que contemplam anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

III - ESFERA MUNICIPAL 

No âmbito municipal, em relação às políticas públicas que legalizam a atividade 

e norteiam o planejamento no município, apresenta-se, inicialmente, a Lei n° 

3237 de 1980, que tratou sobre a definição da Política Municipal de Turismo. 

Regulamentada pelo Decreto 3.838 de 1980, era compreendida enquanto um 

conjunto de diretrizes, normas e atividades turísticas, de recreação e de lazer, 

integradas sob planejamento específico, destinada ao desenvolvimento 

econômico, social e cultural de Belo Horizonte, sobretudo vinculada à 

delimitação de áreas especiais e locais de interesse turístico, e de sua 

concessão e gestão. Além de autorizar a instituição da Belotur, vinculada à 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes. 

O PDTIS (2012) apresenta que, no decorrer dos anos, houve uma defasagem 

nas atenções voltadas para o turismo, uma vez que ocorreu, em 1989, a 

separação dos setores- Cultura, Turismo e Esportes - e a Belotur passou a ser 

responsável pelo Gabinete do Prefeito. Dessa forma, a Política Municipal ficou 

desamparada, não havendo atenção nem sendo priorizada no planejamento 
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territorial da Capital. Apenas em 1996, pela Lei 7.165, foi instituído o Plano 

Diretor Municipal, o qual definiu diretrizes para o turismo e que passaram a 

embasar as atividades da Belotur. O documento já mencionava a importância 

sobre o ordenamento e fiscalização das atividades relacionadas ao turismo, ao 

desenvolvimento do turismo de eventos e sua promoção, ao estímulo e 

ampliação dos fluxos turísticos em nível nacional e internacionais, entre outras.  

O mais recente esforço, quanto à estruturação da atual Política Municipal de 

Turismo, foi estabelecido pela Lei Municipal 10.823, em 2015. A mesma traz 

uma definição sobre o turismo e o vincula enquanto um vetor de 

desenvolvimento econômico para o município e às receitas públicas. Trata da 

gestão compartilhada, da descentralização e democratização no uso dos 

espaços.  

Atualmente, a Belotur é a atual estrutura administrativa responsável pelo 

turismo, através da viabilização da exploração econômica dos recursos, 

promoção e divulgação do município de Belo Horizonte. É de sua 

responsabilidade implementar a Política Municipal de Turismo, planejar, 

fomentar, coordenar e fiscalizar a atividade turística, bem como promover e 

divulgar institucionalmente o turismo em âmbito municipal, regional, nacional e 

internacional, neste último caso, em conjunto com a Secretaria Municipal 

Adjunta de Relações Internacionais – SMARI.  

Sob sua gestão, opera, em diversos pontos da capital, os Centros de 

Atendimento ao Turista (CATs) com o objetivo de prestar informações 

turísticas, distribuir materiais e mapas da cidade e disponibilizar dados sobre 

atividades de lazer para os residentes. Conta com três postos em operação, 

sendo estes: CAT Rodoviária, localizado na Praça Rio Branco, CAT da Orla da 

Lagoa da Pampulha, localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima e o CAT 

do Mercado Central, localizado na Avenida Augusto de Lima. Um posto em 

reforma, com previsão de término em dezembro de 2017, o CAT Mercado das 

Flores, localizado na Avenida Afonso Pena; e, o CAT do Aeroporto 

Internacional de Belo Horizonte, que está em negociação para ser reativado. 

O Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR), também instituído na Lei Municipal 

10.823 em 2015, inicialmente vinculado à Belotur, passou a ser considerado 

enquanto um instrumento de captação e aplicação de recursos, em planos, 

projetos, ações e empreendimentos reconhecidos pela entidade municipal 

como de interesse turístico. Porém, de acordo com a mais recente Lei de nº 

11.065, de 1º de agosto de 2017, o FUMTUR, passou a ser vinculado à 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SMDE, que dentre suas 

diversas ações, é de sua responsabilidade a articulação e o fomento das 



 
134 

134 
 

atividades turísticas do Município, propiciando suporte técnico-administrativo ao 

Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte, por vinculação a Belotur.  

Apesar disso, para operacionalização do mesmo, se faz necessário sua 

regulamentação, com diretrizes orientadas, com base na legislação aplicável à 

gestão de fundos no município. Até o presente momento, está inativo. Porém, 

está tramitando na Prefeitura um projeto normativo para sua ativação. Um dos 

pré-requisitos para requerer ao ICMS Turístico, é de que o mesmo possa ser 

movimentado, sendo assim, o pleito só poderá ser feito a partir de 2018, ou até 

que sua situação esteja regularizada.  

Ainda, a Lei 10.823/2015, apresenta o Plano Municipal de Turismo sob 

responsabilidade de elaboração da Belotur e do Conselho Municipal de 

Turismo, que tem por objetivo ordenar as ações do setor público, orientando o 

esforço do município e a utilização dos recursos públicos para o 

desenvolvimento do turismo. Atualmente, o mesmo encontra-se em fase de 

regulamentação através de um decreto que está tramitando junto à prefeitura. 

Apresenta-se enquanto um instrumento perene, pois estabelece apenas as 

diretrizes. Seus desdobramentos são o Planejamento Estratégico (2017-2021) 

e o Plano de Negócios (anual) que estão passando por revisão na Belotur. 

A Lei 10.823/2015 também trata do Sistema Municipal de Turismo, que tem por 

objetivo promover o desenvolvimento das atividades turísticas de forma 

sustentável, por meio da integração das iniciativas entre as diversas esferas de 

gestão e atuação no município. O mesmo é composto por órgãos como: a 

Belotur, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento - SMDE, a Secretaria Municipal Adjunta de Relações 

Internacionais - SMARI, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica - 

FPMZB e a Fundação Municipal de Cultura - FMC. Ressalta que o suporte 

financeiro para o desenvolvimento da atividade será previsto na Lei 

Orçamentária Anual e no Fundo de Turismo. 

O Sistema Municipal de Turismo, diante das análises realizadas, não foi 

trabalhado de forma estratégica. Porém, a atual gestão apresenta interesse em 

retomar o trabalho de intersetorialidade e, a partir da reestruturação da 

Prefeitura, identificar os atores de interesse, para no próximo ano de 2018, 

realizar uma nova constituição do Sistema. 

Quanto ao COMTUR, o mesmo foi criado pela Lei nº 7250 de 1997, a qual 

vincula o órgão ao prefeito e delimita a responsabilidade em deliberar sobre a 

política municipal de turismo e as ações dela decorrentes. Sua composição 

permeia integrantes do poder público, da Câmara Municipal de Belo Horizonte 

e representantes de entidades empresariais e profissionais relacionadas à 
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atividade turística. Porém, sua atuação e posicionamento frente ao 

desenvolvimento da atividade no estado são recentes, apenas em 2010 o 

mesmo foi reativado. Neste ano, tomaram posse a nova composição do 

conselho, que cumprirá o mandato relativo à gestão 2017/2018. O novo 

formato vem contribuindo para que a gestão institucional do turismo se 

fortaleça e para que sociedade civil e os grupos de interesse se tornem 

participativos no processo de planejamento e fiscalização do turismo na 

Capital. A intenção é de que o mesmo possa ser um veículo de participação e 

informação junto à comunidade.  

Entretanto, apesar do tardio processo de inserção ao enquadramento do 

município à algumas determinações de políticas públicas estaduais, Belo 

Horizonte apresenta um razoável grau de organização institucional, através da 

existência de unidades gestoras voltadas para o setor em suas respectivas 

estruturas municipais de governo e de um Conselho Municipal de Turismo em 

funcionamento. Nesse sentido, é importante ressaltar o papel do setor público 

em garantir segurança, estabilidade política, e as estruturas legal e financeira 

requeridas para o adequado exercício das diversas atividades levadas a cabo 

por agentes privados. 

Belo Horizonte é servida de instrumentos de planejamento territorial e de 

arcabouço legal suficientes para estimular a atividade turística sustentável. 

Porém, necessita melhor efetivar, cada vez mais, seu modelo de ação e de 

gestão compartilhada e descentralizada, uma vez que são consideradas 

significativas para o alcance de ações compromissadas com a 

sustentabilidade, a qualidade e a eficácia do planejamento do turismo. 

 

4.1.5.2 Entidades Mistas e Privadas e suas Atuações 

Complementar à análise do poder público, nas diversas esferas de atuação no 

município, cabe identificar outras importantes instituições que contribuem com 

projetos e ações voltadas para o desenvolvimento do turismo. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é uma instituição de 

direito privado focada na educação profissional na área de comércio de bens, 

serviços e turismo. Em sua unidade em Belo Horizonte, contribui com a oferta 

de cursos de qualificação, contribuindo para a capacitação da mão de obra do 

município. Dessa forma, são oferecidos cursos livres, técnicos, de graduação 

(bacharelado e tecnólogo) e de pós-graduação, nas modalidades presenciais e 

à distância. A instituição oferece ainda atividades de extensão, como palestras, 

oficinas e workshops, além de um restaurante-escola. Ainda, desenvolveu o 

portal Descubra Minas, um sistema de informações sobre Minas Gerais na 
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internet, com o objetivo em apresentar uma abordagem educativa, informativa 

e promocional. 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae-

MG) é uma entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, sediado 

na capital Belo Horizonte. Oferece orientação a quem deseja abrir, diversificar 

ou ampliar um empreendimento, além de desenvolver projetos e articular para 

a disseminação e criação de políticas públicas que favorecem o crescimento 

dos pequenos negócios. No setor do turismo em Belo Horizonte, contribui para 

a capacitação do agente, assim como a sua promoção e desenvolvimento, 

trabalha para estimular o empreendedorismo e possibilitar a competitividade e 

a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. 

Um recente projeto que reflete o posicionamento da instituição frente ao 

desenvolvimento multissetorial e que interfere no desenvolvimento do turismo 

na capital é: Belo Horizonte aos Olhos do Mundo (2017). O mesmo propõe um 

planejamento conjunto entre representantes do setor do turismo, 

conjuntamente com as diversas partes interessadas, com o foco na construção 

de um plano de sustentabilidade compartilhado, respaldado em uma 

“plataforma de engajamento”, na construção de visão, metas, iniciativas 

estratégicas e ações-chave projetadas de 2017 a 2022. O processo envolveu 

discussão com 100 líderes do setor de turismo e pesquisa dos principais 

destinos do mundo.  

De acordo com a visão determinada no documento de: “ser reconhecida 

mundialmente como um inovador destino latino americano para eventos de 

negócios, esportes e produções de cinema e TV, apresentando a cultura, a 

gastronomia e a hospitalidade de Belo Horizonte.” Nota-se que as iniciativas 

estratégicas contidas no plano se apoiam no desejo da capital progredir 

enquanto um destino turístico de eventos e de lazer consolidado, com o 

objetivo final em aumentar o número de visitantes que chegam a cidade, fazer 

com que permaneçam por mais tempo, gastem mais e voltem no futuro. 

Entretanto, apresenta uma análise que ainda se faz necessário investimento, 

planejamento, inovação e melhoramento na qualidade do produto turístico e 

como ele é promovido. A avaliação mostrou que Belo Horizonte precisa se 

concentrar em esforços para aumentar a força do destino e melhorar o apoio e 

envolvimento da indústria e da comunidade. Para isso foram elencados os 

pontos mais importantes em relação à:  

 Atrativos - Belo Horizonte precisa de geradores de demanda 

internacional para atrair negócios significativos de fora da América do 

Sul. 
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 Festivais e Eventos - Os festivais e eventos de Belo Horizonte têm 

potencial para se desenvolverem em maiores atrativos para visitantes. 

 Convenção de Negócios - Belo Horizonte precisa melhorar seu pacote 

de convenções para acompanhar a concorrência. 

 Cultura - A cultura de Belo Horizonte, refletida pela sua gastronomia, 

música e arte, pode ser um ponto de diferenciação. 

 Marca - A marca de Belo Horizonte precisa ser energizada para criar 

maior consciência. 

 Setores Industriais - A parceria com os setores - chave de Belo 

Horizonte, é essencial para atrair mais eventos empresariais. 

 Turismo - Belo Horizonte está atrasado em relação a outros destinos na 

forma como planeja, organiza e financia eventos empresariais e turismo. 

Ainda, o estudo apresenta, sob uma visão geral, que para incrementar o 

turismo de negócios e eventos empresariais, a região de Belo Horizonte 

precisa de: 

 Aumentar o número de empregos gerados pelo turismo em Belo 

Horizonte; 

 Aumentar o número de visitantes em Belo Horizonte; 

 Aumentar a permanência dos visitantes com incremento de room nights; 

 Permitir aos visitantes permanecerem mais tempo incrementando os 

produtos disponíveis; 

 Aumentar os gastos dos turistas e visitantes. 

Em relação às metas e aos objetivos estratégicos, foram desenvolvidos para 

acentuar os pontos fortes de Belo Horizonte, capitalizar as oportunidades 

apresentadas e apoiar a nova visão do destino. A fim de trazer Belo Horizonte 

para o centro das atenções, a cidade e a região devem permanecer 

competitivas na compreensão da dinâmica complexa do turismo. Dessa forma, 

foram determinadas as iniciativas específicas que deverão ser realizadas para 

atingir tais objetivos, conforme segue: 

 Colaboração e parcerias - forjar parcerias estratégicas com 

organizações para gerar novos negócios. 

 Marca do destino - entregar uma experiência de marca para Belo 

Horizonte que seja autêntica e única. 

 Desenvolvimento de eventos - assegurar uma combinação de eventos 

geradores de demanda ao longo do ano que são apoiados pela 

comunidade. 
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 Vendas e desenvolvimento de negócios - posicionamento e venda de 

belo horizonte como um destino de negócios preferencial que oferece 

um serviço excelente. 

 Aprimoramento da indústria - garantir financiamento sustentável e 

duradouro a Belo Horizonte para competir. 

Outra instituição de relevância é Serviço Social do Comércio (SESC), integrado 

ao Sistema Fecomércio/MG, possui diversas atividades elaboradas nas áreas 

de assistência, educação, cultura, saúde, lazer (esporte e recreação) e turismo, 

a preservação e revitalização dos entornos das antigas Estradas Reais.  

O Instituto Estrada Real, sediado em Belo Horizonte, é uma sociedade civil 

sem fins lucrativos, criado por iniciativa da Federação das Indústrias do Estado 

de Minas Gerais – FIEMG, com a finalidade de valorizar o patrimônio histórico-

cultural, estimular o turismo, a preservação e revitalização dos entornos das 

antigas Estradas Reais.  

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

(CODEMINAS), é uma empresa pública constituída na forma de Sociedade 

Anônima e controlada pelo Estado de Minas Gerais. Em relação às suas 

contribuições para o desenvolvimento do turismo, a empresa investe em 

diversas frentes de ação, no estado e na capital, tais como: turismo de 

negócios e eventos, por meio dos centros de convenções do Expominas e do 

Minascentro, instalados em Belo Horizonte, turismo de lazer e hotelaria, além 

de parques e balneários, no Estado.  

Vale destacar alguns importantes documentos norteadores para o fomento da 

atividade turística no município de Belo Horizonte. Dessa forma, pode-se 

destacar: 

 O “Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável” 

(PDITS, 2012), que tem por objetivo principal orientar o crescimento do 

setor em bases sustentáveis, em curto, médio e longo prazo, 

estabelecendo as bases para a definição de ações, as prioridades e a 

tomada de decisão.  

 O Plano de Ações Estratégicas e o aprimoramento do Plano de 

Marketing atual (2014), um instrumento que define os objetivos ligados 

ao mercado e aos meios de comunicação a serem utilizados para 

promover os produtos, além das estratégias e ações para atingi-los.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
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 O “Programa de Metas do Município 2017-2020”, que apresenta sua 

visão do futuro acerca do desenvolvimento econômico e do turismo no 

município, o objetivo é que em 2020, Belo Horizonte se caracterize como 

uma cidade inteligente, integrada e eficiente, com produtos turísticos 

compartilhados, modernos e inovadores, fortalecendo a economia local.  

O documento revela fatos relevantes sobre o turismo e a cidade de Belo 

Horizonte, conforme apresentado no Quadro 12: 

Quadro 12 - Fatos Relevantes Sobre o Turismo e a Cidade de Belo Horizonte 

 Belo Horizonte está em segundo lugar (98,5%) como destino mais bem avaliado 
em gastronomia, dentre os principais destinos brasileiros. Fonte: MTUR/Pesquisa 
de Demanda Internacional/2016. 

 7ª posição no ranking brasileiro ICCA de realização de eventos associativos 
internacionais. Fonte: International Congress and Convention Association, 2016. 

 Belo Horizonte integra lista dos 137 municípios selecionados para estudo do 
Ministério do Turismo para entender o perfil do viajante brasileiro e obter, assim, 
informações que auxiliem a formulação de políticas públicas de estímulo ao setor 
de viagens no país. 

 A capital mineira está entre as cidades nacionais com o melhor custo-benefício 
para os turistas, de acordo com avaliação do Trivago. O Guia Trivago do melhor 
custo-benefício combina o preço médio dos hotéis com suas respectivas 
avaliações por parte dos usuários e é composto por 25 cidades de 14 estados 
brasileiros. 

 Belo Horizonte tem o segundo maior circuito LGBT do Brasil, à frente do Rio de 
Janeiro e atrás apenas de São Paulo, segundo dados da Editora Guiya, a primeira 
rede de comunicação LGBT do país, com abrangência em sete capitais. No 
ranking atual, a capital paulista aparece com 131 points LGBT, enquanto Belo 
Horizonte surge com mais de 60 e o Rio, 50. 

 Belo Horizonte foi eleita a quarta melhor capital do Brasil para se viver, segundo 
levantamento feito pela Macroplan Prospectiva Estratégia & Gestão, como parte do 
estudo Desafios da Gestão Municipal. 

 A capital mineira foi considerada a 9ª melhor cidade do Brasil para se investir em 
2017, segundo pesquisa da Revista Exame, a partir de 28 indicadores 
selecionados. 

 O número de espaços de coworking aumentou 90% em Belo Horizonte e já figura 
como a terceira cidade brasileira com maior número de espaços compartilhados. 
São conhecidos ao menos 48 espaços de coworking em Belo Horizonte, segundo 
o Censo Coworking Brasil 2017. 

 A capital mineira também foi eleita pelo terceiro ano consecutivo como referência 
em sustentabilidade e meio ambiente e líder no Brasil no ranking da Urban 
System, de acordo com o Connected Smart Cities. 

Fonte: PMBH - Relatório de Execução Anual das Ações Governamentais (2017). 
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 O documento “Destinos de turismo de negócio e eventos em Minas 

Gerais” (2017), apresenta que a capital mineira se destaca no estado 

por sua localização estratégica e adequada infraestrutura para a 

realização de negócios.  

Outro estudo relevante é o documento “Destinos de turismo de negócio e 

eventos em Minas Gerais” (2017), organizado pela SETUR, Governo do Estado 

e Convention & Visitors Bureau das cidades envolvidas. Para o estudo, seguiu 

alguns critérios, considerando: o produto interno bruto dos municípios, o 

número de equipamentos de hospedagem, estrutura e suporte do aeroporto 

para voos comerciais e regionais, número de espaços de eventos de pequeno, 

médio e grande porte e atratividade do município para o turismo. De acordo 

com os dados, a capital mineira se destaca no estado por sua localização 

estratégica e adequada infraestrutura para a realização de negócios. Dessa 

forma, Belo Horizonte se insere entre os cinco municípios brasileiros que mais 

captam eventos, conforme a ICCA (International Congress and Convention 

Association), que anualmente publica um ranking de cidade e número de 

eventos captados.  

Entre os eventos da Capital, pode-se destacar a Feira Internacional de 

Negócios, Inovação e Tecnologia (Finit), que ocorre anualmente, oferece 

palestras, workshops, encontros de empreendedores e estandes. Reúne mais 

de 50 mil participantes, com a representação de empreendedores de todo país. 

Em 2017, conforme exposto anteriormente, pelo segundo ano consecutivo, 

ocorreu paralelamente o II Seminário de Pesquisa e Inovação em Turismo, 

viabilizado por uma iniciativa do Observatório de Turismo da SETUR MG, em 

parceria com a Belotur, Sebrae MG e a Codemig. 

Ainda, destaca a Minas Trend Preview, que ocorre anualmente, é o único 

evento do segmento que reúne expositores de vestuário, calçados, bolsas, 

joias e bijuterias, e consolidou-se enquanto uma referência para a indústria da 

moda.  

O documento apresenta que Belo Horizonte recebe diariamente executivos do 

setor corporativo, que contribuem para uma alta ocupação hoteleira nos dias 

úteis. A cidade oferece diversas opções para hospedagem, de diferentes 

categorias, contribuindo para 31 mil leitos, com business center e espaços para 

eventos. A capital se destaca pela inovação de setores como o da gastronomia 

e tecnologia da informação. 

De acordo com a pesquisa realizada nos documentos apontados, bem como o 

levantamento de dados, pode-se estabelecer uma análise de fatores que 
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influenciam no desenvolvimento da atividade turística no município. Dessa 

forma, em relação às potencialidades: 

• Existência de uma Empresa Municipal de Turismo, responsável por 

implementar a Política Municipal de Turismo, planejar, fomentar, 

coordenar e fiscalizar a atividade turística, bem como promover e 

divulgar institucionalmente o turismo em âmbito municipal, regional, 

nacional e internacional, neste último caso, em conjunto com a 

Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais – SMARI.  

• Abertura e interesse por parte da Empresa Municipal de turismo em 

desenvolver ações conjuntas com as outras secretarias da prefeitura, 

buscando envolver os setores internos no planejamento e 

operacionalização da atividade no município. 

• Execução de ações e projetos em parceria com a Secretaria Estadual de 

Turismo, com a iniciativa privada e com entidades de classe 

representativas do setor, no fomento de atividades turísticas que 

contribuem para o desenvolvimento do setor em nível municipal e de 

promoção do destino. 

• Instância de governança em funcionamento, através do Conselho 

Municipal de Turismo, com forte representatividade dos diversos 

segmentos e setores envolvidos direta e indiretamente com a atividade 

turística, e que realiza reuniões com periodicidade regular.  

• Existência de convênios firmados com o Governo Federal, diretamente 

com o Ministério do Turismo, através do PRODETUR, na realização da 

Avaliação Ambiental Estratégica, em vigor. 

• Existência de diversos estudos e planejamentos específicos para o setor 

de turismo, tais como o PDTIS Belo Horizonte 2012, Plano Estratégico 

(CODEMINAS), Plano de Marketing (2014), Estudo de Competitividade 

(2015), entre outros. 

Em relação aos desafios enfrentados pelo destino, estão:  

• Falta de enquadramento e atendimento às determinações da política de 

regionalização do Estado, tais como:  

 Falta regulamentação e movimentação do Fundo Municipal de 

Turismo (o que impossibilita requerer ao ICMS Turístico, até que 

sua situação esteja regularizada).  



 
142 

142 
 

 Necessidade de regulamentação do Plano Municipal de Turismo.  

 Necessidade em efetivar a estrutura e composição do Sistema 

Municipal de Turismo, representado por diversos órgãos 

importantes para o fomento da atividade no município, por meio 

da integração das iniciativas entre as diversas esferas de gestão 

e atuação no município.  

• Necessidade de melhor compartilhamento de informações entre os 

observatórios, de maneira que possam ser melhor aproveitadas na 

efetividade das ações. 

• Trabalhar de forma mais efetiva a política de regionalização no 

município promovendo integração dos produtos e serviços. 

• Tratar dos conceitos e projeções de forma mais efetiva, 

operacionalizada, como a questão de destino inteligente e inovação no 

turismo. 

No Quadro 13 são apresentados dados sobre os Planos, Programas e Projetos 

para o Turismo - Investimentos em Programas e Projetos para o Turismo. 

Quadro 13 – Planos, Programas e Projetos para o Turismo: Investimentos em Programas 
e Projetos para o Turismo (Investimentos em US$) 

Componente Investimento Total 
Participação 

(%) 

Investimento 
Parcela 

PRODETUR 

Participação 
(%) 

Participação 
PRODETUR 

sobre total (%) 

A) Produto 
Turístico 

204.773.515,63 5,42 44.387.215,00 78,91 21,68 

B) Comercialização 8.562.875,00 0,23 8.125.000,00 14,44 94,89 

C) Infraestrutura 
Serviços Básicos 

3.553.975.000,00 94,13 - - - 

D) Fortalecimento 
Institucional 

3.237.785,00 0,09 3.237.785,00 5,76 100,00 

E) Gestão Sócio-
ambiental 

5.065.000,00 0,13 500.000,00 0,89 12,42 

TOTAL 3.775.614.175,63 100,00 56.250.000,00 100,00 1,40 

Fonte: Brencorp,2018 
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Por fim, o Quadro 14, refere-se a uma abordagem analítica e sintética do que 

fora previsto pelo PDITS e resultados obtidos até a presente data. Dessa 

maneira, destaca-se que em relação aos principais componentes, previstos no 

PDITS, são destacadas algumas inserções, alterações de montantes e até 

mesmo participação na implementação de investimentos e consequentemente 

de Programas e Projetos, previstos ou não, no PDITS, para cada componente, 

conforme segue: 

Quadro 14 - Evolução da Participação e Comportamento dos Componentes 

 
Fonte: Brencorp (2018). 

Ressalta-se, em um primeiro momento, que apesar das dificuldades 

enfrentadas para obtenção de informações mais precisas sobre a efetiva 

evolução dos investimentos previstos no PDITS (2012), decorrente a não 

efetivação da Unidade de Coordenação de Programas (UCP) na Belotur, 

valendo ressaltar o esforço e a cooperação que foram dedicados pelas equipes 

da Belotur, e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, alguns pontos cabem 

ser ressaltados como resultado da obtenção das informações disponíveis. 

Dessa forma, cabem as seguintes considerações: 

 Em relação ao componente Produto Turístico: 

De acordo com o PDITS (2012), inseridos no componente produto turístico, se 

encontram os atrativos, equipamentos e serviços do município. Com relação 

aos atrativos, destacam-se os culturais e os eventos permanentes, 



 
144 

144 
 

especialmente localizados na região da Pampulha, Mangabeiras e na área 

central. Em relação aos serviços e equipamentos turísticos, apontam-se os 

bares e restaurantes, serviços de agenciamento, de transporte e equipamentos 

de lazer.  

Ressalta-se que, de maneira geral, as deficiências identificadas se referem 

principalmente a: condições de acesso, acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais, sinalização turística e interpretativa, gestão e 

integração de produtos. Dessa maneira, de acordo com o Regulamento 

Operacional do PRODETUR Nacional, os projetos propostos consistem em 

estruturar e qualificar os atrativos, serviços e equipamentos do destino, 

agregando qualidade à experiência turística e estimulando maior fluxo de 

turistas para a capital mineira, de forma sustentável.  

 A inclusão do Carnaval de BH como um produto de grande 

capacidade de atração de turistas e geração de emprego e renda; 

 Inserção do entorno de Belo Horizonte, com destaque para o 

Circuito das Grutas, Rotas de Peter Lund, o Inhotim e as cidades 

históricas na inserção enquanto produtos de forte potencial de 

atratividade para o estado de MG e região metropolitana de Belo 

Horizonte; 

 A expectativa quanto à implantação da “Arena do Galo” que além 

de poder ampliar a oferta de acomodações para eventos 

futebolísticos nacionais e internacionais, certamente se constituirá 

em palco de grandes eventos artísticos e culturais cm Belo 

Horizonte. 

 No que se refere ao componente de Comercialização: 

As ações de promoção e divulgação de Belo Horizonte, enquanto um destino 

turístico, devem ser trabalhadas com a própria comunidade, com turistas e 

também por parte dos agentes emissivos. A Belotur elaborou um plano de 

marketing, que, após oferecer um diagnóstico do setor, aponta diretrizes para a 

consolidação das ações necessárias ao atendimento das necessidades 

relativas à comercialização do produto Belo Horizonte. Sua implantação atende 

às diretrizes gerais apontadas pelo diagnóstico do PDITS-BH.  

Foram ainda diagnosticadas as necessidades de: reformulação do endereço 

eletrônico da Belotur, reformulação do portal turístico de Belo Horizonte, 

atualização e aperfeiçoamento dos materiais de divulgação do destino Belo 

Horizonte e de roteiros no destino, maior participação em feiras e eventos 

promocionais, elaboração e implantação de roteiros temáticos. 
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 O componente de infraestrutura e serviços básicos: 

Apresenta os investimentos necessários para gerar acessibilidade ao destino e, 

dentro dele, (infraestrutura de acesso e transporte) satisfazer as necessidades 

básicas do turista durante sua estada (água, saneamento, energia, 

telecomunicações, saúde e segurança).  

De acordo com o PDITS (2012) a validação do diagnóstico do mercado turístico 

de Belo Horizonte e as matrizes SWOT, no âmbito da oferta de infraestrutura e 

serviços básicos, indicam que a cidade precisa de estratégias bem definidas 

que solucionem os gargalos relacionados ao acesso à cidade e, internamente, 

aos atrativos e equipamentos turísticos: o transporte público nas áreas 

diretamente afetadas pelo turismo, a segurança pública e as ações de 

saneamento ambiental. 

 Um novo patamar de investimentos na expansão do Aeroporto 

Internacional de Belo Horizonte, cerca de R$400 milhões para 

algo no entorno de R$ 1,5 bilhão; 

 A postecipação da implantação da rodoviária São Gabriel; 

 A evolução do PROPAM (conforme descrito adiante neste 

Produto); 

 A evolução do Programa Drenurbs (também abordado adiante). 

 Quanto ao componente Fortalecimento institucional: 

Belo Horizonte é alvo de diversos programas, nas esferas federal e estadual, 

conforme mencionado previamente, ao longo do texto, que visam inserir e 

organizar a capital de forma integrativa aos programas que preveem a 

regionalização e implementação de padrões de qualidade. 

Porém, ainda se constata a ausência de um Plano Municipal de Turismo e a 

regulamentação do Fundo Municipal de Turismo. O que ainda implica em um 

processo que não contribui para uma efetivação de instância de governança 

local, com representatividade e aplicação de um planejamento efetivo pelos 

diversos setores que lidam direta e indiretamente com a atividade no município. 

 Por fim, em relação ao componente Gestão Socioambiental: 

Dispõe de estrutura institucional e de arcabouço legal organizados e 

consolidados de acordo com o modelo de gestão ambiental pública 

estabelecido no Brasil pela Lei Federal 6.938 de agosto de 1981. Os 

instrumentos de planejamento territorial que incidem sobre o município de Belo 

Horizonte são: Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais, Plano 
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Diretor de Belo Horizonte, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte e Programa BH Metas e Resultados. 

Tais instrumentos dispõem de diretrizes relacionadas à melhoria da qualidade 

ambiental urbana e à preservação do meio ambiente.  

Porém, destaca-se que a gestão ambiental pública, em relação ao turismo, ou 

mesmo ao uso público das unidades de conservação (UC), são carentes de 

planos de visita ou estudos de capacidade de carga elaborados ou em 

execução. Carecem ainda de sinalização turística de adaptação de estruturas 

nas UCs para portadores de necessidades especiais e, de programas de 

educação e sensibilização ambiental e a capacitação de gestores e técnicos.  

Quanto à preservação dos recursos naturais, até mesmo devido a 

hierarquização apresentada no plano de Marketing (2014), o qual destaca os 

complexos da Pampulha e da Serra do Curral, enquanto atrativos com atributos 

de alto potencial turístico, prevê-se que para o desenvolvimento de atividades 

turísticas e a efetivação destes locais, enquanto produtos turístico, se fazem 

necessários programas efetivos de controle e gestão ambiental, envolvendo 

questões como a despoluição da lagoa, estudo de capacidade de suporte na 

orla, em relação ao fluxo turístico atual e potencial, bem como o saneamento 

ambiental. Já em relação à Serra do Curral, seu uso deverá ser respaldado em 

um zoneamento preciso para uso público e pesquisa, para que se efetive 

enquanto um complexo turístico.  

O PDITS (2012) destaca que: “a Pesquisa da Oferta Turística de Belo 

Horizonte diagnosticou que grande parte dos serviços e equipamentos de 

hospedagem, gastronomia, agenciamento, eventos e lazer e entretenimento 

não possui sistemas de gestão ambiental implantados e que realizam algumas 

práticas isoladas de gestão ambiental, principalmente as de redução de 

consumo de água e energia.” 

 

4.1.5.3 Planos, Programas e Projetos de Saneamento 

A seguir, são apresentados e descritos os planos, programas e projetos para o 

setor de saneamento, os quais são segmentados naqueles concernentes ao 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e 

drenagem urbana. 

 Plano Municipal de Saneamento - PMS (2012-2019) 

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte elaborou o Plano Municipal de 

Saneamento – PMS, contendo um diagnóstico sobre o saneamento ambiental 
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do município. Esse trabalho apoia-se numa série de índices setoriais, 

referentes aos cinco aspectos tradicionalmente identificados como 

componentes do saneamento ambiental, nos quatro eixos do saneamento. 

O Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte se constitui em um dos 

instrumentos do Sistema Municipal de Saneamento e foi institucionalizado 

quando da promulgação da Lei 8.260 de 03 de dezembro de 2001, que instituiu 

a Política Municipal de Saneamento. É importante ressaltar que as diretrizes 

estabelecidas pela Lei Municipal 8.260/01, que instituiu a Política Municipal de 

Saneamento, apesar de anteceder o advento da Lei Federal 11.445/07, vão ao 

seu encontro, incorporando uma lógica de planejamento inédita em capitais 

brasileiras.  

A implementação da Política Municipal de Saneamento é mais um passo 

fundamental na busca da universalização das ações e serviços de saneamento 

ambiental em Belo Horizonte. Cabe à Administração Municipal a 

responsabilidade de materializar o que está previsto em Lei - um modelo de 

gestão público e integrado, que assegure a qualidade na prestação dos 

serviços, a democratização e a transparência dos processos decisórios, com 

mecanismos eficazes de controle social e participação popular, bem como a 

indispensável “subordinação das ações de saneamento ao interesse público”. 

O Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte se constitui em um dos 

instrumentos do Sistema Municipal de Saneamento e foi institucionalizado 

quando da promulgação da Lei 8.260 de 03 de dezembro de 2001, que instituiu 

a Política Municipal de Saneamento. É importante ressaltar que as diretrizes 

estabelecidas pela Lei Municipal 8.260/01, que instituiu a Política Municipal de 

Saneamento, apesar de anteceder o advento da Lei Federal 11.445/07, vão ao 

seu encontro, incorporando uma lógica de planejamento inédita em capitais 

brasileiras.  

A implementação da Política Municipal de Saneamento é mais um passo 

fundamental na busca da universalização das ações e serviços de saneamento 

ambiental em Belo Horizonte. Cabe à Administração Municipal a 

responsabilidade de materializar o que está previsto em Lei - um modelo de 

gestão público e integrado, que assegure a qualidade na prestação dos 

serviços, a democratização e a transparência dos processos decisórios, com 

mecanismos eficazes de controle social e participação popular, bem como a 

indispensável “subordinação das ações de saneamento ao interesse público”. 

A Lei 8.260/2001 determina ainda, em seu Art. 20, a formulação do Plano 

Municipal de Saneamento – PMS, quadrienal e atualizado a cada dois anos, 

“destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, 
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econômicos e financeiros, com vistas ao alcance de níveis crescentes de 

salubridade ambiental”. 

O Fundo Municipal de Saneamento – FMS, outro instrumento que compõe o 

Sistema, também instituído na mesma Lei 8.260/2001 e posteriormente 

regulamentado pelo Decreto 11.289 de 24 de março de 2003, “de natureza 

contábil e com autonomia administrativa e financeira”, destina-se “a financiar, 

de forma isolada ou complementar, os instrumentos da Política Municipal de 

Saneamento, cujos programas tenham sido aprovados pelo Comusa” – 

Conselho Municipal de Saneamento. 

É importante destacar ainda que, segundo a Lei, “o Plano Municipal de 

Saneamento é o único instrumento hábil disciplinador da aplicação dos 

recursos financeiros do Fundo Municipal de Saneamento”, estando inclusive 

vedadas quaisquer outras destinações. 

É inegável que a viabilidade operacional da Política Municipal de Saneamento 

tem estreita relação com o novo modelo de gestão compartilhada dos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Belo Horizonte, 

explicitado no Convênio de Cooperação, firmado em 13 de novembro de 2002, 

entre o município, o Governo do Estado de MG, a Sudecap e a COPASA. Esse 

convênio, além de definir uma participação substantiva do município na gestão 

dos serviços, via fiscalização da prestação dos mesmos e definição de 

prioridades de investimentos, estabeleceu uma efetiva participação na 

arrecadação dos serviços, montante este que, encaminhado diretamente a uma 

conta do FMS, se reverterá em investimentos definidos no Plano Municipal de 

Saneamento. 

De Acordo com a PBH (2001), a Lei 8.260/2001 preconiza que o PMS seja 

quadrienal, avaliado e atualizado a cada dois anos. Sendo assim, já foram 

elaboradas seis versões do plano, estando em vigência o PMS 2016/2019 – 

atualização 2016. O objetivo dessa atualização é garantir o caráter dinâmico 

desse instrumento e permitir uma avaliação sistemática da eficiência e eficácia 

das ações de saneamento que vêm sendo realizadas em Belo Horizonte no 

período de vigência do Plano. O Plano Municipal de Saneamento – PMS (2016-

2019) foi elaborado em novembro/2016. 

Implicações para PRODETUR/PDITS BH: 

Melhoria da infraestrutura turística, dos serviços e da qualidade sanitária e 

ambiental. 
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Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário: 

I.  Programa Cultivando Água Boa (CAB) / Pró-Mananciais 

O Cultivando Água Boa é uma iniciativa desenvolvida desde 2003 pela 

empresa Itaipu Binacional e reconhecida pela Organização das Nações Unidas, 

em 2015, como a melhor política de gestão de recursos hídricos do mundo. Na 

sua essência, o CAB permite que órgãos de diferentes níveis de governo 

trabalhem de maneira integrada e articulada gerando envolvimento e a 

participação das populações contempladas, buscando a recuperação da 

quantidade e qualidade das águas e a melhoria da qualidade de vida das 

comunidades (COPASA, 2018). 

O Programa foi adotado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio do 

Decreto nº 46.730, de 25 de março de 2015 com as participações da COPASA, 

da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER), 

da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM), Instituto Estadual de 

Florestas (IEF), do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), do Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas (IGAM) e de diversas Secretarias de Estado (COPASA, 

2018). 

Em 2016, a COPASA em conjunto com a Agência Reguladora do Saneamento 

– Arsae desenvolveu programa de proteção de mananciais de abastecimento, 

chamado de Pró-Mananciais cuja metodologia é inspirada no Cultivando Água 

de Boa de Itaipu. Em julho de 2016 ele foi aprovado pela Arsae e a partir daí 

passou a ser a contribuição da COPASA para o Cultivando Água Boa em 

Minas Gerais (COPASA, 2018). 

Até maio de 2018 o Pró-Mananciais teve iniciada sua implantação em mais de 

cem municípios em Minas Gerais, alguns deles inseridos nos grandes 

mananciais de abastecimento de Belo Horizonte, como os sistemas Rio das 

Velhas e Rio Paraopeba (Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores). O 

programa prevê recursos para ações nas áreas rurais desses municípios 

contemplando proteção de nascentes e áreas de recarga, apoio aos 

agricultores, formação em meio ambiente e em agroecologia, bem como 

programas de educação ambiental junto às populações contempladas com as 

águas desses mananciais (COPASA, 2018). 

Municípios inseridos em bacias de mananciais de abastecimento de Belo 

Horizonte contemplados com o Pró-Mananciais: Crucilândia, Itatiaiuçu, Igarapé, 

Contagem, Nova Lima, Rio Acima, Itabirito e Ouro Preto (COPASA, 2018). 
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II. Programa Caça Gotas - COPASA 

Com o objetivo de reduzir o tempo de ação para interrupção dos vazamentos 

nas redes de abastecimento de água, a Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais (COPASA) lançou em fevereiro de 2015 o programa Caça-Gotas na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (COPASA, 2017). 

Composto por equipes especializadas no combate ao vazamento, o programa 

é uma nova forma de coordenação dos trabalhos operacionais na RMBH, com 

foco nas ações de estancar e corrigir as ocorrências no menor tempo possível. 

O Caça-Gotas também atua na identificação das ligações clandestinas de água 

(COPASA, 2017). 

Desde que entrou em operação, o Caça-Gotas diminuiu em 50% o tempo 

médio para correção de vazamentos de água em Belo Horizonte, passando de 

aproximadamente 9 horas para 4 horas e 30 minutos. Isso possibilitou um 

significativo combate ao desperdício de água (COPASA, 2017). 

III. Programa COPASA na Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba 

Desenvolvido em parceria com o governo alemão, por intermédio do Banco de 

Desenvolvimento Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), que apoia iniciativas 

para proteção do clima e do meio ambiente, com a realização de metas através 

de quatro componentes: i) construção e ampliação de sistemas de 

esgotamento sanitário e uso de biogás; ii) construção de duas unidades de 

tratamento de resíduos de ETAs; iii) mobilização social e educação sanitária e 

ambiental; e iv) proteção dos mananciais mais importantes para o 

abastecimento de água potável. (COPASA, 2017). 

Em relação aos investimentos em sistema de esgotamento sanitário, em 2016, 

ocorreu a continuação das obras de ampliação e melhorias no Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Belo Horizonte e Contagem, voltadas à despoluição 

da Bacia da Pampulha, com investimentos de R$6,8 milhões no ano (COPASA, 

2017).  

IV. Programa Caça Esgoto - COPASA 

O Programa Caça-Esgoto idealizado em 1997 teve início no ano 2000 e visa a 

identificação e eliminação dos lançamentos indevidos de esgoto em redes 

pluviais e córregos, direcionando-os para as Estações de Tratamento de 

Esgoto (ETEs), contribuindo para a despoluição dos corpos d’água e melhoria 

da qualidade de vida da população (COPASA, 2017).  
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Como resultado da implantação das obras de interligação desse Programa, há 

um incremento das vazões de esgoto às ETEs que, funcionando dentro dos 

parâmetros ideais, proporcionam melhoria da qualidade das águas que formam 

os cursos d’água da Bacia do Rio das Velhas. Tal medida permite uma 

abrangência maior da população atendida pelo saneamento, o que significa 

ganhos em saúde e qualidade de vida da população. 

Para melhor definição, o Programa Caça-Esgoto, implementado na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, mostra seus principais objetivos (COPASA, 

2017): 

 Ambiental: Visa minimizar os impactos ambientais por meio da redução 

da carga orgânica lançada nos cursos d’água, promovendo, desta forma, 

a despoluição dos rios formadores das bacias hidrográficas e corpos 

receptores. 

 Financeiro: Tem a finalidade de identificar as ligações de esgoto não 

cadastradas no sistema de faturamento, gerando um incremento na 

receita financeira da COPASA, aumento da capacidade de atendimento 

do sistema coletor existente, sem a construção de novas redes coletoras 

e com a eliminação dos lançamentos dos esgotos pluviais, e, além disto, 

reduzir os custos com manutenções. 

 Imagem Institucional: Tem como intuito evitar reclamações pertinentes 

de usuários devido aos odores provenientes de lançamentos indevidos, 

e minimizar o desgaste com administrações municipais, devido aos 

lançamentos de esgoto em redes pluviais e vice-versa. 

 Planejamento: Serve para indicar a necessidade de implantação de 

coletores troncos, interceptores e redes coletoras e os locais onde 

deverão ser realizadas conexões para correção dos lançamentos em 

redes pluviais e córregos; identificar regiões sem rede de esgoto e 

ligações potenciais, ligações factíveis de esgoto, a fim de implementar 

ações junto aos clientes para que a interligação de suas ligações ao 

sistema coletor; monitorar os corpos receptores para avaliar os 

resultados encontrados antes, durante e após o desenvolvimento das 

ações definidas. 

 Saúde Pública: Visa programar condições sanitárias adequadas às 

populações que convivem com odores fétidos, oriundos de lançamentos 

indevidos, bem como a inexistência de um sistema de coleta da 

COPASA. Também, evita / minimiza riscos epidêmicos provenientes do 

estado de degradação dos corpos receptores e dos lançamentos de 
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esgoto diretamente nos logradouros públicos provenientes das ligações 

factíveis e potenciais. 

Por meio deste programa, constatou-se que as obras concluídas até final de 

2017 representaram a eliminação de 1.287 lançamentos de esgotos indevidos 

em redes pluviais e cursos d’água, com investimentos da ordem de R$ 

615.673.035,00 (COPASA, 2018). 

A Tabela 5 mostra os resultados do Programa Caça-Esgoto, segundo dados de 

dezembro de 2017 (COPASA, 2018). 

Tabela 5 - Empreendimentos Programa Caça-Esgoto em Belo Horizonte e Contagem 

Situação dos Empreendimentos Número de 
Empreendimentos 

Valor (R$) 

Bacia do Ribeirão Arrudas   

Implantados até 2017 196 145.802.284,00 

A serem implantados (com projeto concluído) 30 48.717.965,00 

Bacia do Ribeirão do Onça   

Implantados até 2017 291 733.577.425,00 

A serem implantados (com projeto concluído) 30 50.654.190,00 

Total   

Implantados até 2017 487 879.379.709,00 

A serem implantados (com projeto concluído) 60 99.372.155,00 

TOTAL GERAL  978.751.864,00 

Fonte: Programa Caça-Esgoto e Diagnósticos DVME/SPSE (2017) 

Como resultado do Programa Caça Esgotos, verifica-se que a quantidade de 

esgotos coletados vem aumentando ao longo dos anos, e estes esgotos estão 

sendo devidamente tratados nas ETEs, e, consequentemente, este aumento do 

esgoto coletado e tratado gera melhoria na qualidade dos corpos d’água, que é 

observada por meio do Programa de Monitoramento de Corpos Receptores 

(COPASA, 2018). 

V. Monitoramento de Corpos Receptores - COPASA 

A COPASA realiza o monitoramento de qualidade das águas por meio do 

Programa de Monitoramento de Corpos Receptores – PMCR, concebido em 

1997 e implementado desde 2002. Desde o início de sua operação, a rede de 

monitoramento constitui uma ferramenta fundamental para avaliar o reflexo das 

ações de interligação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES (COPASA, 

2018).  

Os principais objetivos desse programa de monitoramento então voltados para  

Conhecer e avaliar as condições de qualidade das águas dos corpos 

receptores; Avaliar os resultados encontrados antes, durante e após o 
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desenvolvimento das ações de despoluição nas bacias hidrográficas; Fornecer 

subsídios para a definição de áreas prioritárias a serem contempladas pelas 

ações ambientais; bem como Subsidiar a implantação de novas Estações de 

Tratamento de Esgoto – ETEs. 

O PMCR possui uma rede com 151 pontos de monitoramento distribuídos nas 

bacias do Rio Paraopeba e do Rio das Velhas (sub-bacias do Ribeirão Arrudas 

e Ribeirão Onça, com destaque especial para os córregos afluentes à Lagoa da 

Pampulha e seu afluentes, além da sub-bacia do Ribeirão da Mata). Em Belo 

Horizonte, são 32 pontos na Bacia do Ribeirão Arrudas, 33 na Bacia do 

Ribeirão da Onça e 15 pontos na Bacia da Lagoa da Pampulha (COPASA, 

2018).  

A escolha dos parâmetros a serem analisados é baseada prioritariamente nos 

objetivos deste programa e/ou de acordo com as exigências dos órgãos 

ambientais, levando em consideração a Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH-MG 01/2028, a Resolução CONAMA nº 357/2005, a norma 

ABNT NBR 13402 (Caracterização de Cargas Poluidoras em efluentes líquidos 

industriais e domésticos - Procedimento) e o tipo de ocupação da bacia 

hidrográfica. Nas coletas, são adotadas as técnicas de amostragem e 

preservação especificadas no Standart Methods for the Examination of 

Waterand Waster Water, 22ª Edition, 2012 (COPASA, 2018). 

A Figura 15 apresenta os pontos que são monitorados nos corpos receptores 

de Belo Horizonte. 

O retorno ambiental proporcionado é o principal indicador de melhoria na 

qualidade das águas do Rio das Velhas e o Programa de Monitoramento dos 

Corpos Receptores, bem como o bio-monitoramento de peixes, têm indicado 

melhorias significativas na qualidade das águas do Rio das Velhas (PMSBH, 

2016). 
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Figura 15 – Pontos de Monitoramento de Corpos Receptores em Belo Horizonte. 

 
Fonte: COPASA (2017) 

Com o objetivo de ampliar e melhorar o atendimento pelo sistema de 

esgotamento sanitário no município de Belo Horizonte, resgatando o passivo 

ambiental e contribuindo para a despoluição de seus cursos d’água, a 

COPASA vem implementando uma série de atividades e programas, estando 

os mais importantes descritos a seguir. 
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Segundo a COPASA (2017) quanto aos investimentos em infraestrutura para 

esgotamento sanitário em Belo Horizonte, há previsão da continuação das 

obras de ampliação e melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário de Belo 

Horizonte e Contagem, voltadas à despoluição da Bacia da Pampulha, com 

investimentos de R$ 6,8 milhões no ano e crescimento vegetativo de redes 

coletoras e ligações prediais de esgoto em todo o Estado de Minas Gerais.  

De acordo com o PDITS (2012), no âmbito da oferta de infraestrutura e 

serviços básicos, Belo Horizonte apresenta boa cobertura de tratamento e 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os principais gargalos estão 

relacionados ao saneamento da região da Pampulha, que é uma região de 

interesse turístico. 

VI. Programa de Recebimento e Controle de Efluentes não 

Domésticos (Precend) - COPASA 

Os efluentes industriais constituem uma ameaça ao meio ambiente e aos 

processos de tratamento de esgotos tradicionais. Dessa forma, a COPASA 

atua junto às empresas para adequação de seus efluentes antes de lançá-los 

na rede, possibilitando, assim, o tratamento junto com os esgotos domésticos, 

por meio do Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não 

Domésticos – Precend, que visa à destinação adequada dos efluentes líquidos 

gerados em processos produtivos e prestação de serviços de diversas 

atividades realizadas em Belo Horizonte e RMBH (COPASA, 2018).  

O Precend tem como objetivos: Reduzir os riscos relacionados à saúde dos 

trabalhadores que lidam com os esgotos; Garantir a integridade das tubulações 

que recebem vários tipos de despejos; Proteger o sistema coletor contra 

corrosão, incrustação, obstrução e vapores tóxicos; Evitar a ocorrência de 

explosões; Prevenir que poluentes que passam pela ETE não poluam os 

cursos d’água; Prevenir o lançamento de poluentes tóxicos fora dos limites 

permitidos pelas normas técnicas COPASA, que possam causar danos ao 

tratamento de esgotos; Assegurar que às características do efluente final e 

lodos produzidos nas ETEs estejam em conformidade com os padrões legais 

referentes; Possibilitar a utilização do efluente final das ETEs para reuso 

industrial. 

Durante o processo de licenciamento ambiental, obtenção de alvará, ou 

quando solicitam uma nova ligação de esgoto, as indústrias e comércios 

procuram a COPASA para adesão ao programa. É nesse momento que são 

identificadas como geradoras ou não de efluentes não domésticos e, se 

necessário, são instruídas a desenvolver um projeto técnico para ingresso no 
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Precend. Atualmente, em Belo Horizonte estão inscritas no programa cerca de 

1.600 empresas de diferentes tipologias (COPASA, 2018).  

Uma vez assinado um contrato de prestação de serviços entre a empresa e a 

COPASA, a gestão do programa consiste em acompanhar o esgoto lançado 

pelos estabelecimentos na rede coletora, ou seja, são realizadas análises de 

laboratório com frequências pré-definidas, e por meio dos resultados a 

COPASA avalia se o efluente lançado em sua rede encontra-se dentro dos 

parâmetros definidos em norma técnica específica.  

Dessa forma, é possível receber numa mesma rede de esgoto, contribuições 

residenciais, comerciais e industriais e garantir que o esgoto final chegará às 

estações de tratamento da COPASA, onde serão devidamente tratados e de 

onde poderão voltar aos cursos d’água dentro dos padrões ambientais 

adequados. Os efluentes não domésticos gerados em Belo Horizonte pelas 

empresas que estão interligadas a rede coletora de esgotos da COPASA são 

tratados nas Estações de Tratamento de Esgotos do Arrudas e do Onça. 

 Limpeza Urbana  

As ações da limpeza urbana em Belo Horizonte são de responsabilidade da 

Superintendência de Limpeza Urbana – SLU, a qual integra a Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos – SMSU, e as Secretarias de Administração 

Regional Municipal – Sarmu, por meio de suas respectivas Gerências 

Regionais de Limpeza Urbana – Gerlu. 

A SLU principal responsável pela atuação na área de gestão e gerenciamento 

de resíduos sólidos desenvolve ações educativas e de planejamento, 

dimensionamento e acompanhamento dos serviços de limpeza urbana (coleta, 

transporte, tratamento e destinação final), com atenção diferenciada para as 

áreas de ZEIS.  

A Figura 16 apresenta a estrutura organizacional onde estão inseridos os 

órgãos responsáveis pela gestão do setor de resíduos sólidos do município de 

Belo Horizonte. Já a Figura 17 mostra a estrutura da SLU.  
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Figura 16 – Estrutura organizacional da PBH 

 
Fonte: PBH (2017) - atualizado em 16/10/2017 
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Figura 17 – Estrutura organizacional da SLU 

 
Fonte: PBH (2017) - atualizado em 09/10/2017 
 

Para implementação das ações relacionadas às questões de resíduos sólidos, 

são utilizados como instrumentos de planejamento e gestão, os planos e 

programas abaixo descritos: 

I - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Belo Horizonte- PMGIRS (2017) 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS-BH) 

constitui-se em instrumento complementar ao planejamento estratégico para a 
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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 

mobilização social.  

Tem como requisito necessário para o município ter acesso aos recursos da 

União, destinados à limpeza urbana e ao manejo dos resíduos sólidos, de 

acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei Federal no 

12.305/2010). O processo de elaboração do PMGIRS-BH foi baseado nos 

seguintes princípios:  

 Interdisciplinaridade e intersetorialidade da Administração Municipal; 

 Participação da sociedade civil organizada;  

 Consideração das influências e inerências da gestão de resíduos 

originados na RMBH (PMGIRS-BH, 2017). 

Em síntese, o PMGIRS de Belo Horizonte apresenta: 

 Proposição de metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, 

bem como das estratégias a serem adotadas para o alcance das metas 

definidas;  

 Proposição de ações para otimização dos serviços de limpeza urbana; 

 Programas e ações voltadas à participação da sociedade, bem como 

das cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda; 

 Proposição de programas e ações de educação ambiental, que 

promovam a não geração, a redução, a reutilização, a coleta seletiva e a 

reciclagem de resíduos sólidos; 

 Identificação das possíveis fontes de recursos, para implantação das 

ações e programas propostos, assim como a sistemática de cálculo dos 

custos e mecanismos de cobrança (PMGIRS-BH, 2017). 

As diretrizes e responsabilidades estabelecidas no PMGIRS, para 

implementação do sistema de manejo diferenciado e de outros aspectos da 

gestão dos resíduos sólidos, foram consubstanciadas em um conjunto de 

ações, com indicações das prioridades para implantação e dos prazos de 
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execução. Deverá ser dada ênfase à segregação dos resíduos na fonte 

geradora, à coleta seletiva e à consolidação de atividades econômicas voltadas 

para o reaproveitamento, reciclagem e aproveitamento energético dos resíduos 

sólidos. 

As metas previstas para os resíduos sólidos urbanos são: 

 Disposição final ambientalmente adequada de rejeitos e eliminação total 

dos lixões. A imposição de prazo legal, inicialmente previsto para 2014, 

foi alterada pelo Projeto de Lei no 2289/2015, o qual propõe prazos para 

a adequação da disposição final dos rejeitos em função do porte do 

município. O primeiro prazo, até 2018, é válido para as capitais e regiões 

metropolitanas; 

 Lixões recuperados (queima pontual dos gases, coleta do chorume, 

drenagem pluvial, compactação da massa e cobertura vegetal); 

 Redução dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterros e inclusão 

de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

 Inclusão e fortalecimento das organizações, com meta de 600.000 

catadores, sendo 280.000, até 2015, segundo o Plano Brasil sem 

Miséria;  

 Redução dos resíduos sólidos úmidos em aterros e recuperação de 

gases de aterros;  

 Recuperação de gases de aterro sanitário com potencial estimado de 

300 MWh, com base nos aterros e lixões existentes;  

 Cobrança por serviços de RSU, sem vinculação com o IPTU; 

 Tratamento para resíduos perigosos e/ou resíduos que necessitem de 

tratamento, conforme indicado pelas RDC Anvisa,306/2004 e Resolução 

CONAMA nº 358/2005, ou quando definido por normas Estaduais ou 

Municipais vigentes (PMGIRS-BH, 2017). 

Em relação às metas estabelecidas, ressalta-se que Belo Horizonte, em sua 

gestão de manejo de resíduos, além da disposição final adequada, já dispõe 

de: 
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 Sistema de aproveitamento dos gases gerados no aterro sanitário da 

BR-040, com vida útil encerrada em dezembro de 2007; 

 Programa de coleta seletiva de materiais recicláveis (PMPV), em 

parceria com 7 cooperativas/associações, para triagem; 

 Programa de coleta diferenciada de resíduos orgânicos, em feiras, 

sacolões e estabelecimentos similares, e tratamento, por compostagem, 

na unidade da CTRS BR040. 

Implicações para o PRODETUR/PDITS BH: 

Melhoria da infraestrutura turística, dos serviços e da qualidade sanitária e 

ambiental. Especificamente em relação ao PMGIRS, destaca-se “cidade 

resiliente e ambientalmente sustentável”.  

Dentre os desafios descritos para este item e respectivas metas para 2030, 

destaca-se aqueles diretamente relacionados com a temática de resíduos 

sólidos:  

Universalizar a coleta domiciliar de resíduos sólidos, alcançando 100% dos 

domicílios, ampliar a reciclagem de resíduos urbanos de 1% para 15% do total 

coletado. Vale ressaltar que a meta de ampliação da coleta seletiva proposta 

no PMGIRS corresponde a 11,35% a ser alcançada até o ano 2036, e 

expressa, em termos percentuais, a massa de materiais recicláveis 

recuperados presente na massa de resíduos domiciliares. Esta estimativa está 

consonante com experiências consolidadas em outras capitais brasileiras, tais 

como Curitiba e Porto Alegre. 

II - Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos Especiais, 

com foco em RSS e RCCV (2016)  

Finalizado em abril de 2016, o Plano Metropolitano de Resíduos do Serviço 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, sempre que possível, dentre outras ações. Dentre as prioridades 

estabelecidas neste plano destacam-se ações direcionadas à:  
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 Resíduos do Serviço de Saúde (RSS):  

o Fomentar ações e programas de apoio aos geradores, para 

operacionalização dos PGRSS; 

o Intensificar as ações de capacitação, priorizando a redução da 

geração e a segregação na origem; 

o Intensificar as ações de fiscalização do gerenciamento e manejo 

dos resíduos de serviços de saúde, integradas com as 

ferramentas de monitoramento, definidas pelos órgãos 

responsáveis; 

o Promover a adequação dos sistemas de tratamento térmico de 

resíduos de serviços de saúde; 

o Avaliar a viabilidade das infraestruturas existentes no município, 

para tratamento térmico de RSS, com vistas ao aproveitamento 

energético;  

o Apoiar a implementação da segregação dos resíduos na origem e 

no momento da geração, como princípio orientador na gestão e 

gerenciamento dos resíduos, inclusive considerando a 

participação dos catadores de materiais recicláveis; 

o Apoiar a implantação de tratamento prévio dentro do 

estabelecimento, para envio dos resíduos tratados para 

disposição final em aterro sanitário; 

o Otimizar a rede de sistemas de tratamento e destinação extra 

estabelecimento dos RSS; 

o Fomentar ações e programas para sensibilização do descarte 

correto dos RSS gerados em domicílios; 

o Fortalecer as ações de organização das informações e 

manutenção do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão 

dos Resíduos Sólidos – SINIR;  

o Incentivar a adoção de procedimentos para banir o uso do 

mercúrio nos serviços de saúde e a aquisição de equipamentos 

isentos de mercúrio;  

o Atualizar o diagnóstico quantitativo e qualitativo da geração, 

coleta, tratamento térmico, destinação e disposição final dos RSS, 

a cada quatro anos, a partir de 2020, em consonância com o 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS);  
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o Definir e apurar, em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Saúde, indicadores de gestão de RSS, em nível municipal;  

o Criar, até 2018, ferramenta de sistema de informação online, 

visando o monitoramento do gerenciamento do fluxo dos RSS no 

território de Belo Horizonte, bem como o monitoramento da 

operacionalização dos Planos de Gerenciamento de RSS de 

empreendimentos e atividades, além de estabelecer formas de se 

construir inventário de RSS;  

o Encaminhar, para a reciclagem, 50% dos materiais recicláveis do 

Grupo D, até 2018, e 100%, até 2020; 

o Promover a segregação, na origem, dos RSS, de acordo com os 

grupos estabelecidos nas Resoluções CONAMA no 358/2005 e 

Anvisa no 306/2004, e a destinação ambientalmente adequada, 

nos percentuais de 50%, até 2018, e 100%, até 2020; 

o Promover a implementação de sistemas de tratamento, 

intraestabelecimento de saúde, para os resíduos dos Subgrupos 

A1 e A2 e do Grupo E contaminados, nos estabelecimentos de 

serviços de saúde sujeitos à elaboração de PGRSS, pelo porte e 

riscos (estabelecimentos geradores de resíduos perigosos – 

Grupo A, Grupo B e Grupo E – que, por sua constituição, 

apresentam elevado risco de infecção e/ou à saúde pública e ao 

meio ambiente), com as seguintes metas progressivas: 30%, em 

2018, 60%, em 2019 e 100%, em 2020;  

o Elaborar e atualizar manual, contendo orientações técnicas, a 

serem seguidas pelos estabelecimentos prestadores de serviços 

de saúde, visando à adequação ambiental destes, até 2017;  

o Reduzir, por meio da correta segregação, o encaminhamento de 

RSS para o tratamento térmico, em 30% de seu volume, até 

2020, e em 50%, até 2030; 

o Levantar, até 2018, informações quantitativas sobre os 

procedimentos e equipamentos que utilizam mercúrio, para 

subsidiar um plano de ação, com metas progressivas para 

redução dos referidos equipamentos (ARMBH, 2016). 

Destaca-se como meta mais urgente definida para os RSS é a elaboração do 

Manual de Orientações, que foi prevista para 2017. O sistema de informação 

online, a reciclagem, a segregação e a destinação adequada dos RSS do 

Grupo D, os sistemas de tratamento, a redução do tratamento térmico e os 
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mapeamentos dos equipamentos e procedimentos com utilização de mercúrio 

são metas para o ano 2018. 

 Resíduos da Construção Civil e Volumosos (RCCV):  

o Identificar e mapear, de forma sistematizada, todos os atores 

sociais implicados na gestão e no gerenciamento dos RCCV, 

tanto públicos quanto privados;  

o Estabelecer instrumento legal que defina as responsabilidades, 

por instituições envolvidas na gestão e no gerenciamento dos 

RCCV (Comitê, Convênio e Consórcio);  

o Fomentar a adesão dos municípios pertencentes à RMBH e 

apoiar ações conjuntas, com grupos de atores responsáveis pelo 

gerenciamento dos RCCV;  

o Implementar ações de informação, comunicação e de capacitação 

técnica de atores públicos, privados e da sociedade civil, 

envolvidos com a gestão e o gerenciamento de RCCV, de forma 

contínua, por meio de parcerias com entidades públicas;  

o Estabelecer uma rede de monitoramento permanente, visando 

coibir o estabelecimento de novas áreas de bota-fora e eliminar 

áreas irregulares de disposição final de RCCV; 

o Implantar sistema de rastreabilidade, com origem e destino dos 

RCCV, e articular os órgãos municipais, visando uniformizar 

procedimentos de cadastro, alvarás e licenciamento dos agentes 

transportadores de RCCV;  

o Identificar e fomentar ações e programas de apoio aos municípios 

da grande BH, para promover a erradicação de áreas de bota fora 

e outras instalações e formas precárias de disposição de RCCV;  

o Estimular a formulação de parcerias, para ampliação da 

capacidade de fiscalização e controle dos órgãos públicos 

envolvidos com a gestão de RCCV; 

o Apoiar avaliações técnicas, com vistas à análise da possibilidade 

de regularização ambiental das áreas de disposição irregulares 

atualmente existentes;  

o Articular os órgãos municipais, visando uniformizar os 

procedimentos de cadastro, alvarás e licenciamento de obras e 

áreas de manejo e unidades de reutilização e reciclagem de 

RCCV, com estabelecimento de critérios básicos, pelo Governo 

Estadual;  
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o Articular os agentes públicos, para a elaboração de projetos 

visando à implantação, ampliação e recuperação das áreas de 

triagem e transbordo, de reciclagem e de reserva adequada para 

RCCV;  

o Sensibilizar os atores para o potencial de valor agregado dos 

RCCV, quando segregados e/ou tratados adequadamente;  

o Elaborar pesquisa padrão, para o levantamento e sistematização 

de dados quantitativos e qualitativos, relacionados à gestão de 

RCCV em Belo Horizonte; • fortalecer as ações de organização 

das informações e manutenção do Sistema Nacional de 

Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR; 

o Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, destinado 

à obtenção de tecnologias voltadas à reutilização e reciclagem de 

RCCV, e para ampla divulgação de conhecimento nesta área;  

o Implementar ações de capacitação e difusão tecnológica, visando 

incrementar as ações de reutilização e reciclagem de RCCV;  

o Promover a utilização de incentivos, inclusive fiscais, para o 

emprego de tecnologias de reutilização e reciclagem de RCCV 

nos empreendimentos, priorizando as cooperativas e associações 

de catadores de materiais recicláveis;  

o Criar mecanismos para priorização da reutilização e a reciclagem 

de RCCV nas compras, obras e empreendimentos públicos e 

privados, estabelecendo o atendimento obrigatório de um 

percentual mínimo de utilização de materiais reciclados;  

o Buscar um acordo setorial específico, para os resíduos da 

construção civil;  

o Induzir o setor da construção civil e o de infraestrutura a adotarem 

práticas que melhorem o desempenho socioambiental, desde o 

projeto até a construção, passando por seleção de materiais, bem 

como para a minimização da geração, a segregação na fonte 

geradora, o reuso, a reciclagem, o tratamento e a destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos de construção civil;  

o Propor instrumentos econômicos, para incentivar a redução da 

geração de rejeitos, e o reaproveitamento e a reciclagem dos 

resíduos da construção civil, de forma a mitigar os impactos 

negativos e majorar os benefícios ambientais, sociais e 

econômicos; 
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o Definir e apurar os indicadores de gestão e gerenciamento de 

RCCV, em nível municipal, e estabelecer metas para Belo 

Horizonte;  

o Estimular a elaboração de legislações municipais que obriguem 

os grandes geradores a realizar a segregação, no canteiro de 

obras ou em áreas específicas, dos resíduos gerados pela 

indústria da construção civil;  

o Estimular e fiscalizar as ações relativas à logística reversa, para 

os grandes geradores;  

o Formular e iniciar a implementação de Sistema de Capacitação 

para a Gestão e Gerenciamento de RCCV, até Julho de 2017, 

contendo os diversos cursos, carga horária, materiais, público 

alvo, cronograma etc.;  

o Desenvolver, até 2017, e implantar, até 2018, ferramenta de 

sistema de informação online para rastreabilidade, visando o 

monitoramento do fluxo dos RCCV no território do Município; 

o Eliminar as áreas de bota-fora, até 2019. O município deverá 

elaborar cronograma para a erradicação dos bota-foras, ao longo 

do tempo, com metas intermediárias e progressivas. Para 

eliminação dos mesmos, é imprescindível que o sistema de 

monitoramento online, do fluxo de gerenciamento de RCC, esteja 

em pleno funcionamento;  

o Implantar sistema de cadastramento de plano de gerenciamento 

adequado dos RCCV, na RMBH e Colar Metropolitano, para os 

empreendimentos públicos e privados, sendo condição para 

obtenção de licenciamento ambiental, autorização ou alvará de 

construção para novos empreendimentos, até 2017;  

o Promover a redução da geração de RCCV, em obras públicas e 

empreendimentos privados de médio e grande porte, no mínimo, 

de 5%, até 2020, e 10%, até 2030, tendo como referência os anos 

base de 2016/2017; 

o Promover a reutilização e reciclagem de RCC em todos os 

municípios, com o mínimo de 20% de resíduos de Classe A 

reciclados, em 2020, e 30%, em 2030, tendo como referência os 

anos base de 2016/2017;  

o Implantar as unidades previstas da rede física, conforme 

cronograma específico; 
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o Atualizar o diagnóstico quantitativo e qualitativo da geração, 

coleta e destinação dos RCCV, a cada quatro anos, a partir de 

2018, em consonância com a revisão do Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos (PERS); 

o Elaborar propostas de instrumentos econômicos aplicáveis ao 

incentivo para a não geração, redução, reaproveitamento, 

reciclagem e aproveitamento energético e desestímulo do 

aterramento dos RCCV, até 2017 (ARMBH, 2016). 

O Plano Metropolitano para RCCV traz metas de curto prazo, onde destacam-

se, já para 2017: a implantação de sistema de capacitação para gestão e 

gerenciamento de RCCV; sistema para rastreabilidade; exigência de aprovação 

dos 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 dos 

bota-foras, para 2019, e a redução da geração nos médios e grandes 

empreendimentos, para 2020. A atualização do diagnóstico, para 

acompanhamento da situação dos RCCV a cada 4 anos, a partir de 2018, 

também é muito importante para a efetivação deste Plano. 

 

4.1.5.4 Planos, Programas e Projetos para setor de Drenagem Urbana  

A gestão do setor de drenagem urbana no município de Belo Horizonte é de 

responsabilidade da SUDECAP e da SMOBI. Esses órgãos, dentro de suas 

atribuições, compartilham informações, dados, planos e projetos e são 

responsáveis pelas tomadas de decisões e ações referentes à gestão das 

águas urbanas do município.  

A política adotada pelos órgãos gestores das águas urbanas no município de 

Belo Horizonte para prevenção e combate às inundações segue as seguintes 

linhas de ação: 

 Planejamento e gestão; 

 Execução de obras estruturantes; 

 Intensificação dos serviços de manutenção; 

 Ações de monitoramento hidrológico; 

 Ações preventivas junto à população residente em áreas de risco.  
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Para implementação das ações relacionadas às questões de drenagem 

urbana, são utilizados como instrumentos de planejamento e gestão, os planos 

e programas abaixo descritos: 

 Plano Municipal de Saneamento – PMS 

 Plano Diretor de Drenagem – PDDU 

 Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte – DRENURBS 

A seguir, é apresentada uma descrição detalhada dos planos e programas 

responsáveis pela gestão das águas urbanas no município de Belo Horizonte. 

I. Plano Diretor de Drenagem (PDDU) 

O modelo de drenagem urbana, em Belo Horizonte, apesar dos recursos 

investidos e do atendimento ao apelo das comunidades, não trouxe benefícios 

palpáveis para a cidade como um todo. Os fatores que contribuíram 

decisivamente para a deterioração da qualidade das águas e para a ocorrência 

de enchentes foram: (1) a ocupação irregular das áreas de várzeas, das 

margens dos rios e córregos, com a consequente perda da vegetação ciliar; (2) 

a ausência de saneamento básico, com a drenagem dos efluentes para os 

cursos d’água; e (3) a impermeabilização não planejada de grandes áreas nas 

bacias hidrográficas desses cursos d’água. 

Em 1996, durante a elaboração do Plano Diretor Municipal, foi identificada a 

necessidade de se instituir um instrumento de planejamento da drenagem e se 

fez constar desse documento, em seu Art. 27, o indicativo para a elaboração de 

um Plano para a drenagem, ponto de partida das mudanças introduzidas na 

forma de abordagem da problemática da Drenagem Urbana no contexto da 

cidade. 

As diretrizes adotadas foram: 

 Plano multissetorial integrado; 

 Conhecimento do funcionamento real do sistema; 

 Não transferência de prejuízos; 

 Garantia da viabilidade do serviço de drenagem urbana; 

 Organização da gestão do sistema.  
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Primeira Etapa do PDDU:  

A área de abrangência do PDDU foi composta pelos cursos d’água existentes 

no Município de Belo Horizonte, distribuídos nas bacias do Ribeirão Arrudas, 

Ribeirão da Onça, Ribeirão do Isidoro e afluentes diretos do Rio das Velhas.  

A primeira fase do PDDU, concluída em 2001, trouxe uma nova estratégia de 

tratamento das questões de drenagem em Belo Horizonte. No PDDU, foram 

cadastrados todos os córregos e estabeleceram-se princípios de planejamento 

integrado da drenagem aos outros setores de infraestrutura urbana, utilizando 

como pressupostos (I) a apresentação de um diagnóstico permanente do 

sistema de drenagem, a fim de mantê-lo atualizado, corrigindo possíveis 

ocorrências; (II) soluções para a priorização da preservação do patrimônio já 

instalado para a drenagem; e (III) intervenções visando a compensação dos 

efeitos da urbanização, que avançou sobre as áreas de preservação dos 

cursos d’água. 

Assim, como resultado da 1ª fase, foram realizadas as seguintes ações: 

 Caracterização e diagnóstico das bacias hidrográficas; 

 Cadastro de macro e microdrenagem; 

 Avaliação estrutural de todos os canais; 

 Implantação de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) para a 

drenagem urbana. 

Também como produto do Plano Diretor de Drenagem, novas premissas foram 

estabelecidas para a gestão dos recursos hídricos na cidade de Belo Horizonte. 

São elas: 

 Aplicar postulados de gestão solidária, onde se leva em conta a 

interdependência entre os diferentes territórios da cidade 

(centros urbanos, periferias urbanas e áreas rurais) e bacias a 

montante e a jusante e entre as pessoas que as habitam e as 

frequentam; 

 Interagir o sistema de drenagem com os demais sistemas 

urbanos. O serviço de coleta de resíduo, o esgotamento 

sanitário, o controle das erosões, o planejamento da ocupação 

do solo e a estrutura viária interferem com o ciclo da água no 

espaço e no tempo. A drenagem, portanto, só pode ser 

analisada e desenvolvida enquanto parte desse sistema 

complexo que é o sistema urbano, devendo ser planejada de 

forma integrada aos demais sistemas e serviços urbanos; 
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 Estabelecer metodologia para a análise e o planejamento do 

desenvolvimento urbano integrado através de pressupostos 

estratégicos que exigem um tratamento multidisciplinar dos 

problemas e pressupõem soluções de longo prazo; 

 Não ampliar a cheia natural; 

 Não transferir impactos entre bacias. A adoção de estruturas de 

drenagem, em uma parcela de montante da bacia não deverá 

implicar em transferência de prejuízos para trechos fluviais de 

jusante, como resultado da aceleração do escoamento nos 

canais e da sincronização dos picos das cheias; 

 Conhecer o funcionamento real do sistema. A elaboração do 

cadastro da macro e da microdrenagem foi fundamental, assim 

como a obtenção de dados hidrométricos para calibração de 

modelos hidrológicos e hidráulicos; 

 Compatibilizar o planejamento das expansões e dos 

adensamentos urbanos com as diretrizes de drenagem; 

 Valorizar as águas. É necessário estabelecer regulação para as 

diretrizes dos novos parcelamentos, priorizando-se a 

preservação das várzeas e a sinuosidade dos cursos d’água; 

 Instituir um sistema de gestão; 

 Atribuir o ônus financeiro aos responsáveis pela ampliação dos 

escoamentos na cidade. O custo da implantação das medidas 

estruturais e da operação e lotes, proporcionalmente à sua área 

impermeável, que é a geradora do volume adicional a ser 

escoado com relação às condições naturais; 

 Aplicar o princípio poluidor x pagador – os responsáveis por 

danos decorrentes do mau uso das águas deverão ser 

penalizados por seus atos através de medidas fiscalizadoras e 

punitivas com multa equivalente ao dano causado;  

 Adotar o conceito de vazão de restrição. Os canais existentes 

devem ser preservados de acordo com sua atual capacidade de 

vazão. Todo acréscimo no volume das cheias deverá ser retido 

na bacia (PDDU, 2012). 

Segunda Etapa do Plano Diretor de Drenagem (PDDU): 

Esta etapa, concluída em 2011, teve como principais ações: 
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 Modelagem matemática hidrológica e hidráulica do sistema de 
macrodrenagem das bacias hidrográficas dos ribeirões Arrudas 
e Onça; 

 Criação da Carta de Inundações de Belo Horizonte; 

 Monitoramento da qualidade das águas; 

 Implantação de um sistema de monitoramento hidrológico e 
alerta contra inundações; 

 Atualização e ampliação do SIG Drenagem; 

 Proposição de um novo modelo de gestão pública das águas 
urbanas; 

 Permanente capacitação em drenagem (PDDU, 2012). 

II. Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte 

(Drenurbs) 

O Programa Drenurbs tem, em sua concepção geral, cunho ambiental e social. 

Propõe tratamento integrado dos problemas sanitários, ambientais e sociais 

nas bacias hidrográficas cujos cursos d’água, embora degradados pela 

poluição e pela invasão de suas margens, ainda se conservam em seus leitos 

naturais, ou não canalizados. 

Assim, a partir da elaboração do Plano Diretor de Drenagem e da formatação 

do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte – Drenurbs, a 

Administração Municipal tomou a decisão de reverter essa tendência histórica 

de canalizar os cursos d'água naturais. Em seu lugar, consolida-se uma nova 

concepção de intervenção para as águas circulantes no meio urbano através 

de princípios que venham a favorecer a adoção de alternativas capazes de 

preservar a condição natural dos leitos de escoamento dos cursos d'água. 

O Decreto Nº 13.916, de 08 de abril de 2010, oficializou o Programa Drenurbs 

como parte integrante do Projeto Sustentador Recuperação Ambiental do 

Programa BH Metas e Resultados. 

A concepção do Programa Drenurbs teve como premissa o tratamento 

integrado dos problemas sanitários e ambientais no nível da bacia hidrográfica. 

Foram adotadas algumas premissas, tais como: 

 Adoção de calhas vegetadas (aumentando a permeabilidade do 
solo);  

 Implantação de parques e de áreas de preservação permanente 
ao longo dos cursos d’água;  
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 Implantação de bacias de detenção (diminuindo riscos de 
inundações);  

 Tratamento integrado dos corpos d’água como elementos da 
paisagem urbana; 

 Envolvimento das comunidades nos processos de decisão 
relativos à recuperação e à conservação dos espaços urbanos 
recuperados, a promoção de ações voltadas para a 
conscientização e o estímulo às atitudes de valorização dos 
recursos hídricos como componentes indispensáveis à qualidade 
ambiental a que todos têm direito (Drenurbs, 2010). 

Os principais objetivos do Programa são: 

 Despoluição de 140 quilômetros de cursos d’água, abrangendo 
73 córregos e 47 bacias hidrográficas, escolhidas num total de 
98;  

 Redução dos riscos de inundações; 

 Controle da produção de sedimentos; 

 Integração dos recursos hídricos naturais ao cenário urbano; 

 Fortalecimento institucional da Prefeitura de Belo Horizonte - 2ª 
Fase do PDDU (Drenurbs, 2010). 

Os principais órgãos envolvidos no desenvolvimento e implementação do 

Programa são: 

 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte; 

 Sustainable Water Management Improves Tomorrow’s Cities Health 

(SWITCH); 

 Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP); 

 Pesquisadores dos Departamentos de Engenharia Hidráulica e 

Recursos Hídricos (EHR) e de Engenharia Sanitária e Ambiental (DESA) 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

As ações previstas no Programa são: 

 Ampliação da coleta de esgotos sanitários (redes coletoras e 
interceptores); 

 Tratamento de esgotos sanitários, quando for o caso; 

 Ampliação da cobertura da coleta de resíduos sólidos; 

 Ampliação da rede de drenagem pluvial; 
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 Implantação de equipamentos de controle de inundações; 

 Controle da produção de sedimentos (combate às erosões e ao 
assoreamento); 

 Ampliação da mobilidade e da acessibilidade urbana; 

 Ampliação dos espaços comunitários de lazer e culturais; 

 Implantação de programas sociais através da mobilização 
comunitária; 

 Implementação de ações educacionais relacionadas ao 
ambiente urbano (Drenurbs, 2010). 

Destacam-se como benefícios diretos do Programa: 

 Redução do risco de inundações: compreende a execução, por 
bacia/sub-bacia, de ações estruturais para o controle das cheias 
e da produção de sedimentos das bacias urbanas e a 
recuperação dos recursos hídricos. 

 Melhoria da qualidade dos cursos de água: compreende a 
execução, em cada bacia/sub-bacia, de obras no sistema de 
esgotamento sanitário, que correspondem à implantação de 
redes coletoras, interceptores e ligações domiciliares de esgoto. 
Estas obras viabilizarão a coleta dos esgotos gerados nas 
bacias/sub-bacias, conduzindo-os aos sistemas de tratamento 
existentes ou em implantação. 

 Garantia da sustentabilidade das melhorias urbanas ambientais 
com a consolidação do sistema de gestão da drenagem e do 
meio ambiente urbano: Compreende o aumento da eficiência e 
eficácia do sistema de drenagem e de gestão ambiental urbana 
(Drenurbs, 2010). 

O Programa Drenurbs é um marco na mudança de postura do Poder Público 

com relação à gestão dos cursos d’água, criando uma perspectiva de 

intervenção sistêmica sobre a bacia hidrográfica. Valoriza e inclui os cursos 

d’água na paisagem urbana, realizando intervenções integradas em todos os 

sistemas de infraestrutura, levando em conta a bacia hidrográfica como 

unidade de planejamento e gestão. 

Em grandes cidades como Belo Horizonte, as concepções dominantes na 

política de saneamento historicamente priorizaram as canalizações, afastando, 

assim, a maioria da população de rios e córregos poluídos sob uma ótica 

reducionista que priorizou o microambiente doméstico e o combate às doenças, 

em detrimento da promoção da saúde e manutenção de um ambiente 

saudável. O resultado foi a criação de um imaginário popular que induz a 

população a reivindicar canalizações. 



 
174 

174 
 

A utilização da bacia hidrográfica como unidade de planejamento das ações do 

Drenurbs permite integrar melhor natureza e relações sociais, possibilitando 

que um complexo sistema social seja referenciado na biodiversidade dos 

corpos d'água da bacia. Nesse território são mais visíveis os múltiplos impactos 

das ações humanas sobre o meio ambiente a partir da análise da qualidade de 

suas águas. 

O controle das cheias e a prevenção de inundações estão sendo feitos também 

na área da bacia hidrográfica. Para isso, medidas que visem ao aumento da 

permeabilidade do solo, da retenção e do retardamento dos escoamentos 

superficiais podem aliviar as vazões afluentes aos fundos de vale e calhas dos 

córregos. É possível, então, aplicar o conceito de vazão de restrição nos canais 

urbanos, seja em leito natural ou revestido, tornando possível a proposição de 

soluções aplicáveis à bacia, invertendo o procedimento tradicional de se 

intervir, exclusivamente, nos leitos dos cursos d’água, o que invariavelmente 

resulta em grandes estruturas de canais em concreto armado, cada vez 

maiores e de eficiência limitada. 

Os diversos sistemas que compõem a infraestrutura urbana interagem entre si 

e integram-se num único corpo que é a própria cidade. O serviço de coleta de 

lixo, o esgotamento sanitário, o controle das erosões, a saúde coletiva, o 

planejamento da ocupação do solo e a estrutura viária interferem com o ciclo 

da água no espaço e no tempo e impõem uma dinâmica de causa e efeito entre 

os elementos em jogo. A drenagem, portanto, só pode ser analisada e 

desenvolvida enquanto parte desse sistema complexo que é o sistema urbano, 

assim como deve ser planejada de forma integrada aos demais sistemas e 

serviços urbanos. 

Os métodos a serem utilizados para este desenvolvimento urbano integrado 

devem, entretanto, procurar ajustar-se às modernas concepções de 

planejamento que dominam a cena política e científica da parte desenvolvida 

do nosso mundo. Estas concepções exigem um tratamento multidisciplinar dos 

problemas e pressupõem soluções de longo prazo, negociação política e 

participação social. Desse modo, as soluções de planejamento que se 

subordinam a uma visão de emergência ou de urgência, imediatista, ou então 

meramente tecnicista e desvinculada do contexto econômico e social devem 

ser descartadas 

A implementação do Programa Drenurbs, enquanto concepção inovadora no 

tratamento dos cursos d’água, tem como um de seus pilares investir na 

compreensão e participação da sociedade civil, em especial do público atingido 

pelos empreendimentos propostos, criando uma percepção e apropriação do 

espaço coletivo. 
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Neste sentido, estabeleceu-se como um dos princípios do Programa Drenurbs 

a inclusão e a participação das comunidades nos processos de decisão 

relativos à recuperação e conservação dos espaços urbanos revitalizados. A 

complexidade dos problemas socioambientais nas bacias contempladas pelo 

Drenurbs exige o estímulo à sinergia entre os atores sociais e espaços de 

colaboração, mobilizando recursos potencialmente existentes nessas áreas. 

Torna-se, assim, fundamental a participação da população local em ações 

integradas, multiplicando seus efeitos e chances de sucesso. 

Para mobilizar o público alvo das intervenções desenvolveram-se os 

programas de Comunicação e Mobilização Social e de Educação Ambiental 

que contam com diversas ações e produtos voltados à circulação e 

compartilhamento de informações referentes ao Programa Drenurbs, 

envolvimento e fortalecimento socioambiental da população residente nas 

áreas de intervenção. 

Enfatizando ainda o eixo social, desenvolveu-se também o Programa de 

Desapropriação e Relocalização de Famílias e Negócios Afetados (PDR) com o 

objetivo de mitigar os impactos negativos para a população afetada na 

liberação e controle de ocupação da área requerida para a implantação das 

obras. 

Dessa forma, destaca-se três eixos de atuação do Programa Drenurbs, sendo: 

 Eixo Obras: possui como principais atividades: o Tratamento de fundo 

de vale; a Implantação de parques lineares; a Recuperação de 

nascentes; a Construção de reservatórios de detenção (“piscinões”); e a 

Implantação de sistema de esgotamento sanitário e adequação do 

sistema viário (Drenurbs, 2010). 

Para tornar o Programa viável financeiramente foi feita uma subdivisão em 

etapas sucessivas. 

Assim, em julho de 2004, a Prefeitura de Belo Horizonte assinou com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) contrato de empréstimo nesse valor, 

com 40% de contrapartida local, para financiamento dos empreendimentos do 

Programa Drenurbs, incluindo intervenções em 05 bacias hidrográficas: 

 Sub-bacia do Córrego da Avenida Nossa Senhora da Piedade; 

 Sub-bacia do Córrego 1º de Maio; 

 Sub-bacia do Córrego da Avenida Baleares; 

 Sub-bacias do Córrego Engenho Nogueira; 
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 Bacia do Córrego Bonsucesso. 

A seguir são apresentadas fotos da Situação Atual das Intervenções nas 

Bacias da 1ª Etapa do Programa (Figura 18 a Figura 23). 

Figura 18 – Vista do Córrego 1º de Maio 
antes das intervenções 

Figura 19 – Vista do Parque Ecológico 1º 
de Maio 

  
Fonte: DRENURBS (2010) 

Figura 20 – Vista da bacia de Contenção de 
Cheias no Parque Ecológico 1º de Maio 

Figura 21 – Vista do Córrego Av. 
Baleares 

  
Fonte: Drenurbs (2010) 

Figura 22 – Vista do Parque Nossa Senhora da 
Piedade 

Figura 23 – Bacia do Córrego Engenho 
Nogueira 

  

Fonte: Drenurbs (2010) 
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 Eixo Socioambiental: Envolve a gestão socioambiental do Programa 

Drenurbs através de várias atividades: o programa de educação 

ambiental; o Plano de desapropriação; a Indenização e relocação de 

famílias e negócios afetados; o Plano de controle ambiental de obras; o 

Monitoramento da qualidade das águas, processo de licenciamento 

ambiental; o Plano de comunicação e mobilização social (DRENURBS, 

2010). 

Neste eixo do Programa Drenurbs são desenvolvidas diversas atividades que 

envolvem formação, capacitação, monitoramento e educação ambiental. 

Dentre elas podemos citar: 

o Plano de Controle Ambiental de Obras. 

o Realiza-se a proteção das nascentes, minimização e/ou mitigação dos 

impactos ambientais decorrentes das obras, palestras de educação 

ambiental e sanitária para os funcionários das obras, preservação da 

vegetação e coleta seletiva. 

o Plano de Desapropriação, Indenização e Relocação de Famílias e 

Negócios Afetados. 

o Realizam-se reunião inicial com a comunidade, o cadastro 

socioeconômico das famílias, a selagem dos domicílios afetados e o 

acompanhamento durante e após a relocação. 

o Plano de Mobilização e Comunicação Social: realização de reuniões 

para a formação de Comissões Comunitárias, que são grupos que têm 

como principais funções, contribuir na elaboração do projeto executivo e 

na fiscalização das obras e participar na elaboração do Plano de Gestão 

dos empreendimentos. Dessa maneira, as Comissões Comunitárias 

constituem-se como o principal veículo de participação e de 

representação comunitária na implantação e gestão dos 

empreendimentos. 

o Programa de Educação Ambiental: realização de reuniões para a 

formação de Comissões Comunitárias, que são grupos que têm como 

principais funções: contribuir na elaboração do projeto executivo e na 

fiscalização das obras e participar na elaboração do Plano de Gestão 

dos empreendimentos. Dessa maneira, as Comissões Comunitárias 

constituem-se como o principal veículo de participação e de 

representação comunitária na implantação e gestão dos 

empreendimentos (DRENURBS, 2010). 

 

 Eixo Fortalecimento Institucional: Corresponde à 2ª Fase do PDDU e 

constitui-se em ações de Monitoramento da qualidade das águas; Carta 

de Inundações de BH; Implantação de um sistema de monitoramento 
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hidrológico e alerta contra inundações; Atualização e ampliação do SIG 

de drenagem; Proposição de um novo modelo de gestão pública das 

águas urbanas; Permanente capacitação em drenagem (DRENURBS, 

2010). 

A seguir é apresentada breve descrição das ações do Fortalecimento 

Institucional (2ª Fase do PDDU).  

 Carta de Inundações 

Elaborada para cada uma das nove regionais, identificando 82 áreas de 

inundação. Essa carta é fundamental como instrumento na política de gestão 

das águas urbanas auxiliando na tomada de decisão para ações preventivas e 

definição de projetos e obras prioritários. 

 Programa de Monitoramento Hidrológico e Alerta contra Inundações 

O Programa de Monitoramento Hidrológico e Alerta Contra Inundações do 

Município de Belo Horizonte visa a implantação de uma rede de monitoramento 

permanente, fornecendo dados reais do sistema de drenagem do Município.  

Os objetivos do Programa são: 

 Subsidiar a implantação de um sistema de alerta às inundações; 

 Permitir a calibração e a validação do modelo matemático de simulação 

para condições reais de funcionamento do sistema de macrodrenagem; 

 Permitir o diagnóstico permanente do sistema de drenagem através da 

continuidade da operação das estações de monitoramento; 

 Criação e manutenção do Banco de Dados Hidrológicos – BDH; 

 Subsidiar a melhoria da qualidade dos projetos de tratamento de fundos 

de vale no Município; 

 Melhorar a articulação entre o planejamento urbano e o sistema de 

drenagem de águas pluviais. 

A rede hidroclimatológica consta de: 

 21 estações de monitoramento limnimétrico; 10 estações pluviométricas; 

e quatro estações climatológicas; 
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E uma rede de medida móvel (provisória) com um objetivo específico de 

calibração de modelos composta de: seis estações liminimétricas e uma 

estação pluviométrica.  

Na Tabela 6 são apresentadas as listagens da localização das estações 

implantadas e em seguida a localização das mesmas 

O Sistema iniciou sua operação em setembro de 2011. O gerenciamento de 

todas as estações implantadas pelo sistema de Monitoramento Hidrológico é 

feito pelo software BDH - Banco de Dados Hidrológicos –, que permite uma 

visualização geográfica das 42 estações instaladas e seu acompanhamento em 

tempo real atualizados a cada 10 minutos. As funções principais deste 

programa computacional são: subsidiar os alertas contra inundações emitidos 

pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) e permitir análises 

detalhadas dos efeitos de uma precipitação sobre os cursos d’água mais 

suscetíveis ao extravasamento na cidade. 

O acesso aos dados é realizado por meio de login e senha, fornecidos pela 

SUDECAP, operadora do sistema. O BDH disponibiliza os dados em diversos 

formatos como mostrado a seguir: 

 Gráficos de nível d’água de um determinado córrego em tempo real, que 

permitem visualizar os níveis de alerta pré-determinados; 

 Gráficos de precipitação, que possibilitam acompanhar a intensidade da 

chuva; 

 Resumos de alertas emitidos em um período pré-determinado; 

 Relatório de dados pluviométricos e fluviométricos em formato PDF e 

CSV (compatível com Excel ou similar); 

 Resumo pluviométrico contendo dados acumulados de todas as 

estações; 

 Mapas de pluviosidade com isoietas em tempo real; 

 Mapas de trechos de alerta em tempo real. 
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Tabela 6 - Listagens da localização das estações implantadas 

Fonte: Sudecap (2013) 

 

Papel da SUDECAP: 

 Operação do Sistema de Monitoramento - BDH; 

 Manutenção das estações de monitoramento; 

Equipamento
Numeração 

no Mapa

BACIA 

HIDROGRÁFICA
ESTE NORTE

FLUVIOMÉTRICA 1 VILARINHO 605853,016 7809997,162 780,162 AV. PE. PEDRO PINTO, 5821 Venda Nova

FLUVIOMÉTRICA 2 VILARINHO 607441,176 7810040,029 766,202 AV. VILARINHO, 4161 Venda Nova

PLUVIOMÉTICA 3 FLORESTA 609472,927 7811692,587 806,332 ALAMEDA JOSE M. ALKIMIM- CENTRO ADMINISTRATIVO Venda Nova

PLUVIOMÉTICA 4 VILARINHO 604756,013 7809320,144 783,321 R. JOÃO FERREIRA DA SILVA, 1700 BAIRRO MAIRA HELENA Venda Nova

PLUVIOMÉTICA 5 NADO 607321,757 7808627,713 821,951 AV. ÉRICO VERÍSSIMO, 1428 BAIRRO RIO BRANCO Venda Nova

FLUVIOMÉTRICA * 6 VILARINHO 609218,624 7808896,240 755,625 AV. VILARINHO, 1780 Venda Nova

FLUVIOMÉTRICA 7 NADO 609333,465 7807738,197 754,021 R. DR. ALVARO CAMARGOS, 649 Venda Nova

FLUVIOMÉTRICA 8 PAMPULHA 609542,752 7805116,593 784,688 RUA DOS ANGARES AEROPORTO PAMPULHA Pampulha

FLUVIOMÉTRICA 9 ONÇA 615727,751 7807930,958 689,207 ETE ONÇA, MG 20 Nordeste

FLUVIOMÉTRICA 10 ONÇA 613571,062 7805136,031 770,315 VIA 240, B. SÃO GABRIEL Norte

FLUVIOMÉTRICA 11 GORDURAS 614624,714 7803698,675 750,685 RUA DOS LIMÕES, PROX. MG5 Nordeste

PLUVIOMÉTICA 12 Sta. INÊS 613765,022 7800602,935 842,516 AV. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVEIRA. 2000 Leste

FLUVIOMÉTRICA 13 CACHOEIRINHA 611447,198 7801391,270 788,284 AV. BERNARDO DE VASCONCELOS, 1824 Nordeste

PLUVIOMÉTICA 14 CACHOEIRINHA 608399,400 7799992,721 842,540 R. JOSÉ SEBASTIÃO DAHER, 1340 BAIRRO CAIÇARA Noroeste

PLUVIOMÉTICA 15 PASTINHO 606178,505 7798185,512 923,507 RUA OCIDENTE, 100 , AEROPORTO CARLOS PRATES Noroeste

FLUVIOMÉTRICA 16 RESSACA 604018,471 7800804,561 820,211 AV. HERÁCLITO MOURÃO DE MIRANDA, 440 Noroeste

FLUVIOMÉTRICA * 17 RESSACA 604814,509 7802730,823 809,443 AV. HERÁCLITO MOURÃO DE MIRANDA, 3059 Pampulha

FLUVIOMÉTRICA 18 SARANDI 603749,258 78902957,775 811,814 AV. PROF. CLÓVIS SALGADO, 139 BAIRRO SANTA TEREZINHA Pampulha

PLUVIOMÉTICA 19 RESSACA 602664,480 7797217,215 942,215 ATERRO SANITÁRIO DA BR 040 Noroeste

PLUVIOMÉTICA 20 SARANDI 600185,363 7799699,901 843,657 AV. PROF. CLÓVIS SALGADO, S/N BAIRRO JARDIM LAGUNA Contagem

PLUVIOMÉTICA 21 SARANDI 596755,361 7794483,343 971,429 RUA RIO COMPRIDO, 4580 BAIRRO JARDIM CALIFÓRNIA, CONTAGEM Contagem

PLUVIOMÉTICA 22 FERRUGEM 598969,692 7793148,57 932,964 RODOVIA 381, KM25, RIACHO DAS PEDRAS, Contagem Contagem

FLUVIOMÉTRICA 23 FERRUGEM 603284,096 7794155,374 889,043 RUA ZEZÉ CAMARGOS , PORTARIA 5 DA MAGNESITA Contagem

FLUVIOMÉTRICA 24 ARRUDAS 603798,558 7793445,479 884,493 AV. TEREZA CRISTINA, 235 B AIRRO MADRE GERTRUDES Oeste

FLUVIOMÉTRICA 25 JATOBÁ 601615,237 7790790,48 921,932 AV. DO CANAL, BAIRRO TIROL Barreiro

FLUVIOMÉTRICA * 26 JATOBÁ 601127,393 7790013,261 931,441 AV. DO CANAL, BAIRRO TIROL Barreiro

PLUVIOMÉTICA 27 JATOBÁ 601998,173 7784915,24 1115,154 AV. LUIZ SOUZA LIMA, PARQUE ROLA MOÇA BAIRRO MINEIRÃO Ibirité

FLUVIOMÉTRICA 28 BARREIRO 603771,465 7789741,258 942,25 AV. OLINTO MEIRELES, 2165 - COPASA Barreiro

PLUVIOMÉTICA 29 BONSUCESSO 604993,228 7789731,172 1028,216 AV. DR. CRISTIANO RESENDE. 2745 - BAIRRO ARAGUAIA, HOSPITAL JÚLIA Barreiro

FLUVIOMÉTRICA 30 ARRUDAS 606428,829 7793761,273 867,397 AV. TEREZA CRISTINA, 5560 - BAIRRO BETÂNIA Oeste

PLUVIOMÉTICA 31 PTE. QUEIMADA 606221,653 7791602,259 987,157 RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 980 - BAIRRO BETÂNIA Oeste

FLUVIOMÉTRICA * 32 ARRUDAS 609303,766 7797220,794 844,417 AV. DO CONTORNO, 10331, BARRO PRETO Noroeste

FLUVIOMÉTRICA 33 ARRUDAS 613871,694 7797251,105 820,753 AV. DOS ANDRADAS, 3470, SANTA EFIGÊNIA Leste

FLUVIOMÉTRICA 33A ARRUDAS 613871,694 7797251,105 820,753 AV. DOS ANDRADAS, 3470, SANTA EFIGÊNIA Leste

PLUVIOMÉTICA 34 SERRA 614833,399 7793599,24 1165,187 AV. ANEL DA SERRA, MANGABEIRAS Centro-Sul

FLUVIOMÉTRICA 35 ARRUDAS 616386,315 7798699,356 801,016 AV. DOS ANDRADAS - PRÓXIMO  À ETE ARRUDAS Leste

FLUVIOMÉTRICA 36 S/ NOME 609971,150 7794220,930 Centro-Sul

FLUVIOMÉTRICA 37 AV. C. A. CADAR 610218,040 7793580,720 Centro-Sul

FLUVIOMÉTRICA 38 LEITÃO 609997,300 7794205,350 Centro-Sul

FLUVIOMÉTRICA 39 LEITÃO 610192,260 7795053,210 Centro-Sul

FLUVIOMÉTRICA 40 LEITÃO 610758,380 7796221,850 Centro-Sul

FLUVIOMÉTRICA 41 LEITÃO 610290,050 7797232,280 Centro-Sul

PLUVIOMÉTICA 42 LEITÃO 610772,050 7792417,823 1087,104 Centro-Sul

* Estações que ainda não foram instaladas por motivo de obras no local.

REGIONAL  /  

MUNICÍPIO

COORD UTM SAD 69

LOCALIZAÇÃO
ALTITUDE 

ORTOMÉTRICA
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 Acompanhamento dos eventos de chuva e níveis d’água dos córregos 

em tempo real; 

 Análise consistência de dados visando acesso de informações pelo 

“Centro de Alerta”; 

 Cadastramento dos Níveis de Criticidade nos córregos; 

 Produção de relatórios para cada evento crítico; 

 Atuação permanente: 

 Calibração de modelos; 

 Atualização das manchas de inundação; 

 Trabalho junto aos NACs. 

Papel do Centro de Monitoramento e Alerta de Risco – CMAR sob a 

responsabilidade da Comdec:  

 Sistema de Alerta; 

 Recebimento de dados; 

 Monitoramento 24hs; 

 Análise de dados; 

 Difusão às autoridades e à população; 

 Elaboração de relatórios; 

 Sistema de resposta imediata à população; 

 Cadastro de recursos; 

 Planejamento operacional; 

 Mobilização de grupos de resposta; 

 Elaboração de relatórios; 

 Sistema de informação de desastres; 

 Registro de alerta; 
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 Registro de ocorrências; 

 Registro de desastres; 

 Elaboração de relatórios. 

Na Figura 24 é apresentado um Mapa de Isoetas do Banco de Dados 

Hidrológico – BDH. 

Figura 24– Mapa de Isoietas Banco de dados hidrológico – BDH (mapa com isoietas) 

 
Fonte: SUDECAP (2013) 

Na Figura 25 é apresentado um mapa de localização das estações do 

monitoramento hidrológico e alerta contra inundações. 

 



 
183 

183 
 

Figura 25 – Monitoramento hidrológico e alerta contra inundações (mapa de localização 

das estações) 

 
Fonte: SUDECAP (2013) 
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 Sistema de Informações Geográficas de Drenagem (SIG) – Drenagem 

BH 

A implantação do SIG-BH, em 2001, viabilizou importantes atividades previstas 

na segunda etapa do PDDU, especialmente, a Modelagem Hidrológica e 

Hidráulica de todas as 98 bacias elementares do Município e, a partir disso, a 

criação da Carta de Inundações do Município, que identifica espacialmente as 

áreas potencialmente suscetíveis a inundações. Apesar do avanço alcançado, 

a necessidade de atualização dos dados do SIG-BH era urgente. A execução 

de obras de drenagem por diferentes órgãos, ou sem projetos pelos setores 

responsáveis pela manutenção do sistema e a não realização de “as built”, 

dificultavam a atualização do cadastro, gerando prejuízos para o adequado 

planejamento e para a manutenção do sistema. 

Novas ferramentas computacionais disponíveis sinalizavam para a 

possibilidade de um novo SIG, muito mais completo e amigável, visando 

atender aos usuários de diferentes perfis, gestores do Sistema de Drenagem 

Municipal. 

Novas concepções de canais foram implantadas no Município e não se 

enquadravam nas tipologias criadas em 2001, fazendo-se necessário que tais 

critérios fossem repensados. 

Considerada a necessidade de se criar um mecanismo de integração das 

ações, o principal objetivo do trabalho foi descentralizar o acesso ao SIG-BH, 

de forma a permitir o intercâmbio de informações e dados entre todos os 

órgãos responsáveis pela infraestrutura do Município tendo em vista o 

planejamento e a operacionalização dos serviços em toda a cidade, por meio 

do acesso ao cadastro da rede de drenagem. 

Foi criado então, o SIG-Drenagem BH (Figura 26), o Sistema de Informações 

Geográficas da Prefeitura de Belo Horizonte desenvolvido para gerenciar o 

Sistema de Drenagem Municipal. 

A implantação do SIG-Drenagem BH teve os seguintes objetivos específicos: 

 A criação de uma ferramenta eficiente de gestão da drenagem urbana 

de Belo Horizonte, utilizando as tecnologias mais avançadas de SIG e 

de armazenamento de dados em um banco de dados espacial, que 

contemplasse o sistema de drenagem existente (macro e 

microdrenagem), as bacias hidrográficas e informações relativas à 

malha urbana; 



 
185 

185 
 

 A realização de um novo cadastro das redes de macro e microdrenagem 

implantadas depois de 2001, com atualização de metodologias de 

cadastro e aprimoramento da documentação; 

 A criação do SIG-Drenagem BH Web para acesso via intranet pelos 

principais gestores e técnicos da PBH que atuam no Sistema de 

Drenagem, tais como Secretarias Regionais, órgão de obras de 

infraestrutura, de políticas urbanas, de limpeza urbana, do meio-

ambiente, de regulação urbana, de defesa civil e de processamento de 

dados. 

 A implementação de uma metodologia de atualização de dados do SIG 

Drenagem- BH pelos operadores do sistema através do treinamento da 

equipe técnica e customização da interface dos aplicativos desktop. 

Figura 26 – SIG Drenagem- BH 

 
Fonte: PMSBH (2016) 

O grande desafio na gestão de uma rede de drenagem do porte da existente 

em Belo Horizonte é a atualização frequente dos cadastros. Visando essa 

meta, é indispensável a integração das diversas áreas envolvidas em torno do 

gestor do SIG-Drenagem BH, o fortalecimento da equipe técnica, a garantia de 

entrega de versões “as built” de todas as obras executadas e o efetivo uso das 

rotinas de atualização pelos envolvidos com a drenagem municipal. 
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As perspectivas de desenvolvimento futuro do SIG-Drenagem BH são amplas e 

as prioritárias para o Município são a atualização das manchas de inundação a 

partir do monitoramento hidrológico; a identificação e divulgação para a área de 

regulação urbana das redes em interior de quadras; a identificação temporal da 

conclusão de obras e plano de manutenção inserido no SIG-Drenagem BH. 

 Núcleos de Alerta de Chuvas (NAC) 

Para minimizar os problemas com mortes e acidentes devido às inundações, a 

Prefeitura de Belo Horizonte está investindo em ações de planejamento e 

monitoramento das regiões com maiores riscos através da criação dos Núcleos 

de Alerta de Chuvas (NAC). Estes núcleos foram formados em 2009, e são 

constituídos por grupos comunitários situados nas regiões de risco. Têm como 

função consolidar um sistema de alerta às inundações, através do 

planejamento de ações preventivas e de socorro, como a criação de uma 

dinâmica de comunicação para disseminação dos alertas de chuvas, a criação 

de rotas de fuga e a localização de pontos de apoio. 

Todas as ações dos NAC são subsidiadas por uma equipe técnica da 

SUDECAP. Ao todo, existem aproximadamente 40 Núcleos de Alerta de 

Chuvas, totalizando cerca de 400 voluntários capacitados, como mostrados na 

Tabela 7.  

Tabela 6 - Quantidade de NACs por regional de Belo Horizonte 

REGIONAL NÚMERO DE NAC’s NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Barreiro 4 26 

Centro-Sul 2 15 

Leste 4 37 

Nordeste 10 101 

Noroeste 1 11 

Norte 4 32 

Oeste 8 84 

Pampulha 3 38 

Venda Nova 8 61 

TOTAL 44 405 

Fonte: PMSBH (2016) 
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Os NAC’s atuam como agentes voluntários de Defesa Civil que estão em 

constante capacitação para prevenirem e combaterem os riscos provocados 

pelas cheias em suas respectivas áreas de moradia. 

A escolha das áreas onde foram criados os NAC foi feita a partir do histórico de 

ocorrência de inundações com riscos de morte e de grandes prejuízos 

materiais às pessoas que nelas habitam ou transitam. Para que a ação 

preventiva seja adequada, os NAC devem agir de forma organizada e 

apropriada à sua região de origem. Para isso, a Prefeitura atua de forma 

integrada, envolvendo a Coordenadoria de Defesa Civil e outros setores da 

administração municipal, além de contar com parcerias como a do Corpo de 

Bombeiros, para atuarem juntos à equipe social responsável pela formação e 

capacitação dos NAC. 

A construção dos procedimentos de prevenção e atendimento, realizada 

conjuntamente entre os técnicos da PBH e membros dos NAC, permitiu que 

para cada área fosse elaborado um planejamento singular de ações de 

prevenção aos riscos trazidos pelas inundações e alagamentos. Os trabalhos 

que são desenvolvidos em conjunto com os núcleos levam em consideração 

que cada área habitada tem suas próprias características geográficas e sócio 

organizativas. 

Baseados nestas duas premissas, aliadas ao respeito pelo conhecimento que 

cada comunidade tem de sua respectiva área e da forma como acontecem os 

eventos de inundação, foram criados dispositivos de condutas e de 

comunicação comunitária para enfrentarem os riscos de inundações e 

salvaguardarem suas vidas. 

Tais dispositivos se constituem no registro em mapas da percepção que a 

população local possui sobre a abrangência da inundação em cada área e, 

para isso, foram construídas coletivamente as “manchas faladas”. Estes 

registros são utilizados como base geográfica onde se mapeou as pessoas 

com dificuldade de locomoção, como, por exemplo, idosos e cadeirantes, 

crianças que usualmente permanecem em casa sozinhas durante algum 

período do dia; rotas de fuga, localização de moradia de cada membro do NAC, 

a dinâmica de comunicação e disseminação do alerta para os moradores da 

respectiva mancha, a dinâmica do evento de inundação e os pontos mais 

críticos em cada área, intervenções de manutenção necessárias para a 

minimização do risco e para a melhoria das rotas de fuga, e possíveis pontos 

de apoio para as famílias se abrigarem durante os eventos de inundação 
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Implicações para PRODETUR/PDITS BH: 

Melhoria da infraestrutura turística, dos serviços e da qualidade sanitária e 

ambiental. As ações previstas nos programas são: minimizar os problemas com 

acidentes devido às inundações visando a implantação de uma rede de 

monitoramento permanente, fornecendo dados reais do sistema de drenagem 

do município. 

 

4.1.5.5 Planos, Programas e Projetos de Infraestrutura 

A seguir, são apresentados e descritos os Planos, Programas e Projetos para o 

Setor de Infraestrutura, e se referem ao Setor de Transportes e Mobilidade 

Urbana. 

I - Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte  

Belo Horizonte conta com um Plano de Mobilidade, aprovado em 2007. Este é 

um importante 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. Atualizado em 2017, com a participação do 

Observatório da Mobilidade Urbana de Belo Horizonte – ObsMob-BH, que foi 

criado com o objetivo de realizar, com base em indicadores de desempenho 

estabelecidos, o monitoramento da implementação do PlanMob-BH, no que 

toca à operacionalização das estratégias nele previstas e aos seus resultados 

em relação às metas de curto, médio e longo prazo. O Observatório mantém 

um grupo de observadores e um grupo executivo, e conta com a adesão de 63 

instituições, entre representantes da sociedade civil, universidade e poderes 

públicos municipal, estadual e federal. 

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte definiu uma série de medidas 

necessárias ao desafio de superar a falta de mobilidade urbana, que vão ao 

encontro da lógica que privilegia o transporte público e o pedestre em 

detrimento do uso do automóvel (PBH, 2008). As medidas de superação 

passam pelos seguintes objetivos: 

 Consolidar o planejamento urbano integrado - assumir em todas as 

esferas de planejamento urbano a perspectiva do trânsito e do 

transporte, evitando, assim, por exemplo, o assentamento ou a 

expansão de bairros em locais sem suporte ao contingente viário; 

 Prioridade ao transporte coletivo – As ações devem orientar-se para a 

diminuição da capacidade de circulação de automóveis, com a criação 
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de faixas exclusivas de ônibus e, mais adiante, a destinação das atuais 

áreas de estacionamento para instalação de faixas de ônibus; 

 Ampliação da rede metroviária, atualmente administrada pela União - A 

ampliação do sistema passa, entre outras providências, pela 

regionalização de sua administração, pela ampliação da abrangência e 

pela modernização do sistema; 

 Restrição no uso do automóvel, ressalvados os desdobramentos 

políticos a essa restrição – pode ser feita pela limitação ao uso do 

veículo em determinados períodos e perímetros, limitação de 

estacionamentos na área central e pela cobrança de pedágio urbano; 

 Inclusão social no sistema de transporte – elaboração de estratégias que 

permitam à parcela da população alijada do transporte, sua inserção, 

viabilizando, de forma democrática, o deslocamento de pessoas no 

acesso às suas oportunidades de trabalho, educação, saúde e lazer.  

a) Transporte público por ônibus 

Em decorrência desse plano, e aproveitando os recursos que se tornaram 

disponíveis devido à Copa do Mundo de 2014, foi implantado o sistema de 

transporte público MOVE (Figura 23) integrando o Vetor Norte do município, 

englobando as áreas das administrações regionais Pampulha, Norte, Venda 

Nova e Nordeste. Esse sistema, classificado como tronco-alimentador, é 

formado por um conjunto de Estações de Integração, em que os ônibus que 

servem os bairros, denominados alimentadores, deixam os passageiros para 

transferência para linhas chamadas troncais, que ligam essas estações entre 

si, trafegando por vias e faixas exclusivas. Nesses corredores existem estações 

de transferência, de menor porte, onde os passageiros podem acessar 

diretamente o sistema ou se transferir de uma linha a outra. 

As vias com pista exclusivas são as avenidas Cristiano Machado, Pedro I e 

Antônio Carlos, e as com faixas exclusivas as avenidas Vilarinho, Pedro II e 

Presidente Carlos Luz. As estações de integração são as seguintes (exemplos 

na Figura 27 a Figura 30): 

 Estação Vilarinho 

 Estação São Gabriel  

 Estação Pampulha  

 Estação Venda Nova 

 Estação Barreiro 
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 Estação Diamante 

Na Área Central existem seis estações de transferência de maior porte, três na 

Avenida Paraná e três na Avenida Santos Dumont. 

A Figura 27 a seguir evidência sobre a estrutura do sistema MOVE, conforme 

segue: 

Figura 27 – Estrutura do Sistema MOVE. 

 
Fonte: Portal BHTRANS (2018). 

Figura 28 – Estação de Integração São Gabriel. 

 
Fonte: PBH (2018)  
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Figura 29 – Estação de Integração Pampulha. 

 
Fonte: Google Earth (2018) 

Figura 30 – Estação de Integração da Área Central. 

 
Fonte: Transporte Moderno (2017) 

Os ônibus alimentadores são convencionais, e os troncais são articulados 

(Figura 31) ou singelos, de piso alto, com portas na altura do piso para o lado 

esquerdo, pela qual fazem as operações de embarque e desembarque nas 

estações, sendo a cobrança de passagens e bilhetagem externas aos veículos, 

nas estações. Os veículos que além de usar as vias exclusivas trafegam pelos 

bairros, em sua função de captação e distribuição de passageiros, têm portas 

também do lado direito, para embarque convencional 
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Figura 31 – Ônibus articulado do MOVE. 

 
Fonte: Por dentro de Minas (2017) 

Encontra-se em desenvolvimento na BHTRANS o Corredor Oeste, com a 

implantação do Sistema MOVE na Avenida Amazonas, possivelmente 

integrado ao sistema metropolitano. 

b) Terminal Rodoviário 

Também como previsto no Plano de Mobilidade, a BHTRANS licitou a 

construção de um novo terminal rodoviário, a ser implantado perto da Estação 

São Gabriel do Trem Metropolitano e do MOVE, no bairro do mesmo nome, 

próximo ao entroncamento do Anel Rodoviário com a Avenida Cristiano 

Machado, por meio de um processo de parceria público privada. 

A nova Rodoviária de Belo Horizonte (Figura 32) terá 41 plataformas, com 

expansão prevista para 56 plataformas, área de estocagem com capacidade 

para 23 ônibus, 400 vagas de estacionamento para automóveis, embarque e 

desembarque no mesmo nível, praça de alimentação próxima à área de 

espera, área de assentos e de comércio maior do que a atual do Tergip. 

Uma das novidades da nova Rodoviária, que terá 35.500 m² de área 

construída, é que ela será integrada ao sistema de BRT (Transporte Rápido por 

Ônibus) em implantação na Av. Cristiano Machado e também será ligada, por 

uma passarela, à Estação BHBUS São Gabriel, no bairro São Gabriel, com 

integração com o metrô, linhas municipais e intermunicipais. 

No entorno do novo terminal será implantado projeto de melhoria do sistema 

viário de forma a facilitar o acesso ao equipamento e às vias próximas ao Anel 

Rodoviário. 
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Figura 32 – Projeto da Nova Rodoviária 

 
Fonte: Portal BHTRANS (2018) 

As desapropriações dos imóveis do terreno escolhido chegaram a serem feitas, 

mas o projeto não tem prioridade na atual administração da prefeitura, devido à 

nova prioridade de investimentos da prefeitura municipal. 

Figura33– Terreno da nova rodoviária, em agosto de 2017. 

 
Fonte: Google Earth (2018) 

A maioria das desapropriações dos imóveis do terreno escolhido foram feitas 

havendo ainda algumas pendentes. Devido às prioridades definidas pela atual 
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administração municipal o contrato celebrado com o Consórcio SPE Terminal 

BH foi paralisado e encontra-se na SMOBI para reavaliação 

Na indefinição por parte da Prefeitura de Belo Horizonte o Governo do Estado, 

por meio da CODEMINAS, vem tomando uma série de medidas para aumentar 

a capacidade operacional e o conforto do Tergip, entre elas: 

 Reformas do telhado 

 Revitalização dos pisos do hall de entrada e do mezanino; 

 Recuperação do pavimento (bloquetes no embarque e desembarque); 

 Pintura das áreas internas e externas; 

 Substituição dos bebedouros danificados, totalizando 11 unidades; 

 Aquisição e instalação de longarinas semelhantes às usadas em 

aeroportos, em substituição a todas as cadeiras do terminal, 

totalizando aproximadamente 700 assentos, sendo 14 assentos 

especiais e alguns com mesa de apoio; 

 Construção do auditório; 

 Conserto e manutenção permanente de quatro elevadores; 

 Substituição dos vidros das janelas; 

 Melhorias nos estacionamentos superior e inferior, com implantação de 

cancelas automáticas e revitalização da sinalização; 

 Investimentos no sistema CFTV de segurança e monitoramento 

eletrônico (instalação de 202 novas câmeras); 

 Reforma completa/modernização dos banheiros públicos; 

 Reforma do telhado; 

 Reforma das esteiras rolantes; 

 Reorganização das operações de embarque e desembarque de 

passageiros de automóveis. 

Ainda objetivando recuperar o conforto e a mobilidade do terminal, sempre por 

meio de licitação, foram contratadas empresas para a realização de serviços 

específicos, tais como: 

 Concessão de uso dos banheiros, com exploração comercial e 

atribuição de encargos de gestão, conservação e higienização dessas 

instalações; 

 Concessão de uso das lojas do terminal, incluindo reformas; 

http://www.codemig.com.br/atuacao/terminal-rodoviario/auditorio/
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 Instalação de 10 novos relógios, localizados no hall, no embarque e no 

desembarque; 

 Uso do espaço publicitário da rodoviária, contemplando revitalização 

da sinalização; 

 Concessão de uso do estacionamento de veículos, incluindo reformas. 

c) Reparos em andamento 

Diante das necessidades apresentadas pelo Tergip, manutenções e reformas 

são realizadas constantemente, em face à sua detecção 

d) Estacionamento rotativo 

O sistema de controle do tempo de permanência do estacionamento rotativo, 

feito por meio de talões utilizados pelos usuários, está sendo substituído por 

um sistema pelo qual o usuário poderá adquirir créditos e controlar sua 

permanência nas vagas por um aplicativo de smartphone. 

e) Sistema cicloviário 

O programa Pedala BH foi incluído no Planejamento Estratégico da BHTRANS 

em 2005, quando foram elaboradas as diretrizes para a sua concepção. Hoje, 

ele faz parte do Plano de Mobilidade da capital em reconhecimento dos 

benefícios do uso da bicicleta como meio de transporte para a cidade e para os 

cidadãos. 

O programa tem como objetivos promover o uso da bicicleta na capital, criando 

facilidades para quem optar por esse meio de transporte, já que é um veículo 

de baixo custo de aquisição e de manutenção, não poluente, silencioso, flexível 

em seus deslocamentos e promotor da melhoria da saúde.  

 Inserir e ampliar a participação do transporte por bicicleta na matriz de 

deslocamentos urbanos; 

 Promover sua integração aos sistemas de transportes coletivos, 

visando reduzir o custo de deslocamento, principalmente da população 

de menor renda;  

 Implantar infraestrutura cicloviária e um conjunto de ações que 

garantam a segurança de ciclistas nos deslocamentos urbanos;  

 Difundir o conceito de mobilidade urbana sustentável, estimulando os 

meios não motorizados de transporte, inserindo-os no desenho urbano. 
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Foram implantados mais de 80 km de ciclovias na cidade, como mostrado na 

Figura 34. As rotas existentes são também mostradas no site do Google Maps. 

Em 2014, foi iniciado o Programa de Bicicletas Compartilhadas BIKE BH, 

totalizando 400 bicicletas em 40 estações em funcionamento na cidade, 

distribuídas pela Área Central e na Orla da Lagoa da Pampulha. 

A utilização de bicicletas, caracterizando-se com uma solução de meio de 

transporte de pequeno percurso para facilitar o deslocamento das pessoas nos 

centros urbanos, além de ser um transporte sustentável e não poluente, 

também traz benefícios à saúde e é uma ótima opção de lazer. As bicicletas 

compartilhadas utilizam as ciclovias implantadas na cidade, além de promover 

a integração com o MOVE e o metrô. O BIKE BH é viabilizado em parceria 

entre a PBH, por meio da BHTrans, com a Serttel/Samba Transportes 

Sustentáveis, e conta com o patrocínio do Banco Itaú 

O Sistema Bike BH é composto por estações inteligentes (Figura 35), 

conectadas a uma central de operações via wireless, alimentadas por energia 

solar, distribuídas em pontos estratégicos da cidade, onde os clientes 

cadastrados podem retirar uma bicicleta, utilizá-la em seus trajetos e devolvê-la 

na mesma, ou em outra estação.  
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Figura 34 – Mapa cicloviário de Belo Horizonte. 

 

Fonte: BHTRANS (2018) 
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Figura 35 – Estação de Bicicletas Compartilhadas no Mercado Central. 

 
Fonte: Blog João Victor Carvalho (2018) 

O Projeto tem como objetivos: 

 Introduzir a bicicleta como modal de transporte público saudável e não 

poluente; 

 Combater o sedentarismo da população e promover a prática de 

hábitos saudáveis; 

 Reduzir os engarrafamentos e a poluição ambiental nas regiões 

centrais das cidades; 

 Promover a humanização do ambiente urbano e a responsabilidade 

social das pessoas. 

As estações de bicicletas compartilhadas apresentam as seguintes 

características: 

 Gerenciada por computador; 

 Uso de energia solar e comunicação wireless; 

 Painel com Instruções de uso e mapa com a localização das estações; 

 Diversos modelos de estações; 

 Dispositivos eletromecânicos de travamento e liberação das bicicletas; 

 Lâmpadas de sinalização; 

 Liberação da bicicleta via aplicativos inteligentes para telefone celular. 
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As figuras 36 e Figura 37 mostram a localização das estações na área central e 

na orla da Lagoa da Pampulha. 

Figura 36 – Estações do BIKE BH na Área Central de Belo Horizonte. 

 
Fonte: BHTRANS (2018) 

Figura 37 – Estações do Bike BH na orla da Lagoa da Pampulha 

 
Fonte: BHTRANS (2018) 
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II  Plano de Mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Encontra-se em desenvolvimento pela Agência de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana o Plano de Mobilidade da RMBH, que vai incorporar soluções 

para os problemas de mobilidade referentes à integração dos 34 municípios da 

Região Metropolitana: Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, 

Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, 

Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, 

Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, 

Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim 

de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. 

 O Plano de Mobilidade da RMBH busca, por meio da evolução e estudo de 

planos e projetos já existentes, juntamente, com processos de participação 

social, construir uma carteira de intervenções e ações a serem concretizadas 

na RMBH nos próximos anos. Hierarquizada de forma a melhorar as condições 

de deslocamento entre as diversas cidades da região, impactando diretamente 

a qualidade de vida do cidadão metropolitano. Além disto, este plano e as 

consequentes obras e ações devem orientar o desenvolvimento urbano de 

acordo com a proposta de reestruturação espacial do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado (PDDI), incentivando o surgimento e fortalecimento 

de novas centralidades, reduzindo assim, a demanda pela região central de 

Belo Horizonte. 

A questão da mobilidade e acessibilidade no espaço metropolitano é um dos 

principais componentes da Estratégia de Longo Prazo de Belo Horizonte. A 

integração das redes, o gerenciamento da demanda e a qualidade dos serviços 

de transporte público são as principais medidas a serem tomadas. As 

estratégias de médio prazo nesta área devem incluir a concepção de um 

sistema mais harmônico, com o aprimoramento do transporte público, a 

melhoria do sistema de trânsito e a garantia da circulação a pedestres e 

ciclistas (BHTRANS, 2010). 

Para permitir uma melhor coordenação de todas as variáveis que influem no 

transporte da cidade, a Prefeitura implantou, nas BHTRANS, o Centro de 

Operações da PBH (COP), onde funciona o Centro de Controle Operacional da 

BHTRANS (CCO) que engloba os sistemas de radiocomunicação, de gestão da 

operação (SGO), bem como os controles dos sistemas semafóricos, de circuito 

fechado de TV/câmeras de monitoramento do tráfego (CFTV) e de painéis de 

mensagens variáveis (PMVs). 

Pelo Centro de Operações, a BHTRANS monitora o trânsito por meio de 98 

câmeras de TV que fornecem informações sobre acidentes, veículos com 
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problemas mecânicos, obstruções ou retenções na via, manifestações e 

eventos em tempo real, alimenta os 19 painéis de mensagens variáveis 

distribuídos pelos corredores de tráfego da cidade que informam os motoristas 

sobre as condições do trânsito e centralizar o controle de 80% das 950 

interseções semaforizadas de Belo Horizonte. É função da BHTRANS no COP 

monitorar os planos semafóricos com ajuste dos tempos em função da 

ocorrência de incidentes na via, obras e eventos diversos; dar suporte 

operacional na manutenção da sinalização e no atendimento às solicitações da 

população relacionadas a urgências (como remoção de veículos em portas de 

garagem); acionar as equipes de campo para a solução de problemas nas vias; 

receber informações das equipes de campo para providências; interagir com 

outros órgãos visando à solução de ocorrências que interfiram na circulação do 

trânsito e fazer a gestão das ações operacionais de trânsito através do 

aplicativo SGO (Sistema de Gestão de Operação), que registra ocorrências e 

prevê a base para a gestão das equipes e agentes de trânsito e conta com um 

sistema para monitoramento e controle da frota de ônibus municipais, inclusive 

nos corredores do BRT MOVE.  

O aplicativo inclui um mapa digital gráfico georreferenciado que representa na 

tela, todas as ocorrências que demandam intervenções da BHTRANS, como 

quedas de árvores, acidentes e desvios implantados, por exemplo. Mostra 

também, simultaneamente, a localização dos agentes em campo e a posição 

dos reboques, entre outros dados. 

Outra inovação tecnológica são os computadores de mão, que estão sendo 

utilizados pelos agentes em atividades de campo. Com os equipamentos, 

denominados PDAs (Personal Digital Assistent), os agentes irão receber e 

enviar informações mais detalhadas sobre as operações de trânsito. Esse 

equipamento, somado às câmeras de monitoramento do trânsito, painéis de 

mensagens e ao sistema de controle dos semáforos, fornece dados gerenciais 

para a BHTRANS e informações sobre o tráfego para a população, que pode 

acessar os dados pelo portal até mesmo pelo telefone celular. 

Além da operação do trânsito, o projeto do BRT MOVE conta com uma central 

de monitoramento dos ônibus e estações instaladas no Centro de Operações 

que permite um total controle dos itinerários, horários e localização dos ônibus 

(Figura 38). 
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Figura 38 – Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte 

 
Fonte: Portal PBH (2018) 

O Centro de Operações da PBH é um centro estratégico de tomadas de 

decisão, com alta tecnologia, segurança e acessibilidade, garantindo melhorias 

na mobilidade urbana e promovendo a sustentabilidade ambiental. O COP, 

construído na sede da BHTRANS, no Bairro Buritis, é um prédio exclusivo com 

três andares e área de 3.000 m². O prédio, além de um mobiliário próprio, conta 

com equipamentos de informática, painel de visualização (videowall) e de 

videoconferência. 

O objetivo do COP é ser um centro estratégico de tomadas de decisão, 

contando com alta tecnologia, conforto térmico e acústico, segurança, 

ergonomia e acessibilidade, o que reforça o compromisso da BHTRANS de 

garantir melhorias na mobilidade urbana, ao mesmo tempo em que contribui 

para o aumento da qualidade de vida da população e promove a 

sustentabilidade ambiental. 

Além das operações do trânsito e do BRT MOVE o COP conta com o suporte 

das atividades da Polícia Militar, Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 

Guarda Municipal, Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), SAMU e a 

Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização (SMAFIS) e atua em planos de 

contingência (Comitê de Crise), quando ocorrem emergências na cidade. O 

Centro tem ainda espaço para prestação de informações sobre as situações de 

trânsito para os veículos de comunicação da capital, além de fornecer imagens 

em tempo real das câmeras espalhadas pela cidade. 
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Em agosto de 2016, o circuito fechado de TV do CCO contava com 98 

câmeras, sendo 64 câmeras digitais e 34 câmeras analógicas. São 

disponibilizadas no Portal da BHTRANS, em tempo real, as imagens das 

câmeras, analógicas. Dos 1.008 controladores semafóricos implantados na 

capital, 837 estão interligados pelo CCO, de onde é possível alterar as 

programações semafóricas remotamente. Dos 19 painéis de mensagens 

variáveis instalados na cidade, 17 estão interligados e são monitorados no 

CCO. Em média, são veiculadas mensalmente 2.556 mensagens nesses 

painéis, dentre elas, mensagens das condições de trânsito, do tempo de 

deslocamento em trechos das principais vias, existência de bloqueios parciais 

ou totais de vias em razão da realização de obras e ou eventos e frases 

educativas de trânsito. O CCO ainda conta com 140 aparelhos de comunicação 

de dados por dispositivos eletrônicos móveis, carregados com o Código de 

Trânsito Brasileiro e os regulamentos dos sistemas de transporte coletivo 

regular, do transporte suplementar, do transporte escolar e dos táxis, que 

auxiliam os agentes nas operações de fiscalização, e com sistema de rádio. O 

sistema trunking analógico contratado inicialmente, foi substituído em 2014 

pelo sistema trunking digital, resultando em uma melhoria significativa da 

qualidade de comunicação. O sistema de gestão da operação permite que 

mensalmente a Central de Rádio receba, analise e responda diretamente, em 

média, 3.800 registros de ocorrências de trânsito e encaminhe, em média, 

3.400 registros para serem solucionados pelas equipes de campo. 

É importante salientar a postura adotada nos últimos anos pelas 

administrações municipais no sentido de priorizar o transporte público em 

detrimento do uso do automóvel. Os investimentos em infraestrutura viária são 

fundamentais para o funcionamento da cidade. No entanto, é incompatível o 

ritmo de crescimento da frota de veículos com a capacidade de ampliação da 

infraestrutura viária. Por isso, a opção para a melhoria da mobilidade urbana 

passa pelo fortalecimento do transporte público. 

No momento em que a BHTRANS se preparou para a implementação do 

sistema MOVE, com a ampliação das faixas e pistas exclusivas para ônibus, 

alteração do layout dos veículos (com portas para embarque/desembarque 

pelo lado esquerdo), adoção de terminais fechados com pré-pagamento da 

passagem, etc, tornou-se fundamental que a área urbana configurada para 

receber os terminais de transferência de viagens, ou seja, o Hipercentro fosse 

devidamente preparado para o desafio de permitir uma convivência harmoniosa 

e segura destes usuários, na condição de pedestres, com as interferências do 

trânsito nessa área. De pronto, o Projeto Mobicentro, em sua primeira fase, 

transformou o Hipercentro, criando um ambiente que acolhe especialmente os 

pedestres e o seu principal modo de transporte, o ônibus.  
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Seus objetivos principais foram:  

 Priorizar a segurança de pedestres; 

 Oferecer boas alternativas para o tráfego de atravessamento do 

Hipercentro: 

 Melhorar os indicadores ambientais com a redução no consumo de 

combustível e efeito estufa; 

 Atender especialmente aos fluxos de saída do Hipercentro; 

 Organizar e atender a todos os veículos com o menor percurso 

possível dentro do Hipercentro. 

a) Estacionamento em via pública 

O Estacionamento Rotativo aumenta a oferta de vagas nas regiões de grande 

concentração de comércio, serviços e lazer, oferecendo aos motoristas mais 

oportunidades de estacionamento e contribui para melhorar a qualidade de 

vida, com o aumento da fluidez do trânsito. 

Atualmente, o sistema de Estacionamento Rotativo de Belo Horizonte conta 

com cerca de 24 mil vagas físicas que, quando é respeitado o tempo de 

permanência máximo, se transformam em mais de cem mil oportunidades de 

estacionamento nos quarteirões da capital. A folha do rotativo custa R$ 4,40 e 

é válida para utilização em qualquer dos tempos regulamentados (1h, 2h, 5h ou 

12h). Ela pode ser adquirida em 534 postos de venda credenciados da capital. 

O Rotativo é um instrumento de política urbana adequado à melhoria da 

circulação na via e à democratização do uso de espaços públicos. Ele permite 

que a população usuária do serviço tenha melhor acessibilidade a áreas de 

comércio, serviços e lazer, como é o desejo e a necessidade da cidade. A 

proposta do Rotativo é multiplicar a utilização das vagas físicas para 

estacionamento de veículos. 

A receita líquida do sistema é aplicada em melhorias do sistema viário da 

cidade, como manutenção e implantação de sinalização, operação de tráfego, 

fiscalização do trânsito e programas de segurança e educação. 

O sistema de estacionamento rotativo de Belo Horizonte funciona de segunda à 

sexta, das 8h às 18h, e, aos sábados, das 8h às 13h (em alguns locais o uso 

da folha não é exigido aos sábados). Aos domingos e feriados não é 

necessário o uso da folha do rotativo. 

Desde abril de 2008, as folhas de rotativo possuem uma área especial com um 

bônus destinado ao estacionamento gratuito por até 30 minutos. Dessa forma, 
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se o usuário vai fazer um serviço rápido, ele pode utilizar este bônus e 

estacionar gratuitamente em qualquer área de estacionamento rotativo, não 

tendo que pagar para estacionar por apenas alguns minutos. 

O tempo de permanência é controlado por meio de talões utilizados pelos 

usuários, mas esse sistema está sendo substituído por um sistema onde o 

usuário poderá adquirir créditos e controlar sua permanência nas vagas por um 

aplicativo de smartphone. 

 

4.1.5.6 As principais tensões e potenciais conflitos entre o desenvolvimento do 

turismo e outras propostas 

Conforme anteriormente apresentado e a partir da incorporação de 

informações e análises constantes nos itens que se seguem, o 

desenvolvimento do setor de turismo em Belo Horizonte se processa segundo 

uma “cadeia” de fatores determinantes (endógenos e exógenos). E, de outra 

parte, de indicadores de comportamento do setor do turismo e de resultantes 

de comportamento para outros segmentos correlacionados. A exemplo, das 

variáveis econômicas e sociais globais, do comportamento de outros setores 

da atividade econômica do município e do próprio Estado de Minas Gerais, do 

segmento de infra- estrutura e oferta de facilidades diretas e indiretas ao turista 

e, fundamentalmente, neste estudo do segmento ambiental. 

É segundo este conjunto de fatores determinantes de “originação” e, por outro 

lado de efeitos resultantes ou repercussões, que se desenrolará a análise 

objeto deste item do trabalho. 

I) O elo 1 da Cadeia (Fatores Determinantes da Demanda)  

Na origem da “cadeia”, despontam no primeiro elo, os fatores determinantes 

(propulsionadores ou inibidores) exógenos da atividade turística, que se 

revelam através do comportamento das variáveis econômicas, sociais e 

políticas, tanto no âmbito interno quanto externo. 

Neste estágio da análise, se situam os fatores que “tracionam” primariamente, 

a demanda pelas atividades turísticas em Belo Horizonte. 

II) O elo 2 da cadeia (Elementos de Oferta)  

No elo seguinte do processo, se situam três subsistemas integrados que estão 

vinculados à vertente da Oferta, conforme a seguir descrito: 
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a) A Vertente 1 que é composta pelos Atrativos Turísticos (47 segundo o 

Plano de Marketing elaborado em 2014), onde despontam: 

 Os Atrativos Culturais; 

 Os Atrativos da Natureza (74 Parques);  

 A gastronomia; 

 Os Eventos, em segmentos diversos tais como artístico, 

musical, de negócios, dança, empresarial e outros; 

 Outros. 

b) A Vertente 2 que se refere à Oferta de Infraestrutura diretamente 

vinculada aos serviços turísticos a exemplo de: 

 Oferta de Hotéis e Leitos adequados à demanda; 

 Ampliação e aperfeiçoamentos nos padrões de operação dos 

serviços relacionados à gastronomia; 

 Expansão e ou melhorias nos padrões de operação, 

conservação e preservação dos equipamentos relacionados à 

cultura, patrimônio histórico artístico, paisagístico, entre outros; 

 Investimentos na expansão, operação e gestão dos atrativos 

ligados à natureza (parques, unidades de conservação, entre 

outros); 

 Operadoras de Turismo; 

 Aeroportos; 

 Estações Rodoviárias; 

 Transportes e mobilidade urbana (sistema rodoviário, 

metroviário, táxis, entre outros); 

 Os Centros de Atendimento e Informações ao Turista.  

c) A Vertente da Infraestrutura e Serviços Públicos de Suporte: 

 Vias de acesso (Linhas Tronco); 

 Vias e outros modais de trânsito interno; 

 Abastecimento d’água; 

 Esgotamento sanitário; 
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 Limpeza pública em todos os seus elos, incluindo o 

aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão (monitoramento 

integrado) e agregação de soluções tecnológicas para 

tratamento e valoração de resíduos;  

 Drenagem urbana; 

 Educação com oferta de mão de obra – qualificada; 

 Saúde; 

 Segurança pública; 

 Energia elétrica; 

 Telecomunicações. 

d) Suporte Institucional e de Gestão ao Turismo:  

 A incorporação de modelos e soluções tecnológicas, com 

sistemas de informação para suporte à gestão integrada do 

setor de turismo municipal;  

 A implantação do Plano Municipal de turismo; 

 A capacitação continuada do quadro técnico e gerencial do setor 

turístico municipal; 

 A operacionalização do fundo municipal de turismo e agregação 

de novos mecanismos de capitalização e indução de novos 

investimentos na expansão das operações e qualificação dos 

serviços em todos os elos do setor de turismo municipal; 

 A maior integração das entidades da administração pública 

municipal envolvidas com a gestão do setor de turismo e meio 

ambiente, cultura, infraestrutura; 

 Integração crescente com as esferas de planejamento e gestão 

do turismo nos âmbitos federal e estadual e metropolitano; 

 A promoção da integração e racionalização dos mecanismos de 

cooperação e gestão dos diversos segmentos da iniciativa 

privada envolvidos no desenvolvimento do setor de turismo 

municipal.  

III) Elo 3 (Indicadores de Comportamento Resultante, Tendências e 

Decisões de Investimento e Gestão Multissetoriais): 

 Fluxo turístico (2010: 3.896.683, 2014: 5.039.086, 2016: 
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4.573.952); 

 Taxa de ocupação (2008: 64,5 %, 2016: 41,3%); 

 Incorporação de oferta de novos Hotéis (34 hotéis em função da 

Copa do Mundo de 2014);  

 Fluxo pelos aeroportos, notadamente o de Confins (2010: 

7.261.064 a 2014: 10.829.403, 2016: 9.638.685); 

 Fluxo estação rodoviária (desembarques 2010: 4.645.198, 2014: 

4.783.098, 2015: 4.439.491);  

 A partir da disponibilização de informações e análises 

sistematizadas e regulares acerca dos indicadores, 

anteriormente pontuados, e de outras que se mostrarem 

necessárias, serão propiciadas condições para tomada de 

decisões pelos diversos agentes protagonistas do setor de 

turismo, quanto à necessidades de investimentos, ritmo 

(cronologia e intensidade /magnitude) e articulação ou sintonia 

destes investimentos, entre si. 

IV) Os reflexos da evolução do comportamento do setor de turismo, 

enfocando as tensões e potenciais conflitos e também as oportunidades 

e efeitos sinérgicos.  

A partir da visão de funcionalidade e interações no processo de 

desenvolvimento do setor do turismo conforme anteriormente ilustrado, 

poderão ser projetadas as tensões e conflitos do desenvolvimento do setor com 

outros setores, notadamente os segmentos ambiental e de infraestrutura 

conforme a seguir delineado: 

 Tensões e conflitos potenciais: 

 Pressões decorrentes do aumento da demanda de serviços 

sobre os Equipamentos de suporte de Infraestrutura e serviços 

públicos, a exemplo do abastecimento d’água, esgotamento 

sanitário, limpeza pública em todos os seus elos, drenagem, 

expansão e manutenção do sistema viário, segurança pública, 

defesa civil, energia elétrica, telecomunicações, educação, 

saúde, etc; 

 Conflitos decorrentes da atração de mão de obra (oferta de 

empregos) e risco de ocorrência de ocupações desordenadas e 

pressões sobre o meio ambiente (qualidade da água); 

 Pressões sobre o uso dos parques, jardins e Unidades de 
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Conservação com consequente aumento de riscos de danos 

ambientais e por serviços de gestão e preservação; 

 Pressões decorrentes do maior fluxo de visitas aos 

equipamentos integrantes do Patrimônio Histórico Artístico e 

Cultural com consequente incremento de demanda por serviços 

de gestão e proteção deste Patrimônio; 

 Pressões decorrentes do incremento do fluxo de transporte 

(intra-urbano) e seus reflexos em termos da qualidade do ar; 

 Pressões e conflitos decorrentes do incremento de fluxo e 

demanda sobre os Equipamentos de transporte e logística a 

exemplo do Aeroporto de Confins (perspectiva de retomada das 

operações do Pampulha), sobre os modais rodoviário (incluindo 

estação rodoviária), ferroviário e metroviário, mesmo 

considerando que, no curto prazo, estes equipamentos não 

estão operando a “plena carga”, porém vão requerer recursos 

adicionais e riscos inerentes para preservação das suas 

condições operacionais e ambientais. 

 Efeitos sinérgicos com outros setores: 

 Efeitos redistributivos decorrentes do aumento da arrecadação e 

renda, produzidos pela expansão da atividade turística; 

 Efeitos sinérgicos entre vários setores da atividade econômica 

com o desenvolvimento do setor turístico, a exemplo do setor de 

serviços especializados, como especialidades médicas 

(oftalmologia, ortopedia, etc.), o núcleo de geração e 

propagação de conhecimentos no setor de tecnologia (Microsoft 

e outros), o núcleo de eventos artísticos, festividades como o 

carnaval e festas juninas, esportivos diversificados, empresariais 

(decorrente da retomada do crescimento econômico), dentre 

outros. 

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIAIS, AMBIENTAIS 

E ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

A identificação e a análise das condições socioeconômicas e ambientais 

perpassaram pela realização de um diagnóstico analítico no qual são 

apontadas as fragilidades mais relevantes, riscos e indicadores que permitem 

verificar o estágio de desenvolvimento que Belo Horizonte se encontra e suas 

necessidades frente à promoção da atividade turística. 
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Para tanto, os estudos pautaram-se nos seguintes aspectos: demográficos e 

econômico-ocupacionais do município de Belo Horizonte, buscando 

contextualizá-los no âmbito metropolitano e estadual. Pautaram-se ainda nos 

aspectos que caracterizam seus serviços de educação, saúde, segurança, 

cultura, saneamento e infraestrutura relacionados com a capital.  

No Quadro 15, oferece-se uma visão geral e sintética dos aspectos sociais, 

ambientais e econômicos de Belo Horizonte, tendo em vista propiciar ao leitor 

desta AAE uma primeira visão geral acerca dos temas que serão 

pormenorizadamente descritos e analisados na sequência. 

Quadro 15- Identificação e Analises das Condições Sociais, Ambientais e Econômicas 
do Município de Belo Horizonte 

 
 

 
Fonte: Brencorp, 2018. 

Quanto às condições demográficas, foram considerados dados da população e 

seu crescimento, sexo e faixa etária, bem como o cruzamento de informações 
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apontando para o grau de urbanização, densidade demográfica, razão de 

dependência e envelhecimento, além de indicadores de longevidade, 

mortalidade e fecundidade, Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

municipal e indicadores de renda, pobreza e desigualdade, permitindo uma 

leitura do quadro referencial do nível de vida da população belo-horizontina. 

Quanto às condições econômico-ocupacionais, foram considerados dados 

acerca de sua estrutura produtiva e de serviços com base no Produto Interno 

Bruto – PIB, Valor Adicionado – VA por setores, População Economicamente 

Ativa – PEA e não ativa – PNEA, População Ocupada - POC por setores 

econômicos, PIB per capita e finanças públicas municipais.  

 O setor do turismo, em particular, foi caracterizado a partir das atividades 

econômicas que o compõem (ou subsetores), no que tange à sua rede de 

estabelecimentos existentes, empregos gerados e respectivas rendas 

associadas, além de aspectos gerais identificados em pesquisas.  

Para os serviços de educação, saúde, segurança e cultura de Belo Horizonte 

observou-se suas estruturas para atendimento e estruturas institucionais de 

gerenciamento, identificando ainda as políticas públicas voltadas para esses 

segmentos através da existência de planos e programas governamentais. 

Da mesma forma, foram apresentados os aspectos gerais das condições do 

saneamento ambiental em Belo Horizonte e seu entorno relacionados aos 

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e 

serviços de limpeza urbana e drenagem urbana, além do apontamento de 

indicadores de sustentabilidade ambiental.  

Por fim, foram tratados os aspectos da infraestrutura viária, de transportes e de 

outros serviços e equipamentos que viabilizam o turismo. 

 

4.2.1 Condições Sociais 

4.2.1.1 Inserção regional, condição demográfica e indicadores sociais 

O município de Belo Horizonte integra a Região Metropolitana de Belo 

Horizonte - RMBH juntamente com outros 33 municípios1. OK Atualmente, a 

RMBH é considerada a terceira maior aglomeração urbana do país e a 8ª maior 

região metropolitana da América Latina, conforme informações disponibilizadas 

pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

                                                      
1
 Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, 

Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, 
Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim 
de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano 
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A composição metropolitana, com os 34 municípios, está estabelecida na Lei 

Complementar nº 63, de 10/01/2002 que estabelece ainda o Colar 

Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte, constituído por sua 

vez pelos municípios de Barão de Cocais, Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, 

Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, Moeda, Pará 

de Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo, 

São José da Varginha e Sete Lagoas. 

A Figura 39 representa a situação RMBH e seu Colar Metropolitano no território 

do estado de Minas Gerais.  

Figura 39 – Representação da Região Metropolitana de Belo Horizonte e seu Colar 
Metropolitano 

 

 
Fonte: Brencorp, 2018. 

A definição institucional das áreas metropolitanas foi promovida pela 

Constituição de 1967 e, em 1973, a Lei Complementar nº 14 regulamentou as 

Regiões Metropolitanas e seus serviços de interesse comum, delegando aos 

Estados a competência de legislar sobre seu sistema de gestão e definir as 
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políticas de desenvolvimento metropolitano integrado. Neste sentido, funções 

públicas de interesse comum tais como saúde e segurança, desenvolvimento 

socioeconômico, ordenamento uso do solo, serviços de transportes, ações em 

infraestrutura viária, saneamento, aproveitamento de recursos hídricos dentre 

outras são consideradas nas definições das regiões metropolitanas. 

De acordo com estudos do Observatório das Metrópoles intitulado “Como 

Andam as Metrópoles Brasileiras” (2004), as metrópoles apresentam-se com 

diferentes graus de integração de seus municípios com o município polo, 

quando observados certos parâmetros como a evolução demográfica, os fluxos 

de deslocamentos pendulares, densidade e características ocupacionais. Tal 

característica foi verificada no âmbito da RMBH onde há municípios que mais 

se interagem a Belo Horizonte e outros de baixa interação. Neste sentido, na 

ocasião da publicação, 22 municípios foram considerados metropolitanos, com 

classificações próprias estabelecidas em média, alta e muita alta integração, 

segundo a Identificação dos Espaços Metropolitanos e Construção de 

Tipologias. Os demais foram considerados de baixa ou muito baixa integração. 

Atualmente, a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) é considerada 

a terceira maior aglomeração urbana do país, com cerca de 5,2 milhões de 

pessoas, e a 8ª maior região metropolitana da América Latina. Os 34 

municípios que compõe a RMBH representam, juntos, aproximadamente 44% 

do PIB de Minas Gerais e 25% da população do Estado.  

Tais números apontam para um relevante fluxo de pessoas, mercadorias e 

serviços circulando todos os dias na RMBH. Esta dinâmica tem sido foco de 

atenção em função dos desequilíbrios estruturais urbanos que promove quando 

dada descontroladamente, exigindo esforços de cooperação e articulação, com 

fins de planejamento e ordenamento.  

Nesse sentido, pode-se entender que “a temática metropolitana é indissociável 

do planejamento das políticas urbanas das grandes metrópoles, como é o caso 

de Belo Horizonte, devendo ocupar um lugar de destaque na agenda política 

dos gestores, dos órgãos governamentais e da própria sociedade civil. A 
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implementação de uma política pública de interesse comum na gestão 

intermunicipal da Região Metropolitana de Belo Horizonte deve ser tratada com 

a relevância e a profundidade que o tema merece”. Este é o entendimento da 

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que 

vem trabalhando uma proposta de reestruturação territorial metropolitana no 

âmbito do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte – PDDI e do Macrozoneamento Integrado da 

RMBH com a indicação de zonas de interesse metropolitano. 

Os trabalhos na RMBH, portanto têm se pautado em duas políticas 

estruturantes: promoção da descentralização das atividades em novos centros 

urbanos, compactos e adensados (Centralidades em Rede) e uma política de 

regulação do parcelamento, ocupação e uso do solo, baseada no 

macrozoneamento, assuntos tratados pormenorizadamente adiante neste 

documento. 

Condição Demográfica  

 A população de Belo Horizonte é de 2.523.794 habitantes, representando 

47,8% da população da Região Metropolitana de Belo Horizonte que conta por 

sua vez com uma população de 5.278.144 habitantes. Considerando o Colar 

Metropolitano, com 595.697 habitantes, a população metropolitana totaliza 

5.873.841 habitantes, aproximadamente 25% da população do Estado. Minas 

Gerais, com 21.119.536 milhões habitantes, representa o segundo estado mais 

populoso do Brasil. (IBGE, 20172).  

A década compreendida entre os últimos censos demográficos realizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2000 e 2010, aponta para 

um crescimento médio anual populacional para o município de Belo Horizonte 

de 0,59%, inferior à taxa verificada para o estado de Minas Gerais que foi de 

0,91% ao ano. A Região Metropolitana de Belo Horizonte por sua vez obteve 

crescimento superior, de 1,17%, a mesma taxa de crescimento verificada no 

Brasil.  

                                                      
2
 Estimativa 
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Ainda que se verifique um crescimento demográfico da RMBH superior às 

médias estadual e de Belo Horizonte, ressalta-se que o crescimento de sua 

população vem diminuindo em relação às décadas anteriores, quando chegou 

a crescer 3,9% em 1990 e de 8,7% em 1980 (IBGE, 1980/90). 

Da mesma forma, Belo Horizonte obteve uma taxa de crescimento populacional 

inferior à registrada na década passada, de 1,1% ao ano em 1990, e, 

paulatinamente, vem reduzindo sua participação no crescimento metropolitano. 

O reduzido espaço territorial de Belo Horizonte, que restringe áreas, encarece 

o preço dos terrenos na cidade e leva a população a morar em municípios fora 

da capital mineira, certamente corrobora com esse fenômeno. 

Ocorre que o crescimento metropolitano tem se dado cada vez mais nos 

municípios periféricos. As maiores populações estão nas maiores cidades 

como Belo Horizonte, Contagem, Betim e Ribeirão das Neves, numa ordem 

decrescente e, juntas, reúnem cerca de 70% da população da região 

metropolitana (IBGE, 2010). O processo de conurbação da capital formando a 

Grande Belo Horizonte, que começou no final da década de 1940, no Vetor 

Oeste, quando Belo Horizonte, Contagem e Betim se ligaram ao chamado Eixo 

Industrial, continua até os dias de hoje nas direções norte e sul. Ao Norte, esse 

processo ocorre puxado pela presença do Aeroporto Internacional de Confins, 

da sede Administrativa do estado, da Linha Verde e das próprias ações de 

revitalização urbana que têm sido verificadas nos últimos anos. Ao Sul, pela 

grande procura habitacional e investimentos imobiliários ocorridos sobretudo no 

município de Nova Lima.  

 Quanto ao grau de urbanização, tem-se que Belo Horizonte possui toda sua 

população residindo em áreas urbanas, 100%. A RMBH tende a esta condição, 

na medida em registrou nos últimos períodos censitários aproximadamente 

97% e 98% de sua população residindo em áreas urbanas, entre os anos de 

2000 e 2010, respectivamente. Os municípios da RMBH possuem suas 

populações predominantemente residentes em áreas urbanas, exceção se faz 

ao município de Taquaraçu de Minas que, em 2010, registrou uma população 
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predominante ainda rural, estando aproximadamente 46% de seu contingente 

residindo em áreas urbanas. O estado de Minas Gerais, tal como o estado 

brasileiro, o grau de urbanização verificado no último censo do IBGE encontra-

se próximo a 85%.  

Tabela 8 - População residente por situação de domicílio e taxa média de crescimento 
anual - Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte e Núcleo Metropolitano 

LOCAL 
SITUAÇÃO DO 

DOMICÍLIO 

ANOS TAXA MÉDIA 
DE 

CRESCIMENTO 
ANUAL 

2000 2010 

Brasil 

Total 169.799.170 190.755.799 

1,17% 

Urbana 137.953.959 160.925.804 

Rural 31.845.211 29.829.995 

Taxa de urbanização 81,19% 84,37% 

Minas Gerais 

Total 17.891.494 19.597.330 

0,91% 

Urbana 14.671.828 16715216 

Rural 3.219.666 2.882.114 

Taxa de urbanização 81,87% 85,29% 

Belo Horizonte (MG) 

Total 2.238.526 2.375.151 

0,59% 

Urbana 2.238.526 2.375.151 

Rural - - 

Taxa de urbanização 100,00% 100,00% 

Núcleo Metropolitano - 
Belo Horizonte (MG) 

Total 4.349.425 4.883.970 

1,17% 

Urbana 4.242.910 4.792.091 

Rural 106.515 91.879 

Taxa de urbanização 97,55% 98,12% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2000) e IBGE - Censo Demográfico (2010). 
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A ocupação da região metropolitana é caracterizada pela alta densidade 

demográfica, com destaque para o município de Belo Horizonte, com 7.157 

hab./ km². Vide Tabela 9 a seguir. 

Tabela 9 - Área total, população e densidade demográfica – Brasil, Minas Gerais, Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e Belo Horizonte – 2010. 

LOCAL POPULAÇÃO 
ÁREA TOTAL 

(km²) 

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 

(hab/ km²) 

Brasil 190.755.799 8.502.728,3 22,43 

Belo Horizonte (MG) 2.375.151 332,0 7.157,32 

Núcleo Metropolitano – 
Belo Horizonte (MG) 

4.883.970 9.472,5 515,6 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2010). 

O município de Belo Horizonte é composto por três distritos - Belo Horizonte, 

Barreiro e Venda Nova - e seu espaço está divido em nove regionais3: 

Barreiro, Centro-sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste Pampulha e 

Venda Nova (Figura 40). Cada uma delas, por sua vez, está dividida em 

bairros. A divisão do município em regionais foi criada no intuito de 

descentralizar os serviços prestados pela administração municipal e facilitar a 

comunicação entre a prefeitura e os cidadãos. Cada regional funciona como 

uma subprefeitura e presta serviços especialmente na área social e urbana 

(PDITS, 2012). A Tabela 10 a seguir apresenta os dados das populações das 

regionais e respectivas áreas e densidades demográficas. Na Figura 40 é 

apresentado o mapa com as regiões administrativas do município de Belo 

Horizonte e municípios limítrofes. 

 

                                                      
3
 3Criadas em 1983, a jurisdição das unidades administrativas regionais leva em conta a posição 

geográfica e a história de ocupação. 
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Figura 40 – Regiões Administrativas do município de Belo Horizonte e municípios 
limítrofes 

 
  Fonte: Portal PBH (2018). 
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Tabela 10 - Distribuição populacional, área e densidade demográfica por regional  
administrativa – Belo Horizonte – 2010. 

REGIONAL 
POPULAÇÃO 

TOTAL 
ÁREA (km²) 

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 

Barreiro 282.552 53,899 5.242,2 

Centro-sul 272.285 31,802 8.562,0 

Leste 249.273 28,914 8.621,2 

Nordeste 291.110 39,578 7.355,3 

Noroeste 331.362 37,364 8.868,6 

Norte 212.953 33,441 6.368,1 

Oeste 286.118 32,381 8.836,0 

Pampulha 187.315 46,677 4.013,0 

Venda Nova 262.183 28,316 9.259,1 

Total 2.375.151 332,371 7.146,1 

Fonte: Portal PBH. IBGE – Censo Demográfico (2010). 

Com relação à distribuição da população de Belo Horizonte por sexo, tem-se 

uma população feminina predominante em relação à masculina, registrando 

para 2010 a participação de 53% da população total, segundo o Atlas do 

Desenvolvimento Humano (FJP, 2017). 

Quanto à estrutura etária analisada pelo último período censitário (IBGE, 2000/ 

10), Belo Horizonte apresentou um crescimento da participação de sua 

população em idade potencialmente produtiva entre a faixa de 15 aos 65 anos 

de 69,6% para 72,4%. Com isso verifica-se uma redução de sua razão de 

dependência 4 de 43,89% para 72,4%. Ressalta-se a redução da população 

com menos de 15 anos, de 24,28% para 18,93% de participação na população 

total. Ao mesmo tempo a taxa de envelhecimento5 no período, aumentou de 

6,22% para 8,67%, indicando envelhecimento da população. A Tabela 11 a 

seguir apresenta as informações da estrutura etária de Belo Horizonte. 

 

                                                      
4
 Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais (população dependente) em relação 

à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa). 
5
 Razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população total. 
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Tabela 11 - Estrutura etária e razão de dependência – Belo Horizonte – 2000 e 
2010. 

ESTRUTURA 

ETÁRIA 

POPULAÇÃO 

(2000) 

% DO TOTAL 

(2000) 

POPULAÇÃO 

(2010) 

% DO TOTAL 

(2010) 

Menos de 15 

anos 
543.528 24,28 449.570 18,93 

15 a 64 anos 1.555.730 69,5 1.719.587 72,4 

População de 65 

anos ou mais 
139.256 6,22 205.994 8,67 

Razão de 

dependência 

(%) 

43,89 - 38,12 - 

Taxa de 

envelhecimento 

(%) 

6,22 - 8,67 - 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 

O município de Belo Horizonte apresentou crescimentos no índice de 

Esperança Vida ao Nascer, indicando maior longevidade de seus cidadãos. 

Quanto à Mortalidade Infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano 

de idade) no município passou-se de 22,9 óbitos por mil nascidos vivos, em 

2000, para 13,0, superando a meta dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no país deve 

estar abaixo de 17,9 óbitos por mil crianças, em 2015.  Da mesma forma, a 

mortalidade de crianças de até 5 anos também apresentou decrescimentos, 

segundo apontados nos censos demográficos de 1991, 2000 e 2010. Todos 

esses resultados obtidos indicam avanços no campo da saúde e favorecem a 

manutenção das pessoas com maiores possibilidades de se atingir a idade 

ativa.  

Numa outra vertente, contudo, a taxa de fecundidade apresentou decréscimos, 

chegando a 1,3 em 2010, o que reduz as estimativas do número médio de 

filhos que uma mulher teria até o final de seu período reprodutivo.  

A Tabela 12 a seguir apresenta as informações de longevidade, mortalidade e 

fecundidade do município de Belo Horizonte. 
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Tabela 12 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade – Município Belo Horizonte 
– 1991/ 2000/ 2010 

LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE 

(MUNICÍPIO - BELO HORIZONTE) 
1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer 68,6 72,0 76,4 

Mortalidade infantil 30,0 22,9 13,0 

Mortalidade até 5 anos de idade 39,6 25,0 15,2 

Taxa de fecundidade total 2,0 1,7 1,3 

Fonte: FJP - Atlas do Desenvolvimento Humano (2017). 

4.2.1.2 Indicadores de Desenvolvimento Social IDH 

Belo Horizonte ocupa a 20ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros 

segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) 

e o menor é 0,418 (Melgaço). 

Belo Horizonte teve seu Índice de Desenvolvimento Humano - IDH6 

classificado em 0,810, Muito Alto, portanto (IDHM entre 0,8 e 1). A dimensão 

que mais contribuiu para o IDHM do município foi Longevidade, com índice de 

0,856, em função do aumento da expectativa de vida da sua população. Em 

seguida, as dimensões de Renda, com índice de 0,841, e de Educação, com 

índice de 0,737.  

 O município ocupa a 20ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros 

segundo ranking do IDHM. Para composição do IDHM são considerados 

indicadores de renda, longevidade e educação. A figura abaixo demonstra os 

índices componentes do IDHM da capital. 

                                                      
6
 O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH mensura o nível de desenvolvimento humano dos países utilizando 

como critérios indicadores de educação (escolaridade da população adulta e fluxo escolar da população jovem), 
longevidade (expectativa de vida ao nascer) e renda per capta (PIB per capta). O índice varia de zero (nenhum 
desenvolvimento humano) a um (desenvolvimento humano total). As unidades geográficas estudadas sejam elas 
países, cidades ou estados, que apresentarem um IDH de até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado 
baixo, índices entre 0,500 e 0,599 qualificam a unidade estudada como de médio desenvolvimento humano, índices 
entre 0,700 e 0,799 como de alto e aquelas unidades geográficas que possuírem um IDH superior a 0,800 têm 
desenvolvimento humano considerado muito alto. 
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Figura 41 – Componentes do IDHM do Município de Belo Horizonte para os anos de 
1991, 2000 e 2010 

 
Fonte: Brencorp, 2019. Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, Belo 
Horizonte – MG (2019). Retirado de http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/belo-
horizonte_mg>. 

 

O IDHM passou de 0,726 em 2000 para 0,810 em 2010 - uma taxa de 

crescimento de 11,57%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 

distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 69,34% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,120), 

seguida por Longevidade e por Renda. 

Entre 1991 e 2000, o IDHM passou de 0,602 em 1991 para 0,726 em 2000 - 

uma taxa de crescimento de 20,60%. O hiato de desenvolvimento humano foi 

reduzido em 68,84% entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,211), 

seguida por Longevidade e por Renda. 

Conforme apresentado na Tabela 13, entre 1991 e 2010, o IDHM do município 

passou de 0,602, em 1991, para 0,810, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade 

Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de 

crescimento de 34,55% para o município e 47% para a UF, e em uma taxa de 

redução do hiato de desenvolvimento humano de 47,74% para o município e 

53,85% para a UF. No município de Belo Horizonte, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,331), 

seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo 

índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 

0,358), seguida por Longevidade e por Renda.  

Renda Longevidade Educação

1991 0,74 0,727 0,406

2000 0,792 0,784 0,617

2010 0,841 0,856 0,737

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1991

2000

2010
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Tabela 13- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes Município 
- Belo Horizonte – MG 

IDHM E COMPONENTES 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,406 0,617 0,737 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 47,88 58,31 70,15 

% de 5 a 6 anos na escola 48,81 80,32 93,68 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 

REGULAR SERIADO ou com fundamental completo 
51,96 77,75 90,01 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 28,48 56,59 65,35 

% de 18 a 20 anos com médio completo 20,33 38,74 52,84 

IDHM Longevidade 0,727 0,784 0,856 

Esperança de vida ao nascer 68,64 72,03 76,37 

IDHM Renda 0,740 0,792 0,841 

Renda per capita 797,42 1.101,96 1.497,29 

IDHM 0,602 0,726 0,810 

Fonte: FJP - Atlas do Desenvolvimento Humano (2017) 

4.2.1.3 Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade 

A renda per capita média de Belo Horizonte cresceu 87,77% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 797,42, em 1991, para R$ 1.101,96, em 2000, e 

para R$ 1.497,29, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de 

crescimento nesse período de 3,37%. A taxa média anual de crescimento foi de 

3,66%, entre 1991 e 2000, e 3,11%, entre 2000 e 2010. A proporção de 

pessoas pobres7 passou de 17,23%, em 1991, para 10,57%, em 2000, e para 

3,80%, em 2010. Quanto ao percentual da população extremamente pobre8, 

houve uma redução de 5,04% em 1991 para 2,38% em 2000, chegando a 0,79 

em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser 

                                                      
7Condição de pobreza: Pessoas com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais, a 

preços de agosto de 2010. 
 
8Pobreza extrema Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 

mensais, em reais de agosto de 2010. 
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descrita através do Índice de Gini9, que se manteve em 0,61 para os três 

últimos anos censitários de referência (Tabela 14). 

Assim, ainda que a concentração da renda tenha se mantido nos períodos em 

questão, houve um incremento da renda per capita ao mesmo tempo em que 

houve uma significativa redução da população pobre e extremamente pobre. 

Tabela 14 - Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade Município de Belo 
Horizonte. 

RENDA, POBREZA E 

DESIGUALDADE 
1991 2000 2010 

Renda per capita 797,42 1.101,96 1.497,29 

% de extremamente 

pobres 
5,04 2,38 0,79 

% de pobres 17,23 10,57 3,8 

Índice de Gini 0,61 0,61 0,6 

Fonte: PNUD (1991), IPEA (2000) e FJP (2010). 

4.2.1.4 Cultura como elemento de fortalecimento das condições sociais e do 

desenvolvimento do Turismo  

Minas Gerais é um estado que apresenta uma diversidade cultural muito 

grande e possui uma das riquezas e um dos patrimônios mais importantes do 

Brasil. A vastidão da sua produção cultural com seus 853 municípios é de difícil 

mensuração e muitas vezes passa por desconhecida de seus moradores locais 

e de outras pessoas de outras localidades.  

Cabe aos cidadãos o conhecimento da dimensão simbólica na qual se reveste 

um patrimônio cultural, sendo necessária sua valorização, antes mesmo de sua 

exploração turística e econômica. 

O Estado de Minas Gerais detém boa parte do patrimônio histórico nacional e 

suas cidades centenárias contêm importantes registros materiais que narram 

episódios importantes da história do Brasil além de serem palco para 

manifestações artísticas. O Estado também reúne enorme acervo arquitetônico 

e artístico do período colonial preservado nas cidades de Ouro Preto, 

Diamantina e Congonhas do Campo, verificado pelas obras em estilo Barroco, 

                                                      
9 O Índice de Gini é instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a 

diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo 
que 0 representa a situação de total igualmente, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa 
completa desigualdade de renda, ou seja, se uma pessoa detém toda a renda do lugar. 
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nas quais se destacam os trabalhos de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, 

e Mestre Athaíde. 

As manifestações culturais em Minas têm suas origens nas tradições, nos usos 

e costumes dos colonizadores portugueses, com forte influência das culturas 

indígena e africana. Essas influências estão presentes no artesanato, na 

culinária, nas danças típicas, nas músicas, na literatura, e no folclore, com as 

manifestações populares. Em contraposição a esse aspecto cultural tão ímpar 

e tradicional, Minas também é um estado de aspectos modernos e 

contemporâneos verificados na tecnologia, nas artes, na arquitetura, música e 

teatro que se fazem atingíveis em todo o Brasil, com reconhecimento 

internacional. 

A listagem de bens materiais mineiros que estão na Lista do Patrimônio 

Mundial reconhecidos pela Unesco é extensa. Outros patrimônios foram 

tombados na esfera nacional, através do IPHAN (Instituto do Patrimônio 

Histórico, Artístico Nacional), estando localizados nas cidades de Ouro Preto, 

Mariana, Congonhas do Campo, Belo Horizonte, em Sabará etc.. Sendo esses 

patrimônios representados por conjuntos arquitetônicos de importância e 

referência histórica, conjuntos paisagísticos, diversas igrejas, capelas e 

imagens sacras. 

Não se pode deixar de mencionar a riqueza natural com serras, matas, 

cachoeiras e rios, de vegetação, clima e relevo diversos, o patrimônio 

espeleológico e paleontológico existente. Ainda, todo o patrimônio arqueológico 

histórico colonial e pré-histórico. 

Influenciados por diversos costumes construídos através do tempo e das 

relações sociais, e apurados pelas fronteiras com outros estados, os mineiros 

foram construindo seus hábitos, bem característico de ser, tranquilo e 

agradável. 

Belo Horizonte representa esta riqueza, tanto pela presença que tem em seu 

território de bens culturais materiais, como pelos bens imateriais da rica cultura 

mineira que incorpora. 

Neste item não se busca apresentar os atrativos turísticos de Belo Horizonte, 

ou de outras localidades com as quais se percebe uma sinergia cultural, já que 

serão tratados em capítulos específicos juntamente com o potencial para 

negócios e eventos. Busca-se aqui, conhecer como Belo Horizonte está 

estruturada para conduzir sua política cultural com vistas ao seu 

desenvolvimento turístico. 
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4.2.15 Organização institucional  

A Lei nº 10.901, de 11 de janeiro de 2016, dispõe sobre o Sistema Municipal de 

Cultura - SMC, que integra o Sistema Nacional de Cultura - SNC, em 

conformidade com os Arts. 215 e 216 da Constituição Federal, que 

estabelecem o papel do Estado no desenvolvimento da cultura.  

A construção democrática do Sistema Municipal de Cultura se dá em espaço 

destinado ao encontro entre poder público e população para o debate sobre as 

políticas públicas de cultura a serem desenvolvidas nos próximos anos, na 

Conferência Municipal de Cultura. A Conferência é o espaço para a reflexão 

sobre as principais questões do desenvolvimento e da sustentabilidade cultural 

da cidade. A sociedade civil participa através de artistas, agentes, gestores e 

produtores culturais, professores e estudiosos da cultura, empresários, 

organismos culturais e usuários em todo o município. 

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC), instituída pela Lei 11.065 de 1º de 

agosto de 2017, é órgão gestor do Sistema Municipal de Cultura, parte da 

administração direta da cidade de Belo Horizonte. Compete à Secretaria 

planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações 

setoriais a cargo do Município em cooperação com os demais entes federados 

e com os diferentes segmentos culturais. Cabe a ela formular políticas culturais 

democráticas, transversais, participativas, transparentes e descentralizadas; 

garantindo o pleno exercício dos direitos culturais, a universalização do acesso 

à cultura e à diversidade cultural e étnico-racial. Além disso, tem como 

responsabilidade a proteção do patrimônio cultural material e imaterial, por 

meio da coordenação da política municipal de arquivos e memória, fomento a 

pesquisa e a formação em artes, cultura e gestão cultural (PBH, 2018). 

Integra sua estrutura a Fundação Municipal de Cultura – FMC, instituída pela 

Lei n.º 9011, em 1º de janeiro de 2005, a qual cabe a gestão do Fundo 

Municipal de Cultura, o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município 

de Belo Horizonte – FPPC–BH, tendo em sua área de competência o Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte - CDPCM; o 

Conselho Municipal de Política Cultural – COMUC e a Câmara de Fomento à 

Cultura Municipal – CFCM. 

O COMUC de Belo Horizonte, vale destacar, é constituído por 42 membros 

titulares e seus respectivos suplentes, sendo 21 representantes eleitos pela 

sociedade civil e 21 membros designados pelo poder executivo municipal. O 

COMUC é um órgão colegiado, de caráter deliberativo e consultivo, vinculado à 

Secretaria Municipal de Cultura. Sua principal atribuição é deliberar sobre 

diretrizes gerais da política cultural de Belo Horizonte. Entre suas principais 
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funções estão a fiscalização, o monitoramento e avaliação do Plano Municipal 

de Cultura, dos recursos provenientes da lei e incentivo, dos editais e prêmios, 

bem como o acompanhamento das questões de cultura que interferem na 

cidade. Também cabe ao COMUC à colaboração para a organização das 

conferências municipais de cultura, além de incentivar a participação 

democrática na gestão das políticas públicas da área. 

A Câmara de Fomento à Cultura Municipal por sua vez é órgão colegiado, 

recém-formado, que avalia e direciona o benefício financeiro atribuído às 

propostas e aos projetos contemplados pelos editais advindos da Política 

Municipal de Fomento à Cultura, dentre os quais destacam-se a Lei Municipal 

de Incentivo à Cultura e o edital Descentra, dentre outros.  

A FMC, por meio de suas unidades culturais, realiza uma programação variada 

que abrange as diversas áreas e linguagens artístico-culturais como 

exposições, apresentações artísticas, festivais, concursos, exibições, 

lançamentos, consultas a acervos, além de atividades formativas, como 

palestras, seminários, cursos e oficinas. São eventos referenciais o Festival de 

Arte Negra - FAN, o Festival Internacional de Teatro Palco e Rua de Belo 

Horizonte – FIT BH, o Festival Literário Internacional - FLI, o Festival 

Internacional de Quadrinhos - FIQ e a Virada Cultural de Belo Horizonte. A 

FMC tem ainda por atribuição zelar pelo patrimônio cultural do município, bem 

como promover ações de preservação da memória e de incentivo às 

manifestações culturais da cidade. 

Atualmente, a FMC é composta por 33 unidades culturais, sendo: 

 12 (doze) instituições de acervo, memória e referência cultural: Arquivo 

Público da Cidade de Belo Horizonte, Casa do Baile, Casa Kubitschek, 

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, 

Centro de Referência da Memória de Venda Nova, Museu da Moda de 

Belo Horizonte, Museu da Imagem e do Som, Museu da Imagem e do 

Som Cine Santa Tereza, Museu de Arte da Pampulha, Museu Histórico 

Abílio Barreto, Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural, Palco 

da Diversidade; 

 01 (uma) biblioteca: Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 

Horizonte; 

 17 (dezessete) centros culturais e bibliotecas regionais: Centro Cultural 

Alto Vera Cruz, Centro Cultural Bairro das Indústrias, Centro Cultural 

Liberalino Alves de Oliveira, Centro Cultural Lindéia/Regina, Centro 

Cultural Jardim Guanabara, Centro Cultural Padre Eustáquio, Centro 

Cultural Pampulha, Centro Cultural Salgado Filho, Centro Cultural São 
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Bernardo, Centro Cultural São Geraldo, Centro Cultural Urucuia, Centro 

Cultural Venda Nova, Centro Cultural Vila Fátima, Centro Cultural Vila 

Marçola, Centro Cultural Vila Santa Rita, Centro Cultural Zilah Spósito, 

Usina de Cultura - Centro Cultural Nordeste; 

 03 (três) teatros municipais: Teatro Francisco Nunes, Teatro Marília e 

Teatro Raul Belém Machado. 

 

4.2.1.6 Projetos municipais em curso (Plano de Metas 2018-2021)  

 Fortalecimento da cultura e do turismo na Pampulha - Projeto 

Estratégico e Transformador 

Tem por objetivo executar exposições e ações em cada equipamento cultural 

da Pampulha, bem como ações de fortalecimento da estrutura turística e 

medidas que atendam as condicionantes para manter e fortalecer o título de 

Patrimônio Mundial. 

 Programa de Formação Artística e Cultural - Projeto Estratégico 

Tem por objetivo fortalecer a estrutura da Escola Livre de Artes, através de 

parceria com a Educação, IPHAN e a área de políticas sociais para melhor 

estruturação da política de formação na cidade. 

 Execução de festivais de política pública de cultura - Projeto Estratégico 

Tem por objetivo priorizar parcerias para a realização dos cinco festivais 

previstos na política cultural do município. 

4.2.1.7 Educação 

Belo Horizonte tem seu Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte 

aprovado pela Lei no 10.917/ 2016, de duração prevista para até março de 

2026, tendo como objetivo o cumprimento do disposto no Plano Nacional de 

Educação - PNE, por sua vez aprovado pela Lei Federal nº 13.005, de 25 de 

junho de 2014. 

O Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte - CME/BH é órgão 

colegiado e permanente do Sistema Municipal de Ensino - SME - política e 

administrativamente autônomo, com caráter deliberativo, normativo, consultivo 

e fiscalizador sobre os temas de sua competência. Foi criado pela Lei nº 7543, 

de 30 de junho de 1998, que também instituiu o SME/BH com o objetivo de 
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assegurar aos grupos representativos da comunidade o direito de participar na 

definição de diretrizes da educação no âmbito do sistema, concorrendo para 

elevar a qualidade dos serviços educacionais. 

O PME traça as metas relacionadas à educação infantil (meta 1), ao ensino 

fundamental (metas 2 e 7), à alfabetização na idade certa (meta 5), ao ensino 

médio (meta 3) e à educação integral (meta 6). Todas as metas e estratégias 

são válidas para o ensino público e privado da capital. 

As diretrizes do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte, dispostas 

nesta lei, são as mesmas que norteiam o Plano Nacional de Educação – PNE, 

a saber: 

I - Erradicação do analfabetismo; 

II - Universalização do atendimento escolar; 

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação; 

IV - Melhoria da qualidade da educação; 

V - Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos 

valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI - Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

VIII - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB - que 

assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de 

qualidade e equidade; 

IX - Valorização dos profissionais da educação; 

X - Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 

 

4.2.1.7.1 A Estrutura de Organização e Gestão da Educação Municipal 

A Secretaria Municipal de Educação se estrutura em 13 gerências: 

 GEFE – Gerência de Funcionamento Escolar: 
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Acompanha e verifica, juntamente às Gerências Regionais de Planejamento e 

Atendimento Escolar, as unidades municipais de ensino, UMEIs, em especial, 

no que se refere à regularidade do funcionamento das escolas, ao processo de 

organização do atendimento escolar; aos procedimentos referentes à 

regularização da vida escolar do aluno, à formação de diretores, secretários e 

coordenadores do Sistema Municipal de Educação e a apuração de denúncias 

sobre o funcionamento de escolas. 

 GAVFE – Gerência de Avaliação e Verificação do Funcionamento 

Escolar: 

Supervisiona os trabalhos das Secretarias Escolares, alertando a Direção da 

Escola e o Secretário Escolar quanto à sua responsabilidade na regularidade e 

fidedignidade dos registros da escrituração escolar e da vida funcional dos 

servidores. 

 GEOE – Gerência de Organização Escola: 

Define as diretrizes e normas para dimensionamento do quadro de pessoal da 

Educação. Realiza a lotação e acompanha a movimentação dos servidores da 

Educação, em conformidade com a legislação municipal e as definições da 

Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos. 

 GCPF – Gerência de Coordenação de Política Pedagógica e de 

Formação: 

Formula e define as diretrizes da política educacional da Secretaria Municipal 

de Educação; planeja e coordena a política educacional do Município. É 

responsável pela coordenação do trabalho dos núcleos de Educação Infantil, 

Educação Básica, Étnico-Racial, Inclusão da Pessoa com Deficiência/CAP-DV 

e Programa de Bibliotecas. 

 GEBAS – Gerência de Educação Básica e Inclusão: 

Elabora e coordena estratégias de implementação e monitoramento de 

diretrizes educacionais para todos os níveis e modalidades de ensino, define a 

política de formação dos professores da Educação Básica, assegura o 

atendimento educacional como política de inclusão, em consonância com as 

demais secretarias municipais, formula diretrizes pedagógicas que garantam 

aos jovens e adultos o acesso à escola, colabora na definição da política de 

formação profissional, tendo em vista a concepção de escola inclusiva. 



 
231 

231 
 

 GEBE - Gerência do Programa Família-Escola: 

Promove ações para aprimorar a gestão democrática nas escolas; fomenta a 

participação das famílias no cotidiano escolar, como estratégia de construção 

de uma corresponsabilidade nos resultados dos estudantes. Dialoga com os 

demais serviços públicos e programas sociais, de modo a estabelecer redes 

locais de apoio às famílias. 

 GGAF - Gerência de Gestão Administrativa e Financeira: 

Planeja, coordena e supervisiona os serviços administrativos, financeiros e 

orçamentários da Secretaria; gerencia a elaboração da proposta do orçamento 

anual e plurianual da Secretaria Municipal de Educação, observadas as 

diretrizes e normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Informação. Rege as demandas administrativas e financeiras da 

SMED: encaminhamento e processamento de toda a execução orçamentária e 

financeira da Educação, recebe e encaminha demandas. 

 GERMA-ED - Gerência de Recursos Materiais: 

Planeja, coordena, licita, adquire e distribui materiais para as unidades 

escolares. Planeja, contrata serviços para atendimento das unidades 

administrativas da SMED. Apura necessidades e propõe programação de 

compra de materiais para unidades escolares e administrativas da SMED. 

 GPLI - Gerência de Planejamento e Informação: 

Promove, implanta e mantém mecanismos de coleta, análise, armazenamento, 

difusão e intercâmbio de dados e informações educacionais. Coordena estudos 

sobre desenvolvimento da informática pública aplicada à área educacional, em 

conjunto com os demais órgãos da Administração Municipal. Presta apoio 

logístico à produção e à análise das informações gerenciais sobre pessoal, 

custeio, obras e manutenções pertinentes à Educação. 

 GAAP - Gerência de Articulação de Administração e Planejamento: 

Coordena as ações desenvolvidas pelas gerências regionais de educação 

(GEREDs) e pelas escolas, em conjunto com a GAPE. Acompanha o processo 

de definição das condições físicas e humanas necessárias à implementação 

das políticas educacionais do Município. 
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 GAPE - Gerência de Articulação da Política Educacional: 

Desenvolve e implementa metodologia de avaliação para todas as políticas 

educacionais desenvolvidas no Município, em consonância com as demais 

gerências da Secretaria. Responsável por aplicar e analisar os resultados das 

provas: Brasil, Avalia-BH, Proeb, Proalfa, Provinha Brasil e EJA-BH. 

 GCOS - Gerência de Comunicação Social: 

Planeja e coordena a política de comunicação Integrada, específica para a 

Secretaria Municipal de Educação, de forma unificada com a política de 

comunicação implantada pela Assessoria de Comunicação Social do Município. 

Comunicação Integrada: planeja, coordena e supervisiona a execução da 

política de integração comunicacional da SMED com as duas gerências 

vinculadas: Gerência de Relações com a Imprensa e Gerência de Relações 

Públicas e Eventos, além do Núcleo de Arte, de modo que cada uma assume 

sua atividade específica e outras periféricas; atua com base no planejamento 

das atividades programadas pelo Gabinete e pelos setores da SMED. 

 GIRE - Gerência de Infraestrutura de Rede Física Escolar: 

Assiste as Escolas Municipais e unidades municipais de Educação Infantil 

(UMEIs), oferecendo apoio técnico e operacional necessários ao seu adequado 

funcionamento. Subsidia as ações do Gabinete da SMED referentes ao 

cumprimento do Plano de Governo, em concordância com o Projeto 

Sustentador para Expansão da Educação Infantil. Coordena e supervisiona a 

elaboração, a execução e a avaliação das ações relativas à ampliação e à 

melhoria da infraestrutura de Rede Física, no âmbito da Secretaria Municipal 

de Educação. 

 GDEC - Gerência de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania: 

Planeja, orienta, ordena, fomenta e implementa, em parceria com escolas e 

instituições voltadas para a Educação, o desenvolvimento de políticas, 

programas e ações de educação integral e integrada, de educação ambiental e 

sustentabilidade, de enfretamento da violência, do preconceito e de todas as 

formas de discriminação no ambiente escolar. 

Quanto à condição educacional, Belo Horizonte vem apresentando 

melhoramentos. De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, 

avaliado para anos de 1991, 2000 e 2010, vide Tabela 15, o percentual da 

população de 5 a 6 anos na escola e de 11 a 13 anos nos anos finais do 

fundamental regular seriado ou com fundamental completo superaram 90%. 
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Também aumentaram os percentuais da população com de 18 anos ou mais 

com fundamental completo, de 15 a 17 anos com fundamental completo e de 

18 a 20 anos com médio completo, porém não satisfatoriamente, indicando um 

descompasso entre a idade e o nível escolar correspondente. Essa condição 

de 0,737 de índice colocou o município como de Alto Desenvolvimento - IDHM 

Educação, porém exigindo ainda esforços na educação.  

Tabela 15 – Percentual de crianças e jovens na escola em 1991/ 2000/ 2010 no Município 

de Belo Horizonte 

Crianças e Jovens 1991 2000 2010 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 47,88 58,31 70,15 

% de 5 a 6 anos na escola 48,81 80,32 93,68 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 

REGULAR SERIADO ou com fundamental completo 
51,96 77,75 90,01 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 28,48 56,59 65,35 

% de 18 a 20 anos com médio completo 20,33 38,74 52,84 

Fonte: Brencorp, 2019. Adaptado de Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, Belo 

Horizonte – MG (2019). Retirado de http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/belo-

horizonte_mg> 

Em 2014, já refletindo o resultado da Prova Brasil aplicada para 13.030 alunos 

do 5º ano e 11.442 do 9º ano do Ensino Fundamental, Belo Horizonte ficou 

com o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) entre as cidades com mais de dois milhões de habitantes. Obteve nota 

5,7 para os anos iniciais, superando a meta de 5,6 estabelecida pelo MEC e 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) para a 

capital em 2013. Nos anos finais, a rede municipal atingiu a meta de 4,5 

projetada pelo MEC. Em ambos os casos, a educação municipal superou a 

média nacional, que foi de 5,2 nos anos iniciais e 4,2 nos anos finais. 

Segundo o Plano de Metas 2017-2020 (Prefeitura de Belo Horizonte, 2017), 

busca-se implantar o Programa Escola Integrada para os alunos da EJA, 

atingindo 20% do seu quantitativo. A Escola Integrada é política municipal de 

Belo Horizonte.  A partir dela, estende-se o tempo de aprendizagem para 

crianças e adolescentes do ensino fundamental nas escolas da Prefeitura para 

nove horas diárias.  Otimiza-se com essa política também a utilização dos 

equipamentos urbanos disponíveis. Busca-se se implantar ainda o Plano 

Municipal de Segurança Escolar em 100% das escolas, visando a promoção da 

cultura de paz, da prevenção e do enfrentamento da violência escolar dos 

estudantes, e melhorar o aprendizado dos alunos e a qualidade da educação, 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/belo-horizonte_mg
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/belo-horizonte_mg
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aumentando o IDEB de 6,1 (2015) para 6,4 (2019) nos anos iniciais, e 

expandindo de 4,8 (2015) para 5,4 (2019) nos anos finais, alcançando a meta 

estabelecida pelo MEC. 

Além dessas ações, o Plano de Metas 2017-2010 busca ainda atender 100% 

da demanda por educação infantil para crianças de 4 a 5 anos, ampliar em 23,5 

mil as vagas do Programa Escola Integrada, passando de 48,1 mil para 71,6 

vagas, ampliar 8.500 vagas para crianças de 0 a 3 anos, expandido em 29% o 

número de vagas ofertadas, ampliar em 56% o funcionamento do serviço de 

bibliotecas abertas nos finais de semana, no Programa Escola Aberta, 

passando de 25 para 39 unidades abertas e ampliar o Serviço de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), aumentando o atendimento dos atuais 23% 

para 100% dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro do autismo 

e altas habilidades/superdotação. 

Encontra-se em curso uma série de programas e iniciativas que acompanham 

e promovem um desenvolvimento do ensino municipal público. São eles: 

 Realizada pelo MEC com o objetivo avaliar a qualidade dos sistemas 

educacionais a partir do desempenho dos alunos nas provas, a Prova 

Brasil é realizada a cada dois anos, nos anos ímpares, e o resultado 

é divulgado no ano seguinte. 

 O IDEB representa, em um só indicador, dois conceitos igualmente 

importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de 

desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos 

resultados das avaliações em larga escala do Inep a possibilidade de 

resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar 

metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é 

calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtida no 

Censo Escolar e média de desempenho na avaliação do Inep, a 

Prova Brasil. 

 Programa de Monitoramento da Aprendizagem; 

 Reforço Escolar em Língua Portuguesa e Matemática; 

 Formação Docente;  

 Programa Alfabetização na Idade Certa (aos oito anos de idade); 

 Ações a respeito da Diversidade de Raça e Gênero;  

 Programa Família-Escola;  

 Monitoramento e Acompanhamento da Frequência;  
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 Mobilização Social e Formação; 

 Fórum Família-Escola;  

 Jornal Família-Escola;  

 Programa Saúde na Escola (PSE); 

 Dietas Especiais; 

 Projeto Arte na Escola; 

 Transporte Escolar Acessível; 

 Língua Inglesa; 

 Atendimento Educacional Especializado;  

 Atendimento a Crianças Hospitalizadas; 

 Workshops com a Presença do Prefeito; 

 Plano Municipal de Segurança Escolar e Observatório do Clima 

Escolar; 

 Revista Educa BH;  

 Kit Escolar; 

 Projeto Trajetórias Adolescentes;  

 Plano Municipal de Educação (PME);  

 Avaliações. 

 

4.2.1.7.2 Educação profissionalizante 

 Especificamente para as atividades do Turismo, as ações formativas para a 

qualificação profissional envolvem diferentes possibilidades.  

A rede federal de educação profissional, técnica, científica e tecnológica conta 

com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) 

que oferece o curso Técnico em Hospedagem. O governo estadual conta com 

uma instituição de formação técnica, a Fundação de Educação para o Trabalho 

de Minas Gerais (UTRAMIG) e o governo municipal não conta com instituições 

de formação técnica. 
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Os cursos de Turismo e Gestão do Turismo de graduação em universidades e 

faculdades públicas e privadas de Belo Horizonte são cadeiras da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Estácio de Sá, e a Faculdade 

de Ensino de Minas Gerais (FACEMG). O curso de Turismo também pode ser 

acessado à distância, sendo oferecido por outras instituições a partir de outros 

centros, no estado de Minas e no Brasil. 

Ademais, outras iniciativas que atuam no setor do Turismo e em seus 

subsetores estão nas entidades do Sistema S como o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de  aprendizagem 

Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) e Serviço Social do 

Comércio (SESC) que oferecem suporte ao desenvolvimento profissional nos 

diversos elementos constituintes da atividade turística tais como os ramos de 

alimentação, transportes, hospedagem, entre outros. Da mesma forma, 

algumas associações de empresas do setor - Associação Brasileira de 

Agências de Viagem (ABAV), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 

(ABIH) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL) também 

dispõem dessas iniciativas de capacitação e treinamento profissional. 

4.2.1.7.3 Língua Inglesa 

Com objetivo de ampliar os cursos de língua inglesa para os alunos das 

escolas municipais, em fevereiro de 2014 foi firmada parceria entre o Instituto 

Cultural Brasil Estados Unidos (ICBEU) e a PBH, que, através do Programa 

Abraham Lincoln, beneficiará 28 alunos de Escolas Municipais que tenham 

desempenho escolar brilhante, estejam na faixa etária dos treze aos quinze 

anos e pertençam a uma camada social economicamente desfavorecida. Para 

esses alunos serão oferecidos dois anos de ensino intensivo de inglês, 320 

horas-aula do nível básico a intermediário. Em agosto de 2014 foram iniciadas 

turmas com vinte alunos e treze professores da Rede Municipal. 

Com o mesmo objetivo, foi também assinado, em dezembro de 2014, convênio 

com o Improve Your English, que prevê cinco oportunidades de intercâmbio 

para professores de Inglês da Rede Municipal, além da oferta de noventa 

vagas para professores no programa de treinamento do British Council, com 

reflexo direto no aprendizado de 6 mil alunos do 3º ciclo, e, a partir de 2015, na 

expansão do ensino da língua inglesa para alunos do sexto ano, beneficiando 

15 mil estudantes. 

Em abril 2015 o Programa “Improve Your English” foi criado, com a publicação 

do Decreto 15.933. 
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São ainda diversas as escolas particulares de idiomas distribuídas pela cidade 

de Belo Horizonte.  

4.2.1.8  Serviços de Saúde  

Belo Horizonte possui um Plano Municipal de Saúde – PMS que foi 

desenvolvido para o quadriênio 2014 a 2017, a partir dos resultados da XII 

Conferência Municipal de Saúde. 

A Lei 8080/90 estabelece como atribuição comum à união, estados e 

municípios a elaboração e atualização periódica do plano municipal de saúde, 

indicando ainda que a proposta orçamentária da saúde deve ser feita em 

conformidade com o Plano. Por sua vez a Portaria 3.332/GM/2006 define que o 

Plano Municipal de Saúde (PMS) é o instrumento básico que, em cada esfera, 

norteia a definição da Programação Anual das ações e serviços de saúde 

prestados, assim como da gestão do SUS. Segundo a mesma portaria, o Plano 

apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro 

anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas. 

O controle social é a participação garantida da população no Sistema Único de 

Saúde (SUS). Este controle é feito nas seguintes instâncias colegiada: 

 Conferência de Saúde: convocada a cada quatro anos pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde, 

tem o objetivo de avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para 

a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes; 

 Conselho de Saúde: tem caráter permanente e deliberativo, é um órgão 

colegiado composto por representantes do governo, prestadores de 

serviço, profissionais de saúde e usuários e atua na formulação de 

estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas 

decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído 

em cada esfera do governo. O Conselho Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte (CMS-BH) foi criado oficialmente em 3 de junho de 1991. Ele 

é regulado pela Lei Federal nº 8.142/90 e pelas Leis Municipais nº. 

5.903/91 e nº. 7.536/98.  

Segundo dados do Portal da Prefeitura Municipal (2019), o  Plano Municipal de 

Saúde se apoia em 5 eixos centrais: Atenção Primária à Saúde; Vigilância em 
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Saúde; Rede de Cuidados Complementares à Saúde; Melhoria do Atendimento 

Hospitalar e Especializado; e Gestão do SUS. Todos os eixos encontram-se 

em consonância com a estrutura do Plano Plurianual de Ação Governamental 

(PPAG), 2014-2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei 

Orçamentária Anual (LOA). É sob essas diretrizes que a rede de saúde de Belo 

Horizonte se estruturou, com mais de 180 unidades distribuídas por toda a 

cidade.  

4.2.1.8.1 Centros de Saúde 

A rede Básica de Saúde conta com 152 centros de saúde, distribuídos nos 

nove Distritos Sanitários: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, 

Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. As unidades básicas de saúde são 

responsáveis pelas ações voltadas para a população da área de abrangência, 

funcionam de segunda a sexta-feira, e devem ser os primeiros a serem 

procurados no caso de alguma necessidade de tratamento, informações ou 

cuidados básicos de saúde. 

Os centros de saúde são a porta de entrada do sistema base das Equipes de 

Saúde da Família (BH Vida). São 588 equipes, formadas por um médico de 

família, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e quatro a seis agentes 

comunitários de saúde. Dos 152 centros da capital, 58 também possuem 

equipes de Saúde Mental e 141 oferecem atendimento odontológico. Há 

também em algumas unidades assistentes sociais, nutricionistas, 

fisioterapeutas e médicos homeopatas e acupunturistas. Já as equipes de 

zoonoses dos centros de saúde são responsáveis por controlar as doenças 

transmitidas por mosquitos e outros animais. 

 Nas unidades, o usuário pode se consultar e, com encaminhamento médico, 

agendar consultas especializadas, fazer pré-natal, acompanhamento de 

doenças crônicas, vacinar-se, retirar medicamentos com receita médica, fazer 

consultas odontológicas, receber orientações sobre saúde em geral, além de 

outros serviços. 

Atualmente, os 152 centros de saúde são responsáveis por cerca de 30 mil 

atendimentos diários, dentre consultas, visitas domiciliares, vacinas, curativos, 

exames e dispensação de medicamentos.  

As unidades básicas de saúde atendem consultas agendadas e também 

demandas espontâneas. 
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4.2.1.8.2 Especialidades Médicas  

O acesso às consultas e exames especializados é feito por meio de um pedido 

dos médicos dos centros de saúde. Após a marcação da consulta, a unidade 

comunica ao usuário o dia, horário e local marcado para o atendimento. São 9 

Centros de Especialidades Médicas, 5 URS (Unidade de Referência 

Secundária), 1 policlínica, 1 Núcleo de Cirurgia Ambulatorial, 4 Centro 

Municipal Oftalmológico, 4 Centros de Reabilitação, 2 Centros de Referência à 

Saúde do Trabalhador, 2 Centros de Testagem e Aconselhamento, 1 Centro 

Municipal de Oftalmologia, 1 Centro Municipal de diagnóstico por imagem e 8 

ambulatórios conveniados que prestam serviços ao SUS-BH em mais de 20 

especialidades, como ginecologia, pneumologia, reumatologia, ortopedia, entre 

outras. 

4.2.1.8.3 Urgência e Emergência 

Na área de urgência e emergência, Belo Horizonte conta com 14 Unidades 

públicas de Saúde para esse tipo de atendimento. São 8 as UPA (Unidades de 

Pronto Atendimento) e os Pronto Socorros de Hospitais Públicos. 

As UPA estão localizadas nos Distritos Sanitários Barreiro, Leste, Nordeste, 

Norte, Oeste, Pampulha, Venda Nova e Centro-Sul. Essas unidades funcionam 

todos os dias 24 horas, e recebem pacientes com febre alta, dores fortes, 

desmaio e pequenos cortes, ou se a pessoa apresentar piora em alguma 

doença já diagnosticada, como pressão alta ou diabetes. As UPAs possuem 

leitos de observação e sala para pequenas cirurgias. 

4.2.1.8.4 SAMU 

O Serviço Móvel de Atendimento às Urgências (SAMU) atende pelo telefone 

192 casos que necessitam de atendimento imediato e transporte do paciente 

para uma Unidade de Emergência, como traumas, urgências clínicas, 

obstétricas e psiquiátricas.  

4.2.1.8.5 Rede Hospitalar 

A rede hospitalar de Belo Horizonte é composta por hospitais públicos, 

filantrópicos e privados que prestam serviços aos SUS. Alguns atendem 

especialidades (hospitais gerais) e outros são especializados em áreas 

médicas, como a pediatria, ortopedia, cardiologia, psiquiatria e maternidade. 

São feitas em média 19 mil internações no SUS todo mês – 40 % de pacientes 

procedentes de outros municípios. 

 O Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB) é referência para as urgências 

clínicas, politraumas, cirurgias ortopédicas, neurológicas, bucomaxilofaciais, 
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vasculares, plásticas e maternidade de alto risco. Possui 402 leitos, sendo 135 

na Unidade de Urgência e Emergência, 267 nas Unidades de Internação e 18 

leitos de Hospital-Dia, além de um ambulatório de especialidades e o Programa 

de Atenção Domiciliar e de Desospitalização. 

Também cabe destaque ao Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro 

(HMDCC) que conta com 460 leitos e 16 salas de cirurgia. São 220 leitos de 

clínica médica, 100 leitos cirúrgicos, 80 leitos de CTI, 35 leitos de AVC, 10 

leitos de decisão clínica e 15 leitos de Hospital Dia. O HMDCC é também 

referência para a Rede SUS-BH e para o Estado no atendimento de alta 

complexidade nas especialidades de clínica médica, ortopedia, cirurgia geral, 

cirurgia vascular, neurocirurgia, neurologia e urologia e tem perfil de atenção 

em urgência e emergência clínica, cirúrgica e AVC com atendimento 

referenciado e regulado pela Central de Internação. Como não tem pronto-

socorro, o Hospital não atende pacientes sem encaminhamento da Central de 

Internação. A capacidade de atendimento mensal do Hospital é de 2.000 

internações, sendo 1.000 delas cirúrgicas, 3.400 consultas de pré e pós-

operatório e 20.000 exames. 

A rede contratada e conveniada conta com 30 hospitais e cerca de 400 

ambulatórios. Essas unidades prestam serviços por meio de contrato ou 

convênio, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde. São 

realizados consultas, internações e exames laboratoriais. As unidades de 

urgência que atendem pelo SUS avaliam a necessidade de internação. Caso 

necessário, será expedida uma Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e 

uma solicitação de vaga na Central de Internação. Quando localizada a vaga, o 

paciente será encaminhado pela unidade solicitante. 

A Central de Internação funciona 24 horas/dia. As vagas para internação são 

solicitadas pelos serviços de urgência, centros de saúde e hospitais da capital 

e interior, por telefone e registradas em computador. Os casos são atendidos 

de acordo com a gravidade e ordem de chegada do pedido, avaliador por um 

médico. O Quadro 16 a seguir, mostra a rede de hospitais conveniados ao SUS 

no município de Belo Horizonte.  
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Quadro 16 - Rede Hospitais conveniados ao SUS – Belo Horizonte 

HOSPITAL BIOCOR INSTITUTO* 

Alameda Oscar Niemeyer, 217 - Vila da Serra, Nova Lima 

HOSPITAL DA CRIANÇA 

Rua Viamão, 510 – Barroca 

HOSPITAL INFANTIL PADRE ANCHIETA 

Rua Major Delfino de Paula, 2356 - São Francisco 

HOSPITAL DA BALEIA 

R. Juramento, 1464 – Saudade 

HOSPITAL EVANGÉLICO 

Rua Doutor Alípio Goulart, 25 – Serra 

HOSPITAL FELÍCIO ROCHO 

Av. do Contorno, 9530 - Santa Efigênia 

HOSPITAL LUXEMBURGO 

R. Gentios, 1350 – Luxemburgo 

HOSPITAL MADRE TEREZA 

Av. Raja Gabáglia, 1002 – Gutierrez 

HOSPITAL PAULO DE TARSO 

R. Estoril, 207 - São Francisco 

HOSPITAL SÃO FRANCISCO 

R. Itamaracá, 535 – Concórdia 

Hospital Sofia Feldman 

Rua Antônio Bandeira, 1060 – Tupi 

Hospital Universitário Ciências Médicas 

Endereço: Rua dos Aimorés, 2896 - Santo Agostinho 

Santa Casa Saúde 

Av. Francisco Sales, 1111 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, 30150-221 

Hospital Alberto Cavalcanti 

Rua Camilo de Brito, 636 - Padre Eustáquio 

Hospital Eduardo de Menezes 

Rua Dr. Cristiano Rezende, 2213 – Bonsucesso 

Hospital Infantil João Paulo II 

Alameda Ezequiel Dias, 345 – Centro 

Hospital João XXIII 

Av. Prof. Alfredo Balena, 400 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30130-100 

Hospital Júlia Kubistchek 

Avenida Dr. Cristiano Rezende, 2745 – Milionários 

Maternidade Odete Valadares 

Av. do Contorno, 9494 – Prado 
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Hospital das Clínicas (UFMG) 

Av. Prof. Alfredo Balena, 110 - Santa Efigênia 

Hospital Risoleta Tolentino Neves 

Rua das Gabirobas, 1 - Vila Cloris 

HOSPITAL MATERMED 

Rua Padre Rolim, 415 – São Lucas 

FHEMIG - Centro Psíquico da Adolescência e Infância 

Rua Padre Marinho, 150 – Santa Efigênia 

Hospital Sofia Feldman Unidade Carlos Prates 

Rua Padre Eustáquio, 807 – Carlos Prates 

FHEMIG - HOSPITAL RAUL SOARES 

Av. do Contorno, 3017 – Santa Efigênia 

FHEMIG - HOSPITAL GALBA VELOSO 

Rua Conde Pereira Carneiro, 364 – Gameleira 

FUNDAÇÃO HILTON ROCHA 

Av. José do Patrocínio Pontes, 1355 – Mangabeiras 

CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MINAS GERAIS 

Rua Santa Catarina, 941 – Lourdes 

HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS 

Rua Formiga, 50 – Lagoinha 

Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro 

Rua Dona Luiza, 311, bairro Milionários 

 

4.2.1.8.6 Vigilância à Saúde 

No que se refere à vigilância à saúde, a capital conta com dois serviços de 

referência em saúde do trabalhador, um na região do Barreiro e outro na 

Centro Sul. Nestes locais, é prestada assistência aos trabalhadores portadores 

de doenças relacionadas ao trabalho ou com sequelas por acidentes do 

trabalho, encaminhadas pela rede SUS. 

4.2.1.8.7 Vigilância Sanitária 

Já a Vigilância Sanitária (VISA) trabalha com a prevenção e a promoção da 

saúde de toda a população de Belo Horizonte. O objetivo é educar, orientar e 

fazer cumprir a legislação sanitária. A VISA está à disposição do cidadão nos 

Distritos Sanitários e na Gerência da SMSA-BH. Para informações, deve-se 

entrar em contato com o Ouvidor SUS BH, pelo telefone 3277-7722. O número 

também vale para acessar os serviços de Zoonoses. 
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Belo Horizonte conta atualmente com 152 centros de saúde, 588 equipes de 

Estratégia Saúde da Família, o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, o 

Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. 

São oito Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM), três Centros de 

Referência em Saúde Mental Álcool e outras (CERSAM-AD) e dois Centros de 

Referência em Saúde mental infantil (CERSAMi). A capital conta ainda com 9 

Centros de Convivência. 

A rede de Urgência e Emergência é composta por nove Unidades de Pronto-

Atendimento (UPA), um Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno (SUP) e o 

SAMU. 

A rede de apoio ao diagnóstico possui cinco laboratórios distritais, um 

laboratório central, um laboratório de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 

nove laboratórios de UPA. 

A Vigilância em Saúde tem em sua estrutura um Laboratório de Bromatologia, 

um Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE), um 

Laboratório de Zoonoses, um Centro de Controle de Zoonoses, quatro centros 

de esterilização de cães e gatos, uma Unidade Móvel de Castração e o Serviço 

de Atenção ao Viajante. 

Na promoção à saúde, são 76 Academias da Cidade em funcionamento, com 

mais de 20 mil alunos e 127 locais que promovem a prática Lian Gong, 

exercícios de origem chinesa que promovem bem-estar físico e mental. 

4.2.1.9 Segurança 

Segundo PDITS (2012), a segurança pública de Belo Horizonte está 

estruturada sob o comando de diferentes esferas governamentais, com 

atribuições específicas. Sob a administração municipal, há a Guarda Municipal; 

sob a estadual, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil; 

e sob a federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia 

Ferroviária Federal.  

A Guarda Municipal de Belo Horizonte (GMBH), criada em 2003, tem por 

objetivos garantir a segurança aos órgãos, serviços e patrimônio do Poder 

Público Municipal, e proteger os agentes públicos e os usuários dos serviços 

públicos. A GMBH conta atualmente com um efetivo de 2.064 servidores, 

excetuando-se os servidores civis da Prefeitura que auxiliam nos serviços 

administrativos e os técnicos e gerentes contratados para os trabalhos de 

planejamento e operacionalização das ações de segurança (SMSP, 2017). 
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A GMBH está presente nas escolas, nas unidades de saúde, praças, jardins e 

parques municipais e em vários outros equipamentos e serviços públicos 

municipais. 

A missão de patrulhar o trânsito e as vias da cidade foi atribuída à Guarda 

Municipal, em conjunto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Minas 

Gerais, incluído aí o poder de autuação de trânsito.  

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) é órgão permanente da força pública 

estadual, organizado com base na hierarquia e na disciplina militar, 

competindo, conforme o art. 142 da Constituição Estadual Nr. 39 de 2 de junho 

de 1999:  

[...]  

I - À Polícia Militar, a polícia ostensiva de prevenção criminal, de segurança, de 

trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades 

relacionadas com a preservação e a restauração da ordem pública, além da 

garantia do poder de polícia dos Órgãos e entidades públicos, especialmente 

das áreas fazendárias, sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do 

solo e de patrimônio cultural;  

[...]  

Em Belo Horizonte, a PMMG está circunscrita à 1ª Região da Polícia Militar, 

também denominada ― Comando de Policiamento da Capital (CPC). O CPC 

tem a responsabilidade de zelar pela segurança da capital mineira. É composto 

por oito Batalhões de área (1º, 5º, 13º, 16º, 22º e 34º e 41º BPM), além do 

Comando de Policiamento Especializado (CPE) composto de nove unidades: 

Companhia Independente de Polícia de Trânsito, Regimento de Cavalaria 

Alferes Tiradentes, Batalhão de Polícia de Eventos, Companhia de Polícia de 

Guardas, Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas, Batalhão de 

Radiopatrulhamento Aéreo, 4ª Companhia de Missões Especiais, Companhia 

de Polícia Militar de Meio Ambiente e Companhia de Polícia Militar Rodoviária. 

Pertencendo também ao CPE, há a 1ª Cia. de Missões Especiais, localizada 

em Contagem na Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

Hierarquicamente, vinculado ao Comando Geral da Corporação, o Comando de 

Policiamento da Capital (Primeira Região da Polícia Militar), com sede na 

cidade de Belo Horizonte, é o comando regional responsável pelo policiamento 

na Capital mineira:  

- 1º Batalhão da Polícia Militar - tradicional BG (Batalhão de Guardas), 

situado no bairro de Santa Efigênia (região Leste), é o responsável pelo 
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policiamento no hipercentro da Capital mineira (região compreendida 

dentro da Avenida do Contorno), e é subdividido em cinco companhias 

operacionais sendo:  

- 1ª Cia Táctico-móvel, responsável pelo policiamento especializado e de 

recobrimento das demais Companhias da área; 

- 3ª Cia. Especial, responsável pelo policiamento na região hospitalar e 

do bairro Floresta;  

- 4ª Cia. Especial, responsável pelo policiamento na região da Savassi e 

parte do bairro Lourdes;  

- 5ª Cia. Especial, responsável pelo policiamento na região do Barro 

Preto, Santo Agostinho e parte do bairro Lourdes;  

- 6ª Cia. Especial, responsável pelo policiamento no Hipercentro de Belo 

Horizonte;  

- 5º Batalhão da Polícia Militar, situado no bairro Gameleira, é o 

responsável pelo policiamento de parte da região Oeste de Belo 

Horizonte; 

- 3º Batalhão da Polícia Militar, situado no bairro Planalto, é o 

responsável pelo policiamento de parte da região Norte de Belo 

Horizonte, parte Venda Nova; 

- 16º Batalhão da Policia Militar, situado no bairro de Santa Tereza, é o 

responsável pelo policiamento de parte da região Leste de Belo 

Horizonte; 

- 22º Batalhão da Polícia Militar, situado no bairro Santa Lúcia, é o 

responsável pelo policiamento de parte das regiões Leste, Sul e Oeste 

de Belo Horizonte; 

- 34º Batalhão da Polícia Militar, situado no bairro Caiçara, é o 

responsável pelo policiamento da região da Pampulha; 

- 41º Batalhão da Polícia Militar, situado no bairro Barreiro de Baixo, é o 

responsável pelo policiamento da região do Barreiro; 

- 49º Batalhão da Polícia Militar, situado no bairro São João Batista, é o 

responsável pelo policiamento de parte da região Norte de Belo 

Horizonte e parte Venda Nova.  
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O Estado de Minas Gerais conta atualmente com um efetivo de 42.115 policiais 

militares e que lhe dá uma média de 1 policial para 489 habitantes. Segundo a 

recomendação da ONU, busca-se 1 policial para 450 habitantes. Portanto o 

efetivo de Minas Gerais encontra-se ainda abaixo da média preconizada. 

(Revista Exame, 2017) 

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) enquadra-se na 

mesma categoria jurídica da PMMG. É órgão permanente da força pública 

estadual, organizado com base na hierarquia e na disciplina militar, 

competindo, conforme o art. 142 da Constituição Estadual Nr. 39, de 02 de 

junho de 1999:  

[...]  

II - Ao Corpo de Bombeiro Militar, a coordenação e a execução de ações de 

defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e 

salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e 

de seus bens contra incêndio de qualquer tipo de catástrofe;  

[...]  

Atualmente, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais está presente em 65 

municípios mineiros, por meio de companhias e batalhões. A Região 

Metropolitana de Belo Horizonte tem seu contingente lotado em três Batalhões 

(1º e 3º Batalhão – Belo Horizonte, 2° Batalhão – Contagem). As ações de 

defesa civil na Capital são compartilhadas com a Defesa Civil da Prefeitura de 

Belo Horizonte. Nos períodos de chuva, a Prefeitura, em parceria com outros 

órgãos públicos, desenvolve ações especiais de Defesa Civil. Há uma 

preocupação especial em alertar os moradores sobre procedimentos em casos 

de inundação, riscos de contaminação ou de deslizamento de terra, por 

exemplo. (CBMMG, 2019) 

A Polícia Civil é a denominação das instituições policiais estaduais do Brasil 

responsáveis pelo apuramento das infrações penais, exceto as militares, e pelo 

exercício da polícia judiciária. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) tem sua 

atuação organizada com base em diversas delegacias. A PCMG tem sua 

estrutura de delegacias divididas em: Delegacias Distritais, Seccionais, 

Regionais e Especializadas. 

A Polícia Federal (PF) detém a atribuição exclusiva de polícia judiciária da 

União, sendo atribuída a ela a apuração de infrações contra bens, interesses 

ou serviços da União, incluindo aí suas empresas, autarquias e fundações; 

bem como o combate ao tráfico de drogas e ao contrabando de mercadorias e 

crimes de envolvimento interestaduais e internacionais.  
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Em Belo Horizonte, encontra-se instalada a Superintendência de Polícia 

Federal de Minas Gerais, no bairro Gutierrez. Ainda na Capital mineira, a PF 

está presente nos aeroportos da Pampulha e de Confins, bem como na 

unidade do bairro Santo Antônio, na Delegacia de Repressão a Crimes Contra 

o Patrimônio (DRCOR). Nesta mesma unidade funcionam unidades de controle 

de armas e produtos químicos.  

Contagem, município da RMBH e conurbado com Belo Horizonte, é sede da 4ª 

Superintendência Regional de Polícia Federal (PRF). A PRF, além de sua 

missão de patrulhar a malha rodoviária federal, colabora com a segurança 

pública, prevenindo e reprimindo o tráfico de armas e de drogas, assalto a 

ônibus e roubo de cargas, furto e roubo de veículos, tráfico de seres humanos, 

exploração sexual de menores, trabalho escravo, contrabando, descaminho e 

pirataria e crimes conta o meio ambiente.  

Compondo o arranjo da segurança pública em Belo Horizonte e sua região 

metropolitana, tem-se a Polícia Ferroviária Federal (PFF), força policial federal 

vinculada ao Ministério da Justiça, cuja incumbência é garantir a segurança do 

sistema ferroviário brasileiro. Sua sede regional encontra-se no bairro da 

Floresta, próximo à estação ferroviária central de Belo Horizonte. 

Além da segurança pública no município de Belo Horizonte, existe a atuação 

de empresas de segurança privada. Dados fornecidos pelo Sistema Nacional 

de Segurança e Vigilância Privada, de janeiro de 2010, indicam a existência de 

135 empresas de segurança privada na Capital, atuando em diversos 

segmentos como escolta, vigilância e segurança patrimonial. 

4.2.1.9.1 Sistema Municipal de Segurança 

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial -SMSEG- foi criada 

pela Lei 8.620, de 18 de julho de 2003, para coordenar as políticas municipais 

na área de segurança, em conjunto com o Estado e a União, visando reduzir o 

índice de criminalidade em Belo Horizonte. 

Compete à SMSEG, no âmbito das políticas de segurança no município, 

planejar a operacionalidade das políticas de segurança no âmbito do município, 

com vistas à redução da criminalidade. A SMSEG também viabiliza o 

entrosamento do Poder Público Municipal com os órgãos de segurança de 

outros níveis federativos que atuem em Belo Horizonte, entre outras 

atribuições. 

Determina a lei que cabe à SMSEG financiar estudos e desenvolver projetos 

voltados à segurança e planejar a operacionalidade das políticas públicas de 

segurança social, em conjunto com órgãos municipais, visando à diminuição da 
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criminalidade. Além disto, a Secretaria formula e aplica métodos preventivos 

para reduzir a violência e a sensação de insegurança, diretamente ou em 

colaboração com órgãos municipais. 

Este modelo de participação municipal no provimento da segurança urbana 

consolida a participação direta da capital mineira na arena da segurança 

pública. A inserção definitiva do município de Belo Horizonte no cenário da 

segurança pública foi uma resposta do governo ao anseio por uma segurança 

pública eficaz, democrática e cidadã. 

A política da segurança urbana municipal advoga o desenvolvimento de um 

trabalho de interação entre os órgãos municipais e os órgãos de defesa social 

estaduais e federais, baseado no trinômio da informação compartilhada, 

planejamento conjunto e atuação integrada. 

4.2.1.9.2 Sistema Municipal de Defesa Civil 

A Defesa Civil é um conjunto de ações de prevenção, preparação, assistência 

e recuperação destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral 

da população e restabelecer a normalidade social. 

Isso significa que defesa civil não é um órgão e sim um sistema. O sistema 

Municipal de Defesa Civil unifica todos os órgãos da Prefeitura de Belo 

Horizonte, cada qual com suas vocações ou contribuição a ser oferecidas nas 

ações de proteção da população. 

 

4.2.2 Saneamento Ambiental 

Os serviços de utilidade pública são quesitos básicos da infraestrutura de uma 

cidade para atendimento da população, seja ela residente ou visitante. A 

infraestrutura básica serve como um limitador do número de visitantes que o 

município pode receber, uma vez que sua estrutura física pode estar 

comprometida. As características sanitárias de uma localidade interferem na 

escolha dos turistas em diversos níveis, desde a escolha da região da cidade, 

como no caso de hotéis próximos a áreas com problemas de saneamento, 

limpeza urbana, esgoto, até a visitação de determinados atrativos que podem 

estar comprometidos devido aos aspectos mencionados anteriormente. Em 

Belo Horizonte, o sistema de saneamento de abastecimento e esgotamento e 

limpeza urbana apresentam boas condições (PDITS, 2012). 

Em Belo Horizonte, o índice de atendimento em relação ao abastecimento de 

água é de 100% e apresenta índices elevados de atendimento pelos serviços 

de esgotamento sanitário, quando comparados à realidade nacional. Mesmo 



 
249 

249 
 

assim, não se pode dizer que a situação seja satisfatória para os serviços de 

esgotamento sanitário, uma vez que de acordo com os resultados, 

aproximadamente 14,6% dos esgotos gerados em Belo Horizonte não estão 

interceptados, originando lançamentos diretos nos cursos d´água que 

correspondem a cerca de 346.411 habitantes (PMSBH, 2016). 

Na Lagoa da Pampulha, com o passar dos anos e com a expansão urbana, os 

problemas ambientais foram se intensificando, particularmente pela ocupação e 

usos inadequados do solo, e pela carência de infraestrutura em saneamento 

básico. Para tentar reverter essa situação foi instituído o Programa de 

Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha (PROPAM), 

tendo como objetivos gerir de forma integrada a unidade ambiental “Bacia 

Hidrográfica da Pampulha”, com o apoio do Consórcio de Recuperação da 

Bacia da Pampulha. 

A Bacia da Pampulha é constituída de uma parte contida em Belo Horizonte 

(44%) e outra em Contagem (56%), ambas contribuindo para a Lagoa da 

Pampulha em Belo Horizonte, que faz parte da Bacia do Ribeirão da Onça. 

O Programa de Despoluição da Bacia da Pampulha tem como proposta efetivar 

diversas intervenções em Belo Horizonte e Contagem para ampliação dos 

sistemas de esgotamento sanitário dos contribuintes para a bacia afluente à 

Lagoa da Pampulha, com vistas a sua despoluição, e propiciar a utilização do 

Complexo da Pampulha (Lagoa, Mineirão, Mineirinho, Igreja, zoológico, entre 

outros) como área de lazer para o público e turistas em geral. Destaca-se que 

os resultados de monitoramento obtidos na etapa de manutenção têm sido 

satisfatórios. Os serviços de manutenção da qualidade da água da Lagoa da 

Pampulha devem ser permanentes, visando assegurar a sustentabilidade dos 

resultados alcançados Os benefícios esperados estão relacionados com a 

ampliação da população atendida pelo sistema de esgotamento sanitário, o que 

permitirá um ganho nas condições de saúde da população e melhoria da 

qualidade dos corpos d'água. 

Os serviços de limpeza urbana são fundamentais para a realização de eventos 

em locais públicos. Em Belo Horizonte, para a realização de eventos em locais 

públicos é exigido pela Superintendência de Limpeza urbana (SLU), o 

pagamento de uma taxa destinada para a execução de tais serviços de forma a 

atender a qualidade do ambiente pós eventos (PDITS, 2012). 

Conforme apresentado nas propostas do Plano de Governo da Prefeitura de 

Belo Horizonte na gestão (2017-2020), destaca-se o projeto sustentador 

Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos. O objetivo geral da 

proposta é de garantir serviços de limpeza urbana, expandir os serviços de 



 
250 

250 
 

coleta, incluindo coleta seletiva, otimizar a limpeza de córregos abertos e 

reduzir a deposição clandestina de resíduos, visando à melhoria do meio 

ambiente e da saúde pública. E como resultados esperados: aumento da 

cobertura dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, passando de 

97%, em 2016, para 100% de vias atendidas pelo Município, até 2020; ampliar 

em 20% a coleta seletiva solidária porta a porta, em parceria com a cooperativa 

de catadores e implantar coleta seletiva solidária em 60% dos prédios públicos 

municipais, incluindo escolas e centros de saúde; aumento da cobertura dos 

serviços de coleta seletiva na modalidade ponto a ponto, passando de 82, em 

2016, para 280 Locais de Entrega Voluntária (LEV) instalados em toda a 

cidade, até 2020 (PBH, 2017).  

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 principalmente no verão. Existe um Programa de 

Recuperação Ambiental de Belo Horizonte (DRENURBS) e o Plano Diretor de 

Drenagem. Destaca-se no Plano de Governo de Belo Horizonte (2017-2020), 

iniciar obras de macro e microdrenagem no Córrego Suzana, Ribeirão Arrudas 

(Bairro das Indústrias), Córregos Pampulha e Onça (PBH, 2017).  

A seguir apresenta-se uma abordagem do saneamento ambiental nos quatro 

eixos do saneamento para Belo Horizonte. 

 

4.2.2.1 Infraestrutura de Serviços públicos com repercussões nas condições 

ambientais 

4.2.2.1.1 Diretrizes para a Gestão do Saneamento em Belo Horizonte 

A Política Municipal de Saneamento de Belo Horizonte é instituída pela Lei 

Municipal nº 8.260 de 04/12/2001 (anterior a Lei Federal no 11.445/07). 

O Município de Belo Horizonte conta com o Conselho Municipal de 

Saneamento que foi instituído em março de 2004, tendo a função de controlar e 

avaliar a execução da Política Municipal de Saneamento, aprovando e 

fiscalizando a implementação do PMS e deliberando sobre a aplicação dos 

recursos do Fundo Municipal de Saneamento – FMS. O COMUSA é um dos 

conselhos de políticas públicas em atividade mais antigos do Município, 

funcionando com reuniões mensais desde 2004 (PBH / COMUSA, 2018). 
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Os recursos do FMS destinados exclusivamente a programas, projetos e obras 

de saneamento, no período entre 2004 e 2017 totalizaram R$ 929 milhões 

(PBH / COMUSA, 2018). 

Destacam-se em Belo Horizonte em relação ao saneamento: 

 Há uma efetiva atuação do Município na área de saneamento, inclusive 
definindo investimentos e prioridades; 

 Universalização dos serviços; 

 Despoluição dos córregos e ribeirões; 

 Controle social e participação popular; 

 Gestão pública e integrada do saneamento com estrutura administrativa 
e operacional para assegurar prestação dos serviços, o cumprimento 
das metas e a eficácia das ações de saneamento (Figura 42). 

Figura 42– Gestão pública e integrada do saneamento em Belo Horizonte. 

.

 Fonte: PBH / COMUSA, 2018. 
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4.2.2.1.2 Abastecimento de Água 

Atualmente, os sistemas de água e esgoto de Belo Horizonte são controlados 

pela COPASA, sociedade de economia mista com administração pública, 

responsável também pelos serviços prestados em mais de 600 municípios 

mineiros (PDITS, 2012). 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e o Colar Metropolitano são 

atendidos para abastecimento pelos sistemas e mananciais indicados no 

Quadro 17. 

A RMBH é composta por 34 municípios e concentra 28,7% da população do 

Estado (ANA, 2010). Na RMBH destacam-se os sistemas integrados 

Paraopeba e Rio das Velhas. O sistema Paraopeba resulta da reunião de 3 

sistemas produtores, com captações nas barragens dos rios Vargem das 

Flores, Serra Azul e Manso. O sistema Rio das Velhas é o principal manancial 

da cidade de Belo Horizonte (ANA, 2010).  

De acordo com os dados disponibilizados pela ANA (2010), os mananciais que 

abastecem a RMBH possuem disponibilidade hídrica suficiente para o 

atendimento das demandas futuras, com destaque para o rio das Velhas e os 

afluentes do rio Paraopeba. Entretanto, uma série de adequações aos sistemas 

produtores foram indicados como necessários para conferir maior flexibilidade 

operacional, otimizar o abastecimento e garantir o atendimento à população, 

indicando a necessidade de investimento em 4 (quatro) municípios da RMBH. 

Dentre estes sistemas, a RMBH é abastecida por oito sistemas produtores que 

trabalham integrados entre si (Sistema Integrado), além de alguns poços 

artesianos e outros pequenos sistemas produtores independentes. 

Quadro 17- Sistemas, Principais Mananciais e Sedes Urbanas Atendidas na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e o Colar Metropolitano 

Sistema Principais Mananciais Sedes Urbanas Atendidas 

Sistema Paraopeba 

Rio Manso 

Serra Azul 

Vargem das Flores 

Belo Horizonte; Betim; Contagem; 

Esmeraldas; Ibirité; Igarapé; Juatuba; 

Mário Campo; Mateus Leme; Pedro 

Leopoldo; Ribeirão das Neves; Santa 

Luzia 

Sistema Rio das 

Velhas 
Rio das Velhas 

Belo Horizonte; Nova Lima; Raposos; 

Sabará; Santa Luzia 

Sistema Catarina Córrego Catarina Belo Horizonte; Brumadinho 

Sistema Ibirité 
Bálsamo, Rola Moça e 

Belo Horizonte; Ibirité 
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Sistema Principais Mananciais Sedes Urbanas Atendidas 

Tabõoes 

Sistema Morro 

Redondo 
Cercadinho, Fechos e Mutuca 

Belo Horizonte; Nova Lima 

Sistemas Isolados 

Mananciais Superficiais / 

Mistos 

Barão de Cocais; Belo Vale; Bonfim; 

Caeté; Florestal; Itabirito; Itaguara; 

Itatiaiuçu; Jaboticatubas; Moeda; Nova 

União; Pará de Minas; Rio Acima; Santa 

Bárbara; São José da Varginha; 

Taquaraçu de Minas 

Poços 

Baldim; Capim Branco; Confins; Fortuna 

de Minas; Funilândia; Inhaúma; Lagoa 

Santa; Matozinhos; Prudente de Morais; 

Rio Manso; São José da Lapa; Lagoa 

Santa 

Fonte: ANA (2010) e PMSBH (2016) 

Segundo o PMS (2016), o Sistema de Abastecimento de Água da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) foi subdividido em 62 áreas 

denominadas Zonas de Abastecimento (ZAs) que são as unidades de 

macroplanejamento do sistema.  

As ZAs foram delimitadas segundo contornos territoriais técnico, econômico e 

fisicamente definidos, onde as condicionantes hidráulico-piezométricas são 

estabelecidas por macrorreservatórios e/ou subadutoras, objetivando a 

facilidade de gerenciamento e planejamento global do sistema. Uma zona de 

abastecimento caracteriza-se pela posição geográfica, pelas condições 

topográficas, pela uniformidade de crescimento demográfico, pelo seu 

posicionamento em relação aos sistemas alimentadores e distribuidores atuais 

e futuros, pelas tendências observadas e esperadas de implantação de áreas 

industriais e, sobretudo, pela sua estanqueidade hidráulica do ponto de vista da 

macromedição (PMSBH, 2016). 

O município de Belo Horizonte é abastecido pelo Sistema Integrado e por 

poços artesianos. A capacidade de produção para a Região Metropolitana em 

2015 era de 19.560 l/s, sendo que 7.252 l/s (53%) se destinavam a Belo 

Horizonte (PMSBH, 2016).  

Segundo a COPASA (2018), em 2018, a vazão média distribuída à população 

de Belo Horizonte era de 7.979,63 L/s sendo dividida da seguinte forma: 

59,94% - Sistema Rio das Velhas; 28,89% - Sistemas da Bacia do Paraopeba 

(Sistemas Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores); 6,08% - Sistema Morro 
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Redondo; 2,72% - Sistema Ibirité; 1,81% - Sistema Barreiro e Poços 

Artesianos. A água produzida em 2018 foi distribuída através de 6.719.035 

metros de rede de distribuição, para uma população de 2.615.920 habitantes 

(COPASA, 2018). 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – 

SNIRH (2017), atualmente, a situação do abastecimento de água em Belo 

Horizonte é satisfatória. Estes sistemas produtores, segundo informações da 

COPASA, garantem o abastecimento do Município e da região metropolitana 

por, no mínimo, mais vinte anos, sendo necessárias ampliações nos sistemas 

adutores e produtores do Rio das Velhas e Rio Manso.  

Em 2011, o Sistema Rio das Velhas foi revitalizado com reformas das 

instalações civis, mecânicas, elétricas e implantação da automação dos 

processos para as unidades das elevatórias, subestações elétricas, construção 

de novos floculadores, decantadores, filtros e unidade de tratamento de 

resíduos gerados no tratamento da água e reservatório de 32.000 m³ (PMSBH, 

2016). 

O Sistema Vargem das Flores localiza-se nos municípios de Betim e 

Contagem. Juntamente com os sistemas Serra Azul e Rio Manso, o Sistema 

Vargem das Flores compõe o Sistema Integrado da Bacia do Paraopeba 

(PMSBH, 2016). 

O Sistema Serra Azul localiza-se nos municípios de Mateus Leme, Juatuba, 

Igarapé e Itaúna, formando uma bacia hidrográfica de 256 km².  Este compõe o 

Sistema Integrado da Bacia do Paraopeba, junto com os sistemas Rio Manso e 

Vargem das Flores (PMSBH, 2016). 

O Sistema Rio Manso compõe o Sistema Integrado da Bacia do Paraopeba, 

junto com os sistemas Serra Azul e Vargem das Flores (PMSBH, 2016). 

A captação no Rio Paraopeba foi inaugurada em dezembro de 2015 com a 

finalidade de reforçar a produção de água no Sistema Rio Manso, tendo como 

área de Influência os municípios de Ibirité, Mário Campos, Betim, Contagem, 

Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo, Sarzedo, Igarapé, 

Citrolândia, São Joaquim de Bicas e parte dos municípios de Vespasiano, São 

José da Lapa e Lagoa Santa (PMSBH, 2016). Todavia, em 25 de janeiro de 

2019, o Rio Paraopeba foi atingido pelo rompimento de barragem de rejeitos de 

minério de ferro no município de Brumadinho. A captação foi interrompida 

desde a data do rompimento, sendo que em curto prazo não comprometeu o 

abastecimento na RMBH.  
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Recentemente, a COPASA e a Vale firmaram um termo de compromisso, com 

a intervenção do Ministério Público, no qual a mineradora se comprometeu a 

criar o novo sistema de captação de água no Rio Paraopeba. A previsão é que 

a obra do novo sistema de captação comece em outubro, o que reduzirá o risco 

de desabastecimento futuro em várias cidades (G1 - Globo Minas Gerais, 

05/09/2019). 

A integração do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte é feita a partir de determinados reservatórios de distribuição, 

sub-adutoras e redes alimentadoras, entre sistemas de mesma bacia ou de 

bacias diferentes (PMSBH, 2016).  

Apesar da complexidade do sistema de abastecimento de água da Região 

Metropolitana, sua operação possui um controle bastante efetivo sem grandes 

problemas de intermitência para a cidade de Belo Horizonte. Atualmente, a 

interrupção do abastecimento de água ocorre, basicamente, devido às 

paralisações programadas para manutenção ou ampliação dos sistemas de 

abastecimento (PMSBH, 2016).  

Na Figura 43 é apresentado um mapa indicando os sistemas de captação e 

Estações de Tratamento de Água (ETAs) na RMBH. 
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Figura 43 – Pontos de Captação de água e Estações de Tratamento de Água na RMBH 

 

 
Fonte: COPASA (2017) 

De acordo com o Relatório de Administração da COPASA (2014), no setor de 

saneamento de forma geral, o fluxo de recursos financeiros para investimentos 

vem sendo mantido, nos últimos anos, por meio das fontes tradicionais de 

financiamento, quer sejam da Caixa Econômica Federal (CEF), com recursos 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ou do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com recursos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), ou ainda de programas do Governo Federal, 

como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
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Os investimentos realizados pela COPASA – MG, em 2014, totalizaram R$ 

865,1 milhões destinados, principalmente, à implantação de novos sistemas de 

abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgotos, em 

Minas Gerais (COPASA, 2014). 

O volume faturado por economia tem apresentado redução paulatina ao longo 

dos últimos anos, principalmente, por força das campanhas de conscientização 

e educação ambiental para preservação de recursos naturais, desenvolvidas 

em todos os meios de comunicação, e mais recentemente, pela necessidade 

de redução do consumo de água, em decorrência da escassez (COPASA, 

2014). 

A partir de 2015, considerando o impacto da crise hídrica na receita 

operacional e o elevado nível de endividamento acumulado, a COPASA se viu 

obrigada a reduzir o patamar de investimentos para R$ 600 milhões por ano, 

de modo a buscar o reequilíbrio econômico-financeiro (COPASA, 2016). 

Foram investidos em 2015 e 2016, por meio de Parceria Público-Privada 

(PPP), na Captação Paraopeba – PPP do Rio Manso, R$ 121 milhões. Em 

2015, foi realizado ainda, o aumento de capital de R$ 128,4 milhões, que 

viabilizou os investimentos na implantação do sistema de captação de água no 

Rio Paraopeba para tratamento na Estação de Tratamento do Rio Manso 

(COPASA, 2016). De 2014 a 2016, foram investidos R$ 644 milhões nesta 

PPP. Também, foram investidos de R$13,2 milhões em 2016 para conclusão 

da adequação do sistema elétrico e proteção de estruturas civis do Sistema 

Produtor do Rio das Velhas (COPASA, 2017). 

Na Tabela 16, são apresentados os dados dos valores investidos nos últimos 

três exercícios, de 2014 a 2017, e até abril 2018, no município de Belo 

Horizonte. 

Tabela 16 - Valores investidos de 2015 a 2018 em Belo Horizonte 

Especificação (R$ milhões) 2015 2016 2017 Abr/18 

Água 17,24 16,03 16,02 7,08 

Esgoto 
20,44 23,48 22,39 10,82 

Outros 
1,22 2,82 10,87 0,53 

Captação Paraopeba - PPP 
Manso 115,15 6,82 0,00 0,00 

Total 
154,06 49,14 49,29 18,43 

Fonte: COPASA (2018) - COPASA:DFI/SPDC/DVGI 
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De acordo com o Relatório de Sustentabilidade da COPASA, em 2016, ocorreu 

um início do reequilíbrio econômico-financeiro da COPASA, após ter superado 

as dificuldades impostas por uma crise hídrica sem precedentes em 2015 

(COPASA, 2017).  

4.2.2.1.3 Situação Hídrica: Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)   

O nível dos reservatórios de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

que garantem o abastecimento para cerca de 42% da população, apresentou 

significativa recuperação em 2016, passando de 23%, em dezembro de 2015, 

para 63%, em dezembro de 2016, representando o mais alto nível observado 

no período de 30 meses. A recuperação é reflexo da melhoria dos níveis de 

precipitação pluviométrica no período e, principalmente, do início de operação, 

em dezembro de 2015, do sistema de captação de 5 m³/s de água bruta no Rio 

Paraopeba para tratamento na ETA do Rio Manso (COPASA, 2017).  

Apesar da situação do abastecimento de água em Belo Horizonte ser 

satisfatória (atendimento de 100%), existe uma preocupação em relação aos 

baixos níveis dos reservatórios de água nos últimos anos, devido aos baixos 

índices pluviométricos e às persistentes taxas de perdas de água na 

distribuição, que são elevadas atualmente. Em 2013, as perdas eram em torno 

de 36,5% (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS) e com 

a previsão de atendimento a demanda futura, há necessidade imprescindível 

de reduzir o índice de desperdício e perda de água tratada na cidade para, no 

máximo, 18%. 

A partir de 2019, para garantir o abastecimento futuro, essa demanda da 

redução das perdas de água na distribuição torna-se ainda mais urgente, tendo 

em vista os problemas recentes com contaminação de um manancial 

importante para o abastecimento da RMBH, o Rio Paraopeba, com rejeitos de 

minério de ferro, conforme supracitado. Após o rompimento da barragem da 

Mina do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019, o abastecimento 

está sendo feito pelas represas do Rio Manso, Serra Azul e Várzea das Flores 

e pelo rio das Velhas, e não há risco iminente de colapso hídrico para o 

abastecimento da capital e dos municípios atendidos pela Companhia na 

RMBH, apesar da interrupção da captação no rio Paraopeba (COPASA, 2019). 

Atualmente, o nível dos reservatórios está satisfatório, mas este deve ser um 

ponto de atenção para continuidade do abastecimento a médio e longo prazos, 

inclusive devido à existência de outras barragens similares na região, e em 

nível de alerta, que podem afetar os mananciais de captação de água da 

RMBH em caso de rompimento. 
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4.2.2.1.4 Esgotamento Sanitário 

O sistema de esgotamento sanitário existente no Município de Belo Horizonte é 

constituído por ligações prediais, redes coletoras, interceptores, estações 

elevatórias e estações de tratamento (PMSBH, 2016). 

O Município possui uma área de 330,93 km² que está totalmente inserida na 

Bacia do Rio das Velhas, sendo, 157,76 km² situados na Bacia do Ribeirão da 

Onça (incluindo o seu afluente, o Ribeirão Isidoro) e 163,63 km² na Bacia do 

Ribeirão Arrudas. Apenas 9,54 km² contribuem diretamente para a Bacia do 

Rio das Velhas (PMSBH, 2016). 

Por possuir um sistema dinâmico de esgotamento sanitário, Belo Horizonte 

detém grandes extensões de redes coletoras e interceptores, sendo 

aproximadamente 4.300.000 metros de tubulações implantadas (PMSBH, 

2016). 

Belo Horizonte apresenta índices elevados de atendimento pelos serviços de 

esgotamento sanitário, quando comparados à realidade nacional. Mesmo 

assim, não se pode dizer que a situação seja satisfatória, já que 346.411 

habitantes não têm seus esgotos interceptados, originando lançamentos diretos 

nos cursos d’água (PMSBH, 2016). 

A implantação/ampliação, manutenção e o gerenciamento da infraestrutura de 

esgotamento sanitário é dificultado devido ao traçado geométrico adotado pela 

comissão de construção da Capital, em 1894, ao invés de utilizar a proposta do 

engenheiro Saturnino de Brito, que privilegiava o aspecto sanitário e baseava o 

traçado no sistema natural de escoamento das águas (PMSBH, 2016). 

A Tabela 17 apresenta a evolução das características do sistema de 

esgotamento sanitário do Município de Belo Horizonte de acordo com dados da 

COPASA e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS do 

ano de 2015 (SNIS, 2015).  

Na Figura 44 é apresentado um mapa no qual se evidencia a evolução da 

situação do esgotamento sanitário de Belo Horizonte apresentada no PMS 

2004/2007 e no PMS 2016/2019 (PBH / COMUSA, 2018)  

Tabela 17– Características do Sistema de Esgotamento Sanitário de BH: Evolução de 
2010 a 2017 

Atendimento por 

Esgotamento Sanitário 

IBGE 

Censo 2010 
SNIS 2015 

COPASA 

2016 

COPASA 

2017 

População Total (hab) 2.375.151 - 2.452.197 2.459.806 

População Atendida (hab) 2.284.895 2.285.364 2.324.696 2.319.263 
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Índice de Atendimento (%) 96,2 91,32 94,80 94,29 

Coletora / Interceptores (m) - 4.299.97 4.393.253 4.416.354 

Percentual de Tratamento 
(%)* 

- 92,5 90,00 90,30 

Pop. atendida por 
tratamento (hab)** 

- - 2.092.226 2.094.294 

No de Ligações Ativas de 
Esgoto 

- 588.294 601.081 608.167 

No de Economias Ativas de 
Esgoto 

- - 1.008.860 1.018.876 

Fontes: Compilação elaborada pela Brencorp (2018), a partir de IBGE (2010); SNIS 
(2015); COPASA (2016; 2017) 
COPASA - Portal de Informações, 2017 e Diagnósticos de SES da SPSE – Superintendência de 
Operação de Serviços e Tratamento de Efluentes da DMT – Diretoria de Operação Metropolitana 
* Percentual de Tratamento definido pelo volume de esgoto tratado em relação ao volume de esgoto 
coletado. 
** População calculada a partir da população atendida pelo SES e o percentual de tratamento. 

 

Figura 44 – Evolução da situação do esgotamento sanitário de Belo Horizonte. 

 

Fonte: PBH / COMUSA, 2018. 
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Com relação à interceptação, a Tabela 18 apresentada a seguir, resume a 

situação atual nas bacias do Arrudas, Onça/Pampulha, Isidoro e de 

contribuição direta ao Rio das Velhas no município de Belo Horizonte 

(COPASA, 2017). 

Tabela 18– Situação da Interceptação em BH 

Extensão de Interceptores (KM) – Belo Horizonte 

 Arrudas 
Onça / 

Pampulha 
Isidoro Velhas Total 

Existentes 296,0 288,0 78,0 12,0 674,0 

Previstos 17,3 4,8 12,50 0,8 35,4 

TOTAL 313,3 292,8 90,5 12,8 709,4 

Fonte: COPASA – Diagnósticos de SES da SPSE (2017). 

Segundo o PMSBH (2016), a implantação dos interceptores é de grande 

importância, uma vez que os mesmos evitam que os esgotos coletados sejam 

lançados diretamente nos cursos d’água, além de viabilizar o seu 

encaminhamento a ponto, ou pontos, onde possam ser tratados antes de sua 

disposição final no corpo receptor. 

De acordo com os Planos Municipais de Saneamento de Belo Horizonte de 

2013 e 2016 (PMSBH, 2013; 2016), uma das maiores carências de 

infraestrutura de saneamento em Belo Horizonte corresponde ao atendimento 

por interceptação de esgotos sanitários. Evidencia-se a ausência de 

interceptação em várias regiões da cidade, inclusive áreas densamente 

ocupadas, bem como uma descontinuidade importante no sistema, o que 

impede que várias sub-bacias, já integralmente atendidas por coleta e 

interceptação, tenham as Estações de Tratamento de Esgotos como destino 

final de seus efluentes.  

Comparando-se os resultados dos Planos Municipais de Saneamento de 2010 

e 2016, verifica-se que houve uma pequena melhoria nos dados, reduzindo-se 

de 18,3% para 14,6% dos esgotos gerados e não estão interceptados no 

Município de Belo Horizonte.  

Além disso, o PMS 2016/2019 relata que aproximadamente 6,0% dos esgotos 

interceptados não chegam até a estação de tratamento, devido às 

descontinuidades no sistema, levando a lançamentos nos cursos d’água em 

torno de 141.770 habitantes (PMSBH, 2016). 
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Grande parte dos córregos do município, canalizados ou não, encontram-se 

poluídos por lançamentos de efluentes de origem industrial e, principalmente, 

domiciliar (PMSBH, 2016). 

Existe um grande número de ligações clandestinas e lançamentos de esgoto 

na rede de drenagem natural ou construída, efetuadas tanto pela população 

quanto pela própria COPASA, apesar de ser adotado oficialmente o sistema 

separador absoluto (PMSBH, 2016).  

Ressalta-se que, assim como Belo Horizonte, o município de Contagem é 

também carente dessa infraestrutura e, por estar contido parcialmente nas 

porções de montante das bacias do Arrudas e do Onça, contribui 

significativamente para a poluição dos cursos d’água da capital (PMSBH, 

2016). 

Quanto ao sistema de tratamento, Belo Horizonte conta com 04 (quatro) 

Estações de Tratamento de Esgotos e 01 (uma) Estação de Tratamento de 

Águas Fluviais, sendo elas (PMSBH, 2016; COPASA, 2018): 

 Estação de Tratamento de Esgotos da Bacia do Ribeirão Arrudas (ETE 

Arrudas); 

 Estação de Tratamento de Esgotos da Bacia do Ribeirão da Onça (ETE 

Onça); 

 Estação de Tratamento de Esgotos Pilar e Olhos d’Água (ETE Pilar 

Olhos D’água); 

 Estação de Tratamento de Esgotos Jardim Vitória (ETE da Bacia 5P); 

 Estação de Tratamento de Águas Fluviais dos Córregos Ressaca e 

Sarandi – ETAF. 

Das quatro ETEs de Belo Horizonte, as do Arrudas e do Onça beneficiam uma 

população superior a 2,5 milhões de habitantes e possuem capacidade 

instalada para beneficiar até 3,5 milhões de habitantes. Segundo a COPASA 

(2018), não há a previsão de implantação de outra ETE em BH, além das já 

existentes. Futuramente, haverá a necessidade de ampliação da ETE Onça e 

também da ETE da Bacia 5P, mas está em fase de estudos, não havendo 

ainda prazo estabelecido (COPASA , 2018). A Tabela 19 traz a síntese das 

ETEs de Belo Horizonte (COPASA, 2017), e a Figura 45 traz a localização das 

ETEs.  

Tabela 197 - Síntese das ETEs de Belo Horizonte 

UNIDADE OPERACIONAL DADOS DA UNIDADE 

ETE Arrudas 
Localização: Av. Andradas, 8805, Caetano Furquim, Sabará 
Nível de Tratamento: Secundário 
Capacidade instalada: 3.375 L/s 
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UNIDADE OPERACIONAL DADOS DA UNIDADE 

Vazão Tratada (jan-dez/17): 2.219,17 L/s 

ETE Onça 

Localização: Rodovia 20, km 14,5, Belo Horizonte 
Nível de Tratamento: Secundário 
Capacidade instalada: 1.800 L/s 
Vazão Tratada (jan-dez/17): 1.984,72 L/s 

ETE Pilar Olhos D’água 

Localização: Rua Um, 667, Olhos D'Água, Belo Horizonte 
Nível de Tratamento: Primário 
Capacidade instalada: 17,2 L/s 
Vazão Tratada (jan-dez/17): 9,93 L/s 

ETE da Bacia 5P Localização: Estrada Souza Lima, 100, Borges, Belo Horizonte 
Nível de Tratamento: Primário 
Capacidade instalada: 29,0 L/s 
Vazão Tratada (jan-dez/17): 8,82 L/s 

ETAF Ressaca Sarandi Localização: Av. Otacílio Negrão de Lima, 6.555, Bandeirantes, 
Belo Horizonte 
Nível de Tratamento: Secundário 
Capacidade instalada: 750 L/s 
Vazão Tratada (jan-dez/17): 588,63 L/s 

Fonte: COPASA (2017) 
Nota: Não foi informada a população atendida por cada ETE, mas a população de Belo Horizonte que é 
atendida por tratamento de esgoto, tendo em vista, principalmente, o fato das ETEs Arrudas e Onça não 
atenderem exclusivamente ao município de Belo Horizonte. 

Figura 45 – Localização das Estações de Tratamento de Esgotos 

 
Fonte: COPASA (2016). 

A primeira estação de tratamento de esgotos construída em Belo Horizonte foi 

a ETE Arrudas, estando em operando desde outubro de 2001. Em 2015, foram 
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executadas obras de ampliação da capacidade de tratamento da ETE Arrudas, 

que passou de 2.250 L/s, para 3.375 L/s (PMSBH, 2016). 

A Estação de Tratamento de Esgotos planejada para BH – a ETE Onça teve 

sua operação iniciada em fevereiro de 2006 e em 2010 passou por obras para 

melhoria do tratamento (PMSBH, 2016). 

A ETE Olhos d’Água, de pequeno porte, está operando desde agosto de 2003 

no Bairro Pilar/Olhos d’Água, no Barreiro, e vem contribuindo para a 

despoluição da porção a montante da Bacia do Córrego Bonsucesso (PMSBH, 

2016) 

Devido a sua importância para a região da Pampulha, cabe mencionar que a 

Estação de Tratamento das Águas Fluviais – ETAF localizada na entrada da 

Lagoa da Pampulha (recebendo os córregos Ressaca e Sarandi), opera desde 

2002 e tem como finalidade melhorar a qualidade da água da represa (PMSBH, 

2016). Não há alteração no seu regime operacional ao longo do ano, ou seja, 

opera normalmente nos períodos de estiagem. Desde que foi implantada, em 

2002, não foi verificada a necessidade de ampliação da sua capacidade, e nem 

a implantação de melhorias operacionais (COPASA, 2018). 

A COPASA vem melhorando a qualidade do serviço de coleta e tratamento de 

esgoto na Capital por meio de três programas sistemáticos de inspeção, 

tratamento e monitoramento da rede de esgoto e dos corpos hídricos 

receptores, além da manutenção e ampliação das ETE: Monitoramento de 

Corpos Receptores, Programa de Recebimento e Controle de Efluentes para 

Usuários não Domésticos (Precend), e Programa Caça-Esgoto. Tais programas 

são aplicados no município de Belo Horizonte e Região Metropolitana e, em 

alguns casos, em outros municípios no qual a COPASA é a prestadora de 

serviços em saneamento (PDTIS, 2012). 

As áreas com os níveis mais preocupantes de atendimento pela coleta de 

esgoto são: as áreas de vilas e favelas; loteamentos que não foram aprovados 

pela Prefeitura de Belo Horizonte na época de sua ocupação, onde o 

parcelamento não foi feito de forma adequada e a sua infraestrutura viária e 

sanitária não foi completamente implantada, gerando dificuldades na 

viabilização técnica de soluções convencionais de esgotamento sanitário; e 

locais de baixo adensamento cuja implantação de redes coletoras não 

apresenta viabilidade econômico-financeira para a operadora dos serviços, 

dentro dos critérios de crescimento vegetativo (PDTIS, 2012). 

Apesar desses avanços, porém, fica claro que, dentre as ações de 

saneamento, o esgotamento sanitário é a que apresenta maior carência, 

principalmente se for considerado que são as populações mais pobres que 
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estão sujeitas a esta realidade, já que as áreas não atendidas compreendem 

basicamente as vilas e favelas onde o atendimento por formas convencionais 

de esgotamento sanitário exige ações conjuntas de urbanização e/ou 

remoções/desapropriações (PMSBH, 2016). 

Esses locais apresentam maiores dificuldades para a execução de obras 

convencionais devido, principalmente, aos seguintes fatores (PMSBH, 2016):  

 O traçado e a largura de vielas e becos muitas vezes não permitem a 

implantação conjunta de rede de drenagem e de esgotos; 

 A ocupação desordenada cria situações desfavoráveis como, por 

exemplo, fundos de vale em interior de quarteirão, ausência de pontos 

de lançamento, formação de áreas de risco etc.; 

 O dinamismo da ocupação dificulta o planejamento de ações de médio e 

longo prazo; 

 A ausência e/ou precariedade de infraestrutura urbana, muitas vezes 

executada pelos próprios moradores, na maioria das vezes dificulta e 

encarece implantação dos sistemas de esgotamento sanitário. 

Como proposta para solução desses problemas, seria necessária a adoção de 

tecnologias alternativas, tais como sistema condominial, estações elevatórias, 

pequenas estações de tratamento coletivas ou individualizadas, sistema misto 

de drenagem e esgoto, com caixas separadoras junto à interligação, rede de 

esgoto aérea ou ancorada na tubulação/galeria de drenagem. Em muitos 

casos, inclusive, a solução pode passar pela remoção/desapropriação de 

moradias (PMSBH, 2016). 

A ausência de sistemas de esgotamento, porém, não se restringe a vilas e 

favelas, apesar de as mesmas apresentarem uma maior concentração desse 

problema. Existem outras áreas na cidade que também não possuem esse 

serviço, como por exemplo, os loteamentos que não foram aprovados pela 

PBH na época de sua ocupação. Geralmente, o parcelamento dessas áreas 

não foi feito de forma adequada e a sua infraestrutura viária e sanitária não foi 

completamente implantada, gerando dificuldades na viabilização técnica de 

soluções convencionais de esgotamento sanitário. Da mesma forma que ocorre 

em relação as vilas e favelas, torna-se necessária a utilização de tecnologias e 

estratégias alternativas apropriadas à realidade desses locais (PMSBH, 2016). 

Segundo o PMSBH (2016), grande parte dos recursos necessários à 

universalização do saneamento, em Belo Horizonte, se refere específica e 

explicitamente a uma demanda por investimentos em áreas de vilas e favelas e 
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tratamento de fundos de vale. Em quase todos os programas que vêm sendo 

desenvolvidos em Belo Horizonte, há uma parcela significativa dos custos que 

se refere a investimentos nessas áreas.  

Ainda de acordo com o PMSBH (2016), dentro do Projeto Sustentador Vila 

Viva, estão sendo realizadas intervenções de tratamento de fundo de vale e 

urbanização, compreendendo a implantação da infraestrutura de saneamento, 

em diversas sub-bacias, inclusive a sub-bacia do Ribeirão Pampulha (Vila São 

Tomás/Aeroporto), por ser área de interesse turístico. 

Além dos empreendimentos em execução pela Administração Municipal, vem 

sendo implementadas obras de coleta e interceptação de esgotos sanitários 

pela COPASA em margens de córregos e em áreas de vilas e favelas, visando 

a universalização do serviço (PMSBH, 2016). 

Cabe ainda mencionar que um convênio Município / COPASA foi assinado em 

13/11/2002 com prazo de validade de 30 anos, sendo a gestão compartilhada, 

com definição de prioridades em saneamento pelo Município e repasse de 

recursos tarifários ao FMS. Em relação ao repasse de recursos ao FMS, 4% da 

arrecadação líquida das tarifas dos serviços de água e esgoto da COPASA são 

repassados ao FMS (PBH / COMUSA, 2018).  

4.2.2.1.5 Saneamento na Região da Pampulha 

Na região da Pampulha, os principais atrativos turísticos estão localizados na 

orla da Lagoa. Dessa forma, a situação ambiental da lagoa da Pampulha é 

fator essencial de atratividade do local ao desenvolvimento das atividades 

turísticas. Os fatores que interferem na qualidade da água da represa e, 

consequentemente, na qualidade ambiental da região estão ligados, 

principalmente, à questão do saneamento básico, que inclui a captação e o 

tratamento de efluentes antes do lançamento dos mesmos na represa.  

O PDITS (2012) indica um estudo realizado pela UFMG, que informava que um 

terço da população que morava no entorno da lagoa da Pampulha não estava 

ligado à rede de esgoto naquela época. O lançamento de esgoto não tratado 

favorece o aparecimento de algas e bactérias, que levam ao processo de 

eutrofização da lagoa, fenômeno caracterizado pelo aumento de micro-

organismos que causam a diminuição do nível de oxigênio na água, 

provocando mau cheiro, impossibilitam o uso para atividades recreativas e 

afetam diretamente a fauna local. Além do lançamento de esgoto não tratado, o 

elevado aporte de sedimentos e de processos erosivos influência na má 

qualidade das águas da lagoa, que chegou a perder 50% de seu volume em 

1998. Os dejetos industriais ricos em metais pesados, como zinco, cádmio e 

chumbo, também eram fatores de poluição da Lagoa. Estes, segundo a 
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente, já são destinados à rede de tratamento 

da COPASA antes de serem lançados na represa (PDITS, 2012 

A qualidade ambiental não é medida apenas pela qualidade da água da lagoa. 

O conceito mais extenso compreende os níveis de poluição do ar e da água, o 

tempo gasto no congestionamento, a limpeza das vias e equipamentos 

públicos, a manutenção dos edifícios e da paisagem, a existência de parques e 

áreas de lazer, a existência de transporte público de qualidade e que garanta o 

acesso seguro aos atrativos, a existência de banheiros públicos e iluminação 

noturna, a segurança e controle de doenças epidêmicas. Todos estes fatores, 

além da qualidade do atrativo em si, são essenciais para atrair ou repelir o 

turista e, por isso, devem ser considerados no planejamento turístico da região 

(PDITS, 2012). 

A Prefeitura, desde o ano 2000, tem investido na recuperação da Lagoa da 

Pampulha. Era previsto que até 2012, 96% do esgoto das residências de Belo 

Horizonte que deságuam na represa fossem tratados. No caso do esgoto 

proveniente de Contagem, era esperado que até 2014, 90% não seriam mais 

lançados na Lagoa (PDITS, 2012).  

De acordo com o PDITS (2012) a Prefeitura mantinha por meio da Regional 

Pampulha, programas de recuperação e monitoramento da qualidade das 

águas na lagoa, além de ações mitigadoras, como dragagem, retirada de 

aguapés e controle de vetores, que naquela época tinham sido suficientes para 

garantir a qualidade da água da lagoa. Esta realidade já mudou, ocorreram 

diversas melhorias na qualidade da água por meio de programas que foram 

implantados ao longo dos anos para recuperação da Lagoa da Pampulha, 

como apresentado a seguir. 

Quando da elaboração do PDITS (2012), em relação ao aspecto legal, Belo 

Horizonte já dispunha de instrumentos e de um programa para a preservação e 

recuperação da Lagoa da Pampulha (PROPAM), previstos na forma de 

prevenção da contaminação da represa, recuperação física e monitoramento 

da Lagoa e educação ambiental. 

As ações do PROPAM têm caráter contínuo, à exceção de determinadas obras 

com prazos fixos de realização. Até 2016, os principais problemas citados pelo 

PMSBH (2016) eram os lançamentos de esgotos sanitários nos cursos d’água 

e o aporte de sedimentos oriundos das áreas com movimentação de terra. Com 

relação aos esgotos, os investimentos realizados ficaram aquém do previsto, o 

que explicava a baixa qualidade da água dos córregos que fluem para a Lagoa, 

naquela época. No que diz respeito ao aporte de sedimentos, que provocam o 

assoreamento da Lagoa, a redução foi significativa com as intervenções na 
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recuperação das áreas degradadas e mediante a urbanização de vilas e 

favelas, passando de um volume estimado na década de 90 de 380.000 m3/ano 

para cerca de 100.000 m3/ano (PMSBH, 2016). 

Para fazer frente a essa situação, a recuperação da Bacia da Pampulha 

passou a fazer parte do Programa Sustentador “Recuperação Ambiental de 

Belo Horizonte”, com o nome de Pampulha Viva (PMSBH, 2016). 

A partir de março de 2016, foram iniciados trabalhos de recuperação da Lagoa 

da Pampulha, por meio do Consórcio Pampulha Viva, com investimentos de 

cerca de trinta milhões de reais. Estes trabalhos levaram a melhoria 

significativa na qualidade da água da Lagoa da Pampulha, tendo alcançado a 

meta de enquadramento no padrão Classe 3, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 375 de 2005 e com a Deliberação Normativa COPAM/CERH/001-

08, possibilitando o uso da lagoa para a recreação de contato secundário 

(esportes náuticos/remo, canoagem, etc.) e a pesca amadora (Consórcio 

Pampulha Viva, 2017).  

De acordo com a Resolução CONAMA nº 375 de 2005 para Classe 3, as águas 

podem ser destinadas para: 

 Ao abastecimento humano, após tratamento convencional ou avançado; 

 À irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

 À pesca amadora; 

 À recreação de contato secundário; 

 À dessedentação de animais. 

Os trabalhos de recuperação da Lagoa da Pampulha contemplaram a 

aplicação de duas tecnologias distintas e complementares, que possuem 

eficiência comprovada e certificação no órgão ambiental competente Ibama, 

sendo estas (Consórcio Pampulha Viva, 2017):  

 Biorremediador (ENZILIMP®) destinado à degradação de matéria 

orgânica e à desinfecção (redução da presença de coliformes fecais);  

 Remediador Ambiental Físico-Químico (Phoslock®) desenvolvido 

especificamente para reduzir as concentrações de fósforo e controlar a 

floração de algas. 

Também, vem sendo conduzido um Programa de Monitoramento, que permite 

uma adequada avaliação de todo o processo de recuperação da qualidade da 

água da lagoa. Os dados deste monitoramento estão auxiliando nos estudos de 

modelagem de qualidade da água, modelagem hidrodinâmica e hidrológica 

para estudos de cargas (Consórcio Pampulha Viva, 2017).  

O Programa de Monitoramento conta com 14 pontos de coleta (Tabela 20), 

com campanhas de coleta mensais, sendo 8 localizados na foz dos tributários 
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(A1 a A8) e 6 pontos (P1 a P6) distribuídos ao longo do Reservatório da 

Pampulha de modo a contemplar sua heterogeneidade espacial (Consórcio 

Pampulha Viva, 2017).  

Já na primeira fase da aplicação das tecnologias, com duração de 10 meses, a 

meta estabelecida foi atingida (Consórcio Pampulha Viva, 2017). Como 

resultados, até julho de 2017, foram obtidos (Consórcio Pampulha Viva, 2017):  

 Redução de DBO de 64,9%, sendo que a DBO indica a presença de 

matéria orgânica;  

 Redução de Coliformes termotolerantes de 99,99%;  

 Redução de Fósforo Total de 92,5%, sendo este parâmetro a principal 

causa de eutrofização;  

 Redução de Clorofila-a de 98,32% (indicador de eutrofização);  

 Redução de densidade de cianobactérias de 88,85%, sendo que este 

parâmetro serve como indicador de presença de algas – eutrofização. 

Tabela 20 - Pontos de monitoramento da qualidade da água no Reservatório da 
Pampulha e seus afluentes 

Pontos de 

Coleta 
Localização N E 

P1 Lagoa 7804988 605843 

P2 Lagoa 7804626 606462 

P3 Lagoa 7804642 607060 

P4 Lagoa 7803983 606913 

P5 Lagoa 7804448 607717 

P6 Lagoa 7804995 607981 

E5 Enseada – Córrego AABB 7805137 605058 

E6 Enseada – Córrego Olhos D´Água 7805670 605324 

A1 CórregoSarandi 7803523 604936 

A2 CórregoRessaca 7803457 604948 

A3 CórregoÁguaFunda 7804376 604187 

A4 CórregoBraúnas 7804717 604173 

A5 Córrego AABB 7805327 604832 

A6 CórregoOlhosD’Água 7806134 605316 

A7 CórregoTijuco 7803762 606672 

A8 CórregoMergulhão 7803353 607245 

Fonte: Consórcio Pampulha Viva (2017) 

O relatório de Monitoramento da Qualidade da Água da Lagoa da Pampulha, 

de julho de 2017, demonstra os avanços de melhoria da qualidade da água 

desta lagoa, possibilitando atingir e manter a meta de enquadramento na 

Classe 3, conforme Resolução CONAMA nº 375 de 2005 e com a Deliberação 

Normativa COPAM/CERH/001-08 (PBH/SUDECAP, 2017).  
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Figura 46 – Pontos de monitoramento da qualidade da água no Reservatório da 

Pampulha e seus afluentes 

 
Fonte: Consórcio Pampulha Viva (2017). 

Por meio do relatório de Monitoramento da Qualidade da Água da Lagoa da 

Pampulha, de fevereiro de 2018, é possível verificar a continuidade dos 

avanços de melhoria da qualidade da água desta lagoa, permitindo a 

manutenção do enquadramento na Classe 3, conforme Resolução CONAMA nº 

375 de 2005 e com a Deliberação Normativa COPAM/CERH/001-08 

(PBH/SUDECAP, 2018).  

A Figura 47 mostra a localização dos pontos e áreas apresentados nos 

resultados visuais (Figura 47 a Figura 54). 

Segundo o PMSBH (2016), grande parte dos recursos necessários à 

universalização do saneamento, em Belo Horizonte, se refere específica e 

explicitamente a uma demanda por investimentos em áreas de vilas e favelas e 

tratamento de fundos de vale. Em quase todos os programas que vêm sendo 

desenvolvidos em Belo Horizonte, há uma parcela significativa dos custos que 

se refere a investimentos nessas áreas. 

Ainda de acordo com o PMSBH (2016), dentro do Projeto Sustentador Vila 

Viva, estão sendo realizadas intervenções de tratamento de fundo de vale e 

urbanização, compreendendo a implantação da infraestrutura de saneamento, 

em diversas sub-bacias. Ressalta-se a inclusão da sub-bacia do Ribeirão 

Pampulha (Vila São Tomás/Aeroporto), por ser área de interesse turístico. 
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Complementando o processo de recuperação ambiental da Bacia da 

Pampulha, a COPASA vem executando diversos empreendimentos de 

esgotamento sanitário que visam erradicar o lançamento de efluentes na Lagoa 

(PMSBH, 2016). 

Além dos empreendimentos em execução pela Administração Municipal, vem 

sendo implementadas obras de coleta e interceptação de esgotos sanitários 

pela COPASA em margens de córregos e em áreas de vilas e favelas, visando 

a universalização do serviço (PMSBH, 2016). 

Para a Bacia do Córrego Engenho Nogueira as obras de esgotamento sanitário 

previstas incluíram implantação e interligação de redes coletoras e implantação 

de interceptores no Bairro São Francisco, Anel Rodoviário/ Vila Sumaré, Rua 

dos Mouras, Rua Prentice Coelho e Avenida Antônio Henrique Alves, além de 

implantação de ramal interno coletivo e redes coletoras no Complexo da Rua 

Passa Quatro (PMSBH, 2016). 

Figura 47 – Pontos de Localização 

 
Fonte: Consórcio Pampulha Viva (2017) 
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Figura 48 – Resultados Visuais – Ponto 1: Casa do Baile 

 
 

  

Abril/2016 28/Julho/2016 20/Abril/2017 

 
Junho/2017 

Fonte: Consórcio Pampulha Viva (2017) 
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Figura 49 – Resultados Visuais – Ponto 2: Cortina de Sedimentos 

 
  

Abril/2016 18/Julho/2016 20/Abril/2017 

 
Julho/2017 

Fonte: Consórcio Pampulha Viva (2017) 
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Figura 50– Resultados Visuais – Ponto 3: Enseada Córrego Tijuco 

 
 

 

Abril/2016 18/Julho/2016 10/Janeiro/2017 

 
Julho/2017 

Fonte: Consórcio Pampulha Viva (2017) 
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Figura 51 – Resultados Visuais – Área 1: Cortina de Sedimentos – Julho/2017 

 

Fonte: Consórcio Pampulha Viva (2017) 

 

Figura 52 – Resultados Visuais – Área 2: Enseada Córrego Tijuco – Julho/2017 

 

Fonte: Consórcio Pampulha Viva (2017) 
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Figura 53 – Resultados Visuais – Área 2: Enseada do Córrego Mergulhão – Julho/2017 

Fonte: Consórcio Pampulha Viva (2017) 

 

Figura 54– Resultados Visuais –Área 3: Enseada Bandeirantes – Julho/2017 

Fonte: Consórcio Pampulha Viva (2017) 
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Figura 55– Resultados Visuais – Área 4: Casa do Baile – Julho/2017 

Fonte: Consórcio Pampulha Viva (2017) 

 

A bacia hidrográfica que alimenta a lagoa da Pampulha estende-se pelos 

municípios de Belo Horizonte e Contagem e compõe-se de oito afluentes 

principais: os córregos Mergulhão, Tijuco, Ressaca, Sarandi, Água Funda, 

Braúnas, Olhos d’água e AABB, sendo que os córregos Sarandi e Ressaca, 

que têm nascentes em Contagem, são responsáveis por aproximadamente 

75% do esgoto que deságua na Pampulha (PBH, 2010 apud PDITS, 2012). A 

Bacia da Lagoa da Pampulha é formada por 11 (onze) sub-bacias de 

contribuição nos Municípios de Belo Horizonte e Contagem e possui uma área 

de 98,4 km², sendo 44% em Belo Horizonte e 56% em Contagem, conforme 

mostrado Tabela 21 a seguir (COPASA, 2018). 

Segundo a COPASA (2018), para prestação dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário na Bacia da Pampulha, três distritos 

operacionais da COPASA atuam na região. Em Contagem o DTCN – Distrito 

Regional de Contagem e em Belo Horizonte os DTNO – Distrito Regional 

Noroeste e o DTNT – Distrito Regional Norte, conforme Figura 56. 

Tabela 21 - Sub-bacias da Bacia da Lagoa da Pampulha 

SUB-BACIA NOME DO AFLUENTE MUNICÍPIO 

P-11 Córrego Mergulhão Belo Horizonte 

P-12 Córrego Tijuco Belo Horizonte 

P-13 Córrego Ressaca Belo Horizonte 
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SUB-BACIA NOME DO AFLUENTE MUNICÍPIO 

P-14 Córrego Sarandi Contagem 

P-15 Córrego Água Funda Belo Horizonte e Contagem 

P-16 Córrego Braúnas Belo Horizonte 

P-17 Córrego Olhos D’água Belo Horizonte 

P-26 CD – Contribuição Direta Belo Horizonte 

P-27 CD – Contribuição Direta Belo Horizonte 

P-28 Córrego AABB Belo Horizonte 

P-29 CD – Contribuição Direta Belo Horizonte 

 
Fonte: COPASA (2018) 

Figura 56– Distritos Operacionais que atuam na Baciada Lagoa da Pampulha 

      Fonte: COPASA (2018) 

Todavia, segundo a PBH (2018), de março a outubro de 2018, ocorreu uma 

descontinuidade no tratamento para despoluição da Lagoa da Pampulha. 

Ressalta-se a importância e necessidade da continuidade do tratamento para 

manter o seu enquadramento como Classe 3 (Resolução CONAMA 357/2005 e 

com a Deliberação Normativa COPAM/CERH/001-2008). 
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Os serviços executados e previstos para a Lagoa da Pampulha (PBH / 

COMUSA, 2018) estão indicados no Quadro 17: 

Quadro 17 - Serviços executados e previstos para a Lagoa da Pampulha 
 

Tipo de Serviço Serviços executados e previstos 

Desassoreamento do reservatório 
da Lagoa da Pampulha 

Entre 2013 e 2014 ocorreu a retirada de aproximadamente 
800 mil m

3
 de sedimentos - Serviço concluído. 

Investimento realizado: R$ 108,4 milhões. 

De 2018 a 2023 tem-se a previsão de retirar 
aproximadamente 460 mil m

3
 de sedimentos (115 mil m

3
 

/ano). Serviço iniciado em setembro/2018. Investimento 
previsto: R$ 34 milhões. 

Manutenção da orla e limpeza do 
espelho d'água 

De 2016 a 2019 está prevista a remoção contínua de 
resíduos flutuantes: 10 a 20 ton/dia. Contrato em 
Andamento. Investimento realizado: R$ 3,5 milhões. 
Investimento previsto: R$ 1,3 milhões 

Tratamento da água da Lagoa da 
Pampulha 

De 2016 a 2018: Aplicação de tecnologia para tratamento 
e manutenção da qualidade da água, considerando o 
atendimento aos dispositivos da legislação, para a Classe 
3. Contrato Finalizado em Março/2018. Investimentos 
Realizados: R$ 36 milhões 

De 2018 a 2023: Continuidade dos Serviços de 
Tratamento e Manutenção da Qualidade da Água da 
Lagoa da Pampulha, com a meta de alcançar novamente a 
Classe 3 em abril de 2019. Contrato Iniciado em 
Outubro/2018. Duração: 12 meses, prorrogáveis até o 
limite de 60 meses. Investimentos previstos no primeiro 
ano de operação: R$ 16.000.496,020. 

Fonte: (PBH / COMUSA, 2018 

A Lagoa da Pampulha é dotada de rede interceptora em toda a orla, 

complementada com interceptores em oito córregos afluentes, seis Estações 

Elevatórias de Esgoto com suas respectivas linhas de recalque, conforme 

mostrado na Figura 57 a seguir, sendo que todo o esgoto interceptado nesta 

infraestrutura é encaminhado para tratamento na ETE Onça (COPASA, 2018). 
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Figura 57 – Interceptores, EEE e ETAF no entorno da Lagoa da Pampulha 

 

 

Fonte: COPASA (2018) 

A Bacia da Pampulha possui atualmente 989 km de rede coletora de esgoto e 

170 km de interceptores, perfazendo um percentual de 

atendimento/disponibilidade de 95,39% das economias de esgoto, tendo um 

incremento de 3.836 economias de esgoto, no período de julho de 2017 a 

março de 2018, conforme Tabela 22 (COPASA, 2018).  

Este avanço no atendimento/disponibilidade de rede coletora de esgoto na 

Bacia da Pampulha é fruto dos investimentos que vêm sendo realizados ao 

longo do tempo. Ocorreu a implantação de mais de 107 km de redes coletoras 

e interceptoras, bem como 4.321 novas ligações prediais de esgoto com as 

obras de expansão, fora as obras realizadas através do programa de 

crescimento vegetativo (Tabela 23). 
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Tabela 22 - Sub-bacias da Bacia da Lagoa da Pampulha 

Descrição 
Número de 

economias reais 
esgoto E % 

Número de 
economias que 

esgotam em 
fossa E % 

Total de 
Economia 

Número de 
economias E% 
considerar que 

1/3 das 
economias 

restantes são 
passíveis de 

ligação na rede 
coletora existe 

% de 
Atendi-
mento/ 

Disponi-
bilidade 

Ano/ Mês Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % % 

2
0

1
7
 

Julho 174.710 92,31 2.218 1,17 176.928 93,48 3.010 1,59 95,07 

Agosto 175.083 92,31 2.170 1,14 177.253 93,45 3.083 1,63 95,08 

Setembro 176.176 92,40 2.071 1,09 178.247 93,48 3.098 1,62 95,11 

Outubro 175.515 92,38 2.064 1,09 177.579 93,47 3.101 1,63 95,10 

Novembro 175.786 92,45 2.031 1,07 177.817 93,52 3.079 1,62 95,14 

Dezembro 176.592 92,45 2.047 1,07 178.639 93,53 3.094 1,62 95,15 

2
0

1
8
 Janeiro 176.444 92,52 2.136 1,12 178.580 93,64 3.035 1,59 95,23 

Fevereiro 177.877 92,52 2.142 1,11 180.019 93,64 3.056 1,59 95,23 

Março 178.546 92,65 2.301 1,19 180.847 93,85 2.975 1,54 95,39 

Fonte: COPASA (2018) 
 

Tabela 23 - Extensões de Rede e Número de Ligações Prediais – BH e Contagem (até 
Abril/2018) 

 

Item Município 
1ª etapa (m) 2ª etapa (m) 

Previsto Executado Previsto Executado 

Extensões 
de rede 

Belo Horizonte 43.562,40 42.454,40 2.127,10 3.937,00 

Contagem 58.738,59 54.720,45 11.271,09 6.269,22 

Totais 102.300,99 97.174,85 13.398,19 10.206,22 

N
o
 de 

Ligações 
Prediais - 
Potenciais 

Belo Horizonte 1.443 1.162 650 140 

Contagem 6.288 2.417 1.580 601 

Totais 7.731 3.579 2.230 742 

Fonte: COPASA (2018) 

Ressalta-se a inclusão da sub-bacia do Ribeirão Pampulha dentro do Projeto 

Sustentador Vila Viva - Vila São Tomás/Aeroporto (PMSBH, 2016). 

Complementando o processo de recuperação ambiental da Bacia da 

Pampulha, a COPASA vem executando diversos empreendimentos de 

esgotamento sanitário que visam erradicar o lançamento de efluentes na Lagoa 

(PMSBH, 2016). 

4.2.1.2.6 Resíduos Sólidos e Serviços de Limpeza Urbana 

No Município de Belo Horizonte, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) 

é a principal responsável pela atuação na área de gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos. A Lei Municipal no 7.165/1996, que institui o Plano Diretor de 

Belo Horizonte, traz orientações sobre o tema “Resíduos Sólidos”, dentre as 
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diretrizes da política de desenvolvimento econômico, além das relativas ao 

meio ambiente, orientações gerais da política de saneamento e referentes à 

limpeza urbana e ao programa de serviços de limpeza urbana, conforme 

segue: 

 Dar incentivo à indústria de reciclagem, reaproveitamento e reutilização 

de resíduos sólidos; 

 Gerenciar e tratar os resíduos sólidos gerados pelo Município, 

promovendo, inclusive, campanhas educativas e políticas públicas, que 

visem contribuir com o reaproveitamento, a redução, a reutilização e a 

reciclagem destes resíduos;  

 Articular, em nível metropolitano, o planejamento das ações de 

saneamento e dos programas urbanísticos de interesse comum, de 

forma a assegurar a preservação dos mananciais, a produção de água 

tratada, a interceptação e o tratamento dos esgotos sanitários, a 

drenagem urbana, o controle de vetores e a adequada coleta e 

disposição final dos resíduos sólidos;  

 Promover a articulação do município com a Região Metropolitana, no 

tocante à coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos; 

 Implantar programas especiais de coleta e destinação final dos resíduos 

sólidos, em áreas ocupadas por população de baixa renda;  

  Incentivar estudos e pesquisas direcionadas para a busca de 

alternativas tecnológicas e metodológicas para coleta, transporte, 

tratamento e deposição final dos resíduos sólidos, visando prolongar, ao 

máximo, a vida útil dos aterros sanitários;  

 Assegurar a adequada prestação dos serviços de limpeza urbana, 

segundo a distribuição espacial da população e das atividades 

socioeconômicas;  

 Complementar e consolidar a descentralização das atividades de 

limpeza urbana, particularmente no que concerne às unidades de 

recepção, triagem e reprocessamento de resíduos recicláveis, bem 

como de tratamento e destinação final dos resíduos não recicláveis; 

  Criar condições urbanísticas para a implantação do sistema de coleta 

seletiva dos resíduos sólidos urbanos, dando especial atenção ao 

tratamento e à destinação final dos Resíduos de Sistema de Saúde 

(RSS); 
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 Controlar os efeitos potencialmente danosos ao meio ambiente e à 

saúde, nas áreas de armazenamento, tratamento e destinação final de 

resíduos sólidos;  

 Promover campanhas educativas, que visem contribuir para a redução, 

reutilização e reciclagem do resíduo.  

4.2.1.2.7 Cenário da gestão de resíduos sólidos e serviços de limpeza urbana 

em Belo Horizonte 

Segundo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS-BH, 2017), o Sistema de Manejo Diferenciado e Tratamento 

Descentralizado dos Resíduos de Belo Horizonte incentiva a segregação dos 

materiais nas fontes geradoras. Com vistas à sua reintegração ambiental, 

contém três programas municipais de reciclagem: Compostagem, Coleta 

Seletiva dos Recicláveis (papel, metal, vidro e plástico) e Gestão dos Resíduos 

da Construção Civil. A Figura 58 apresenta a situação atual do Sistema 

Municipal de Manejo Diferenciado e Tratamento Descentralizado dos Resíduos, 

sendo evidenciados os serviços públicos ofertados, bem como a destinação 

dos resíduos adotada pelo município.  

Figura 58 – Sistema de manejo diferenciado dos resíduos sólidos de BH 

 
 Fonte: PMGIRS-BH (2017) 

A varrição manual regular ocorre em 95% da extensão das vias urbanas 

pavimentadas que contam com o serviço de varrição, predominantemente no 
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horário diurno, em virtude do custo de operação. A varrição mecanizada é 

realizada exclusivamente no período noturno, para não provocar impactos no 

trânsito, sendo executada predominantemente nos canteiros centrais com 

passeios bem estreitos ou inexistentes, onde o tráfego intenso de veículos 

oferece risco aos garis. A fiscalização dos serviços contratados é efetuada, de 

forma direta, por encarregados de varrição, servidores públicos da SLU. 

(PMGIRS-BH, 2017). 

Destaca-se segundo o PMGIRS-BH (2017), a limpeza pós atividades de caráter 

cultural, turístico, esportivo, comercial, de lazer, de negócios, organizadas pelo 

poder público Municipal ou por particulares, os quais tenham sido devidamente 

aprovados e licenciados. Consiste na varrição manual, com total remoção dos 

resíduos espalhados, na área do evento e logradouros do entorno imediato, 

com acondicionamento e destinação final de resíduos em acordo com as 

orientações da SLU. A limpeza de eventos inclui a disponibilização de 

contêineres para coleta de resíduos comuns e recicláveis. De junho a 

dezembro de 2015, para uma área total de 11.602.380,54 m2, foram 

disponibilizados um total de 42.725 contêineres para resíduos comuns e 846 de 

contêineres para resíduos recicláveis para limpeza de eventos. Em relação aos 

gastos públicos destes serviços, salienta-se no PMGIRS seus impactos 

econômicos, que são arcados exclusivamente pela SLU. 

Segundo o PMGIRS-BH (2017), Belo Horizonte apresenta uma gestão bastante 

complexa de acordo com a especificidade de cada resíduo. Para os resíduos 

sólidos domiciliares a produção é 43,3% dos resíduos gerados diariamente no 

município, per capita = 0,74 kg/hab.dia. A composição gravimétrica simplificada 

dos resíduos sólidos domiciliares de Belo Horizonte realizada pela Central de 

Tratamento dos Resíduos Sólidos (CTRS) Macaúbas, em 2015, foi de 48,8% 

de matéria orgânica, 35,3% de recicláveis e 15,9% de outros. 

Ainda segundo o PMGIRS-BH (2017), a coleta dos resíduos sólidos 

domiciliares em Belo Horizonte é gerenciada pela SLU de forma 

descentralizada, sob coordenação das nove Gerências Regionais de Limpeza 

do Município, com o seguinte atendimento: 

 93% da extensão das vias formalmente urbanizadas;  

 96% da população é atendida pela coleta porta a porta. 

Segundo PMSBH (2016), a área urbanizada é abrangida por 208 itinerários de 

coleta porta a porta, com 141 caminhões compactadores, sendo que 35 

roteiros são executados diariamente e 171 executados três vezes na semana 

em dias alternados. 



 
285 

285 
 

A Coleta domiciliar em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) é também 

planejado e coordenado pela SLU, contemplando as vilas, favelas e áreas de 

difícil acesso com serviço diferenciado de coleta de resíduos, face às suas 

características urbanísticas decorrentes da ocupação desordenada. A remoção 

dos resíduos nos becos é realizada pelos garis contratados, salvo em algumas 

vilas que ainda contam com mão de obra própria da SLU. Esse serviço 

consiste em transportar os resíduos recolhidos para locais acessíveis ao 

veículo coletor, onde, em alguns casos, são instalados cestos comunitários. 

Segundo PMSBH (2016), o índice de cobertura de atendimento de coleta 

domiciliar porta a porta nas vilas e favelas em 2015, manteve-se em 72%, em 

relação à extensão das vias. 

O Programa Municipal de Coleta Seletiva integra não apenas a coleta, 

propriamente dita, dos materiais recicláveis papel, plástico, metal e vidro, como 

também as etapas de processamento (pesagem, recebimento, segregação, 

armazenamento, prensagem, enfardamento) e comercialização desses 

materiais, realizadas pelas organizações de catadores, beneficiárias da 

destinação dos resíduos coletados pela PBH/ SLU. O material não 

comercializável e os rejeitos são recolhidos, nessas organizações, por meio da 

coleta domiciliar da SLU, e encaminhados para destinação final na CTRS 

Macaúbas (PMGIRS-BH, 2017). 

Conforme determinado pela Lei Orgânica do município de Belo Horizonte 

(21/03/1990), os materiais recicláveis coletados através das ações da prefeitura 

devem ser repassados às associações e cooperativas de catadores, ficando a 

cargo destas, sua segregação, armazenamento, enfardamento e 

comercialização. 

Segundo o PMGIRS-BH (2017), na coleta ponto a ponto o munícipe segrega os 

recicláveis na fonte geradora, acondiciona-os por tipo e os descarta em 

contenedores instalados em Locais de Entrega Voluntária (LEV). A coleta ponto 

a ponto abrange todas as regiões de Belo Horizonte e conta atualmente com 

87 endereços ou LEV, totalizando 262 contenedores. 

Na coleta porta a porta o munícipe segrega, na origem, os materiais recicláveis, 

acondiciona-os em um mesmo saco plástico e os expõe no passeio, para o 

recolhimento semanal, em horário pré-determinado pela SLU. Em dezembro de 

2008 a população beneficiada com os serviços de coleta seletiva porta a porta 

atingiu 354.000 moradores, com uma média mensal coletada aproximada de 

455 toneladas (média de agosto/2012 a outubro/2013), totalizando 30 bairros 

atendidos. 
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Os resíduos públicos, gerados a partir dos serviços de limpeza de vias e 

logradouros púbicos e outros serviços de limpeza pública, são destinados à 

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos - CTRS Maquiné ou à CTRS 

Macaúbas, conforme característica dos mesmos e indicação da SLU. Os 

materiais coletados na modalidade coleta domiciliar em áreas urbanizadas 

formais e em ZEIS têm, como destino, o aterro da CTRS Macaúbas. Já os 

resíduos coletados no Programa de Coleta Seletiva são totalmente destinados 

para as unidades de triagem de materiais recicláveis de associações e 

cooperativas de catadores de materiais, que possuem parceria com a 

Prefeitura (PMGIRS-BH, 2017). A Tabela 24 apresenta a destinação dos 

resíduos sólidos de Belo Horizonte por tipologia. 

Tabela 24 - Destinação dos resíduos sólidos de Belo Horizonte por tipologia 

Tipo de 
Resíduo 

Origem 
Quantidade 

(t/ano) 
Tratamento / 
Destinação 

Local 

Resíduos de 
Serviços de 

Saúde (RSS) 

Coleta em 
instituições de 

saúde 
9.168,53 Aterramento 

CTRS BR-
040 

Resíduos 
Sólidos 
Urbanos 

Coleta domiciliar e 
limpeza urbana 

828.157,80 
Transbordo + 

Aterragem 
CTRS 

Macaúbas 

Coleta seletiva de 
orgânicos 

2.525,02 Compostagem 
CTRS BR-

040 

Coleta seletiva de 
papéis, metais, 

plásticos e vidros 
6.636,51 

Triagem + 
Reciclagem 

Associações 
e 

Cooperativas 

Podas da 
arborização pública 

261,46 Compostagem 
CTRS BR-

040 

Resíduos de 
Construção 
Civil (RCCV) 

Coleta nas URPV e 
em deposições 

irregulares 
354.909,07 

Triagem + 
Aterragem 

CTR Maquiné 

Particulares e 
públicos 

29.995,80 
Triagem + 

Reciclagem 

Estação de 
Reciclagem 
de Entulho - 
Pampulha 

19.843,44 
Triagem + 

Reciclagem 

Estação de 
Reciclagem 
de Entulho - 
CTRS BR-

040 

Total de Resíduos 1.251.497,63 t/ano 

Fonte: PMGIRS-BH (2017) 

A prestação de serviços regulares de coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) 

em BH, caracterizada por sua natureza obrigatória e rotineira, é remunerada 

por meio da arrecadação da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCR). A 

TCR é cobrada anualmente no mesmo boleto do IPTU, mas tem como fato 
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gerador situações distintas daquelas do IPTU. São eles: o número de 

economias do imóvel e a frequência da coleta. A despesa transferida para a 

TCR são, unicamente, as de coleta e destinação de RSU. A cobrança da TCR 

é prevista na legislação tributária municipal (ARMBH, 2012). 

Segundo a Lei Municipal no 10.534/2012, é de responsabilidade do gerador: a 

coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos 

especiais, devendo proceder de acordo com a legislação específica, normas 

ambientais e demais disposições. A SLU, em caráter facultativo, e a seu 

exclusivo critério, poderá realizar esses serviços, cobrando o respectivo preço 

público, sendo os mesmos atualmente ofertados para: resíduos com 

características domiciliares, gerados por grandes geradores; resíduos de 

serviços de saúde, apesar de estar em processo de encerramento da 

prestação do serviço, exceto para as unidades de serviços de saúde públicas 

municipais. 

A capital mineira é considerada referência nacional na gestão e gerenciamento 

público de resíduos da construção civil e volumosos - RCCV, com a 

implantação, ainda na década de 1990, de programa de manejo específico 

desses resíduos, denominado Programa de Correções Ambientais e 

Reciclagem de Entulho de Belo Horizonte. Visando melhorar a relação da 

população com o adequado gerenciamento desses resíduos e, 

consequentemente, reduzir a disposição inadequada, o programa contou com a 

implantação de Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) e de 

Estações de Reciclagem de Entulho (ERE), criando, assim, uma importante 

estrutura de apoio aos entes públicos e privados envolvidos no fluxo desses 

resíduos. O sistema de gestão e manejo dos RCCV, desenvolvido pela SLU, 

baseia-se na diferenciação do fluxo dos resíduos dos pequenos e grandes 

geradores e na existência de áreas receptoras, capazes de atender às 

demandas específicas. 

Segundo o PMSBH (2016) e PMGIRS-BH (2017), em se tratando da 

infraestrutura utilizada pelo poder público, para destinação de RCCV gerados 

em Belo Horizonte, há em funcionamento, atualmente, 32 URPV, 

especificamente, voltadas ao atendimento do pequeno gerador; duas Estações 

de Reciclagem de Entulho, que recebem somente o resíduo classe A de 

grandes geradores; uma unidade mista; ATT e Aterro de Inertes CTRS 

Maquiné, empreendimento privado, localizado no Município de Santa Luzia. 

Quanto à estrutura privada para recebimento dos RCCVs, foram identificados 

em funcionamento em Belo Horizonte: duas ATT, na região do bairro Calafate, 

e um Aterro de Inertes, na região do bairro Palmeiras. 
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Os Resíduos do Serviço de Saúde (RSS) são coletados pela SLU diariamente 

e atualmente, há 20 empresas e 68 veículos licenciados pela SLU para coleta e 

transporte de RSS. Em relação à disposição de RSS, cabe destacar que, a 

partir de 2006, os RSS eram encaminhados para a célula de aterragem 

especial localizada na CTRS BR-040, mediante pagamento do preço público 

correspondente. A partir de 2009, os resíduos infectantes e comuns passaram 

a ser coletados separadamente, visando garantir a ampliação da vida útil da 

célula de aterro de RSS da BR-040. A partir de 2014, houve interrupção da 

coleta dos RSS infectantes, exceto para unidades de saúde públicas 

municipais (PMGIRS-BH, 2017). 

O antigo aterro sanitário de Belo Horizonte (BR 040) desenvolve a 

compostagem dos resíduos orgânicos, com materiais provenientes de centrais 

de abastecimento, e de restos de capina e poda, diminuindo numa proporção 

significativa a quantidade de matéria orgânica que seria aterrada e gerando um 

composto de qualidade boa que é utilizado em hortas comunitárias e na 

produção de mudas para a manutenção de parques e jardins municipais. 

Segundo o PMSB BH (2016) a coleta diferenciada de resíduos orgânicos é 

realizada através de caminhões próprios da SLU, seguindo rotas predefinidas e 

33 estabelecimentos participam da coleta seletiva de resíduos orgânicos. 

Conforme o PMGIRS-BH (2017), a síntese das principais lacunas e os desafios 

referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos foram sumarizados 

de forma mais abrangente e generalizada, em conformidade com o Sistema de 

manejo diferenciado de resíduos sólidos, estão apresentados no Quadro 18. 

Segundo estudo da (SELUR/PwC Brasil, 2010), denominado Gestão da 

Limpeza Urbana - Um investimento para o futuro das cidades e publicado no 1o 

semestre de 2010 -, Belo Horizonte pode ser considerado um Município 

eficiente na gestão dos resíduos. Embora se considere elevado o orçamento 

destinado à limpeza urbana, representando em 2014 aproximadamente 6% do 

orçamento total de Belo Horizonte, não se deve perder de vista que existem 

diversas variáveis relacionadas à gestão de resíduos (cultura, hábitos de 

consumo / poder de compra, características físicas das cidades, etc.), que 

tornam complexas análises mais aprofundadas. O resultado do estudo 

demonstra que o custo per capita está entre os mais baixos, nos cenários 

nacionais e internacionais estudados.  
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Quadro 18 - Síntese do cenário do gerenciamento de resíduos sólidos em BH 
apresentados no PMGIRS-BH 

Lacunas Desafios 

Deficiência na promoção de ações de 

educação ambiental 

Intensificar ações de educação ambiental, 

relacionadas à gestão sustentável e 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

Ausência de planejamento estratégico 
Implantar e promover a atualização regular do 

PMGIRS-BH 

Aterramento da maior parte dos resíduos 

gerados 

Implantar novas alternativas de processamento 

e tratamento dos resíduos potencialmente 

recicláveis 

Falta de investimento em tecnologias e 

treinamento 
Estruturar a Autarquia para exercer suas 

funções de gerenciamento, controle e 

fiscalização dos serviços, por meio da promoção 

de ações de capacitação e da implantação de 

sistemas eficientes de informação, ferramenta 

essencial de planejamento das ações. 

Falta de organização/ampliação do quadro 

de pessoal 

Falta de iniciativas administrativas 

inovadoras 

Deficiência de controle, análise e 

tratamento de dados estatísticos, 

operacionais e de planejamento 

Deficiência nos fluxos de interação interna e 

externa 

Institucionalizar mecanismos para promoção da 

atuação articulada entre os órgãos envolvidos 

Fonte: PMGIRS-BH (2017) 

Ainda segundo a Selur/PWC Brasil (2010), o custo médio com o gerenciamento 

de resíduos de Belo Horizonte, em 2014, foi estimado em R$ 335,71 por 

tonelada, no conjunto das atribuições da SLU, sem considerar as diferenças 

técnicas e operacionais relativas aos diferentes tipos de resíduos e seus 

processos peculiares. 

 

4.2.3 Drenagem Urbana 

O sistema de drenagem natural do Município de Belo Horizonte é composto, 

principalmente, pelos ribeirões do Onça e Arrudas, sendo que as cabeceiras de 

ambos se situam no Município de Contagem e Sabará. 

A Bacia do Ribeirão do Onça, com área total de 211,63 km2, pode ser dividida 

em duas áreas bem distintas devido à existência da Lagoa da Pampulha, que 

amortece as enchentes urbanas e retém os sedimentos da parte a montante da 

bacia. Esta bacia possui 28 afluentes diretos. Destaca-se entre eles o Ribeirão 

Isidoro (55,61 km2), principal afluente do Ribeirão do Onça, pela margem 

esquerda, que configura uma urbanização mais recente, estimulada pela 

implantação do Centro Administrativo do Estado e cujo curso d’água ainda não 
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se encontra canalizado. Essa área foi objeto de operação urbana através da 

Lei 9.959/2010 que caracterizou três graus distintos de proteção ambiental. 

O Ribeirão Arrudas, cuja bacia possui área de 207,76 km2, é formado pelos 

córregos Jatobá e Barreiro. Da confluência destes córregos até a sua foz tem-

se uma extensão de 30,6 km e declividade de 7 m/km. Tanto a Bacia do 

Ribeirão do Onça como a Bacia do Ribeirão Arrudas apresentam grande 

declividade e, como consequência, escoamentos em velocidades muito altas. 

O restante da drenagem refere-se aos afluentes diretos ao Rio das Velhas, 

localizados dentro do Município de Belo Horizonte, cujas bacias totalizam 10,50 

km2. 

Os cursos d’água de BH desenvolvem-se no sentido oeste - leste, em direção 

ao Rio das Velhas. Suas nascentes se encontram nos municípios de Contagem 

e Belo Horizonte, sendo que o Ribeirão Arrudas ainda cruza o Município de 

Sabará, antes de afluir ao Rio das Velhas. A Tabela 25Tabela  demonstra a 

proporção de áreas ocupadas pelas bacias dos córregos, por município, 

perfazendo uma área total de 429,89 km2 e na Figura 59 é apresentado o mapa 

de bacias hidrográficas de BH (PMSBH, 2016). 

Tabela 25 – Proporção de áreas ocupadas pelas bacias dos córregos, por município 

Município Bacia Área (Km²) (*) Total (Km²) Percentual (%) 

Contagem 
Arrudas 28,96 

82,41 19,17 
Onça 53,45 

Belo Horizonte 

Arrudas 163,70 

332,38 77,32 
Onça 102,57 

Isidoro 55,61 

Rio das Velhas 10,50 

Sabará Arrudas 15,10 15,10 3,51 

Fonte: PMSBH - SIG Drenagem (2016) 
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Figura 59 – Mapa de bacias de BH 

 
Fonte: PMSBH - SIG Drenagem (2016) 

As condições naturais da hidrografia da região se encontram bastante 

alteradas, com exceção da encosta da Serra do Curral e de alguns focos de 

áreas de preservação. As áreas centrais, sobretudo, apresentam canalizados 

todos os cursos d’água, sejam simplesmente revestidos ou, em sua grande 

maioria, confinados em canais fechados. Os cursos d’água de Belo Horizonte 

são apresentados na Figura 60.  

A Tabela 26 resume os quantitativos totais das extensões desses córregos, em 

Belo Horizonte. 
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Tabela 26 – Quantitativos totais das extensões dos córregos, em Belo Horizonte 

Bacia Características L (km) 

ARRUDAS 

Não canalizado 42,1 

Canalizado (Aberto + Fechado) 119,5 

Hidrografia Não Cadastrada 163,0 

ONÇA E ISIDORO 

Não canalizado 66,6 

Canalizado (Aberto + Fechado) 87,4 

Hidrografia Não Cadastrada 153,0 

VELHAS 

Não canalizado 4,9 

Canalizado (Aberto + Fechado) 1,0 

Hidrografia Não Cadastrada 34,0 

TOTAL 671,5 

Fonte: PDDU (2012) e PMSBH (2016) 

 

Figura 60 – Cursos d’água de Belo Horizonte 

 
Fonte: PMBH/DRENURBS (2012) 
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Ainda nos primórdios de sua evolução, a cidade experimentou os efeitos 

negativos da urbanização sobre a malha hidrográfica natural. Desde sua 

fundação, constatou-se a ocorrência de inundações, destacando-se as 

enchentes de 1908 e 1916 que levaram à canalização de parte do Ribeirão 

Arrudas, em 1928. A poluição dos cursos d’água foi outra consequência 

nefasta da percepção inadequada do papel dos recursos hídricos no plano da 

Cidade. 

O avanço da urbanização e o consequente uso do solo provocaram a redução 

do armazenamento natural dos deflúvios, os quais se transferiram para outros 

locais no interior do município, gerando novas ocorrências de inundações, 

repetidas a cada estação chuvosa e sempre de forma evolutiva. Além disso, 

devido à predominante alteração do sistema de drenagem, por canalizações e 

retificações dos cursos de água naturais e ao lançamento de efluentes não 

tratados, são notórios os estrangulamentos do fluxo, em canais e galerias, 

causando transbordamentos e alagamentos das vias da cidade. O aumento 

das vazões, transferidas de montante para jusante nas bacias, também 

contribui para a ocorrência de inundações.  

Em 1996, a equipe técnica da administração municipal identificou, durante a 

elaboração do Plano Diretor Municipal, a necessidade de se instituir um 

instrumento de planejamento da drenagem e se fez constar desse documento, 

em seu Art. 27, o indicativo para a elaboração de um Plano para a Drenagem. 

Segundo PMSBH (2016) as inundações ocorridas nos últimos anos, nas 

avenidas sanitárias dos córregos/ribeirões do Vilarinho, Ribeirão, Ressaca, 

Pintos, Leitão, Cachoeirinha, Pampulha, Jatobá, ribeirão Arrudas colocam em 

evidência a vulnerabilidade do atual sistema. Além disso, o crescimento e o 

adensamento informal da malha urbana, fora do controle dos processos de 

aprovação de loteamentos e edificações, deram origem a uma série de 

loteamentos irregulares, vilas e favelas que, por ocuparem áreas impróprias 

para assentamentos, como planícies de inundação e áreas de risco geológico, 

constituem atualmente os locais de maior concentração dos problemas de 

drenagem. A ausência de infraestrutura de saneamento básico agrava a 

situação da drenagem pela poluição dos corpos receptores por esgotos e lixo. 

Esta situação é ainda mais grave em áreas periféricas do Município, incluindo 

as áreas conurbadas das bacias em Contagem e Sabará. 

O Plano Diretor de Drenagem Urbana de Belo Horizonte (PDDU) foi concluído 

em 2000 e para viabilizar a sua implementação e operacionalização foi 

desenvolvido o Programa Drenurbs. 

Destaca-se que as ações do PDDU foram implementadas em fases, a saber: 
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1ª Fase (concluída em 2001): 

 Caracterização e diagnóstico das bacias hidrográficas; 

 Cadastro de macro e microdrenagem; 

 Avaliação estrutural de todos os canais; 

 Implantação de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) para a 

drenagem urbana (PDDU,2012). 

2ª Fase (concluída em 2011): 

 Modelagem matemática hidrológica e hidráulica do sistema de 

macrodrenagem das bacias hidrográficas dos ribeirões Arrudas e Onça; 

 Criação da Carta de Inundações de Belo Horizonte; 

 Monitoramento da qualidade das águas; 

 Implantação de um sistema de monitoramento hidrológico e alerta contra 

inundações; 

 Atualização e ampliação do SIG de drenagem; 

 Proposição de um novo modelo de gestão pública das águas urbanas; 

 Permanente capacitação em drenagem (PDDU,2012). 

A Política de Gestão do Risco de Inundações prevê (PBH / COMUSA, 2018): 

 Planejamento e Gestão: 

 Plano Diretor de Drenagem; 

 Plano Municipal de Saneamento; 

 Programa DRENURBS; 

 Plano Diretor Municipal e Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

  Execução de obras estruturantes; 

 Intensificação das ações de manutenção; 

 Ações de monitoramento hidrológico; 

 Ações preventivas. 

 

Em relação às intervenções estruturantes, as principais diretrizes são (PBH / 

COMUSA, 2018): 
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 Tratamento integrado dos corpos d’água no contexto da paisagem 

urbana; 

 Universalização do acesso aos serviços de saneamento e melhoria da 

qualidade ambiental da bacia hidrográfica; 

 Estabelecimento de vazão de restrição em pontos estratégicos do 

sistema de drenagem e a não transferência de impactos a jusante; 

 Priorização de alternativas de intervenções que promovam a integração 

do curso d’água à paisagem natural: parques lineares e soluções 

naturalísticas; 

 Implementação de intervenções que venham ao encontro das 

expectativas da população, assegurando a salubridade ambiental e a 

minimização dos impactos sociais. 

 

Avanços da drenagem urbana 2004 a 2018 (PBH / COMUSA, 2018): 

 1996 – Plano Diretor de Belo Horizonte - identificada a necessidade de 

se instituir um instrumento de planejamento da drenagem 

 2001 – Conclusão da 1ª Etapa do Plano Diretor de Drenagem: 

 Caracterização e diagnóstico das bacias hidrográficas; 

 Cadastro de macro e microdrenagem; 

 Avaliação de todos os canais ‐ patologias; 

 Implantação do SIG Drenagem. 

 2004 – Programa DRENURBS: 

 Assinado Contrato de Empréstimo BID - Recuperação Ambiental de 

05 Sub-Bacias: 

  Córrego Bonsucesso; 

  Córrego Engenho Nogueira; 

  Córrego Nossa Senhora da Piedade; 

  Córrego Primeiro de Maio; 

  Córrego da Avenida Baleares. 

 Fortalecimento Institucional: 

2ª Etapa do Plano Diretor de Drenagem: 

  Elaboração da Carta de Inundações (2009); 
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  Criação dos Núcleos de Alerta de Chuvas – NAC’s (2009) – 

atualmente existem 43 NACs; 

  Instalação de Placas Educativas e de Alerta (2009); 

   Atualização e ampliação do SIG Drenagem (2010); 

  Implementação do Sistema de Monitoramento Hidrológico e 

  Alerta contra Inundações (2011); 

  Estudos Técnicos de Reestruturação e Revitalização da Bacia 

do Ribeirão Arrudas (2012); 

  Estudos Técnicos para Otimização do Sistema de Drenagem 

das Bacias dos Córregos do Nado, Vilarinho e Isidoro 

(contratação em andamento); 

   Modernização, Atualização e Sustentação do Sistema Integrado 

de Gerenciamento de Drenagem e Alerta de Inundações de Belo 

Horizonte - GEDAIBH (contratação em andamento); 

 2015 – Criação da Gerência de Gestão de Águas Urbanas / SMOBI; 

Implementação dos serviços de manutenção e limpeza das bacias de 

detenção e de recuperação de galerias 

 2017 – Criação da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas / SMOBI 

 

Outros serviços realizados (PBH / COMUSA, 2018):  

 Serviços de manutenção das bacias de detenção – SUDECAP de 2017 

a 2018 com Investimento Total de setembro/2017 a agosto/2018 de R$ 5 

milhões: 

 Capina e roçada; 

 Recomposição de taludes; 

 Retirada de resíduos do espelho d’água; 

 Desobstrução e recomposição das redes de drenagem pluvial; 

 Recuperação de passeios, pistas de caminhada e ciclismo; 

 Contenção em gabião no canal das bacias; 

 Recomposição de cercas, instalação de placas e reforma de gradil; 

 Desassoreamento. 

 Serviços de limpeza de córregos e encostas – SLU. 



 
297 

297 
 

 Serviços de limpeza de bocas de lobo – Diretoria de Operações 
(DOPE/SMOBI) 
 

A Carta de Inundações de Belo Horizonte, elaborada para cada uma das 9 

Regionais apresenta 82 áreas com risco de inundação, foi publicada em 2009 e 

disponível no site da PBH, no caminho: Estrutura de Governo / Secretarias / 

Obras e Infraestrutura Publicações / Carta de Inundações (PBH / COMUSA, 

2018). 

As ações preventivas e de contingência incluem (PBH / COMUSA, 2018): 

 Atuação do Grupo Executivo de Áreas de Risco – Coordenação da 

Defesa Civil do Município – SUPDEC; 

 Previsão Meteorológica Diária e Emissão de Alertas de Chuva – 

SUPDEC; 

 Atuação junto aos Núcleos de Alerta de Chuvas – NAC; 

 Planos de Contingência. 

4.2.4 Gestão de Resíduos Sólidos  

Segundo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS-BH, 2017), o Sistema de Manejo Diferenciado e Tratamento 

Descentralizado dos Resíduos de Belo Horizonte incentiva a segregação dos 

materiais nas fontes geradoras. Com vistas à sua reintegração ambiental, 

contém três programas municipais de reciclagem: Compostagem, Coleta 

Seletiva dos Recicláveis (papel, metal, vidro e plástico) e Gestão dos Resíduos 

da Construção Civil 

Segundo o PMGIRS-BH (2017), Belo Horizonte apresenta uma gestão bastante 

complexa de acordo com a especificidade de cada resíduo. Para os resíduos 

sólidos domiciliares a produção é 43,3% dos resíduos gerados diariamente no 

município, per capita = 0,74 kg/hab.dia. A composição gravimétrica simplificada 

dos resíduos sólidos domiciliares de Belo Horizonte realizada pela Central de 

Tratamento dos Resíduos Sólidos (CTRS) Macaúbas, em 2015, foi de 48,8% 

de matéria orgânica, 35,3% de recicláveis e 15,9% de outros. 

A coleta dos resíduos sólidos domiciliares em Belo Horizonte é gerenciada pela 

SLU de forma descentralizada, sob coordenação das nove Gerências 

Regionais de Limpeza do Município, com o seguinte atendimento (PMGIRS-

BH, 2017): 

 93% da extensão das vias formalmente urbanizadas;  
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 96% da população é atendida pela coleta porta a porta. 

O Programa Municipal de Coleta Seletiva integra não apenas a coleta, 

propriamente dita, dos materiais recicláveis papel, plástico, metal e vidro, como 

também as etapas de processamento (pesagem, recebimento, segregação, 

armazenamento, prensagem, enfardamento) e comercialização desses 

materiais, realizadas pelas organizações de catadores, beneficiárias da 

destinação dos resíduos coletados pela PBH/ SLU. O material não 

comercializável e os rejeitos são recolhidos, nessas organizações, por meio da 

coleta domiciliar da SLU, e encaminhados para destinação final na CTRS 

Macaúbas (PMGIRS-BH, 2017). 

Conforme determinado pela Lei Orgânica do município de Belo Horizonte 

(21/03/1990), os materiais recicláveis coletados através das ações da prefeitura 

devem ser repassados às associações e cooperativas de catadores, ficando a 

cargo destas, sua segregação, armazenamento, enfardamento e 

comercialização. 

Segundo o PMGIRS-BH (2017), na coleta ponto a ponto o munícipe segrega os 

recicláveis na fonte geradora, acondiciona-os por tipo e os descarta em 

conteiners instalados em Locais de Entrega Voluntária (LEV). A coleta ponto a 

ponto abrange todas as regiões de Belo Horizonte e conta atualmente com 87 

endereços ou LEV, totalizando 262 contenedores. 

Quanto a destinação final, a tabela 27 aponta o local de destino por tipo de 

resíduo, considerando a origem e a quantidade de resíduo coletado. 

Tabela 27– Destinação dos resíduos sólidos de Belo Horizonte por tipologia 

Tipo de 
Resíduo 

Origem 
Quantidade 

(t/ano) 
Tratamento / 
Destinação 

Local 

Resíduos 
de 

Serviços 
de Saúde 

(RSS) 

Coleta em 
instituições de 

saúde 
9.168,53 Aterramento CTRS BR-040 

Resíduos 
Sólidos 
Urbanos 

Coleta domiciliar e 
limpeza urbana 

828.157,80 
Transbordo + 

Aterragem 
CTRS 

Macaúbas 

Coleta seletiva de 
orgânicos 

2.525,02 Compostagem CTRS BR-040 

Coleta seletiva de 
papéis, metais, 

plásticos e vidros 
6.636,51 

Triagem + 
Reciclagem 

Associações e 
Cooperativas 

Podas da 
arborização 

pública 
261,46 Compostagem CTRS BR-040 

Resíduos Coleta nas URPV 354.909,07 Triagem + CTR Maquiné 
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Tipo de 
Resíduo 

Origem 
Quantidade 

(t/ano) 
Tratamento / 
Destinação 

Local 

de 
Construção 

Civil 
(RCCV) 

e em deposições 
irregulares 

Aterragem 

Particulares e 
públicos 

29.995,80 
Triagem + 

Reciclagem 

Estação de 
Reciclagem de 

Entulho - 
Pampulha 

19.843,44 
Triagem + 

Reciclagem 

Estação de 
Reciclagem de 

Entulho - 
CTRS BR-040 

Total de Resíduos 1.251.497,63 t/ano 

Fonte: PMGIRS-BH (2017). 

A prestação de serviços regulares de coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) 

em BH, caracterizada por sua natureza obrigatória e rotineira, é remunerada 

por meio da arrecadação da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCR). A 

TCR é cobrada anualmente no mesmo boleto do IPTU, mas tem como fato 

gerador situações distintas daquelas do IPTU. São eles: o número de 

economias do imóvel e a frequência da coleta. A despesa transferida para a 

TCR são, unicamente, as de coleta e destinação de RSU. A cobrança da TCR 

é prevista na legislação tributária municipal (ARMBH, 2012). 

Segundo a Lei Municipal no 10.534/2012, é de responsabilidade do gerador: a 

coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos 

especiais, devendo proceder de acordo com a legislação específica, normas 

ambientais e demais disposições. 

 

4.2.5 Indicadores de Sustentabilidade Ambiental 

No âmbito do saneamento, a partir de uma base de dados confiável, torna-se 

possível montar um sistema de informações adequado, criando indicadores e 

índices referentes ao planejamento, prestação, regulação, fiscalização e 

controle social dos serviços. Na prática, a inexistência desses parâmetros, 

muitas vezes, impede a elaboração de planos e projetos locais com maiores 

possibilidades de acertos, tendo os profissionais que recorrer a dados 

disponíveis em outros municípios. A esse respeito, não se pode esquecer que 

o perfil dos resíduos sólidos está intimamente relacionado aos hábitos e 

costumes da população que os gerou, ao clima, à atividade econômica 

predominante no local, dentre outros aspectos. 

Para a escolha do indicador de resíduos sólidos, no PMSBH (2016/2019) e sua 

atualização em 2016 utilizou-se do ISA (Índice de Salubridade Ambiental) que 



 
300 

300 
 

era calculado para o Município de Belo Horizonte, a partir do somatório 

ponderado dos cinco índices setoriais, referentes aos aspectos 

tradicionalmente identificados como componentes do saneamento ambiental 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, resíduos 

sólidos e controle de vetores). 

A formulação dos índices foi composta a partir de dados e informações já 

disponíveis, independentemente de vistorias de campo ou de geração de novos 

dados primários, e que permitissem, em uma mesma base de análise, 

compatibilização e sistematização imediatas. Tanto o ISA, quanto seus índices 

componentes, apresentam variação de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo 

de 1, melhor seria a realidade do atendimento por determinada ação ou 

serviço, menor a carência, menores os riscos sanitários e/ou mais 

ambientalmente salubre é a região avaliada. 

Estabeleceu-se uma análise comparativa, explicitada pelos números do ISA 

entre as 98 bacias elementares e entre as 256 sub- Bacias que compõem o 

território do município. 

ISA = [Iab] x 0,05 + [Ies] x 0,35 + [Irs] x 0,20 + [Idr] x 0,40, onde: 

Iab: Índice de Abastecimento de Água; 
Ies: Índice de Esgotamento Sanitário; 
Irs: Índice de Resíduos Sólidos;  
Idr: Índice de Drenagem Urbana.  

 

4.2.5.1 Abastecimento de água 

Em Minas Gerais, o índice de atendimento de água é de 94,9%, e a tarifa 

média de água é de R$ 3,81/m3 (SNIS, 2015). Os dados fornecidos pelo 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2015) apresentam 

os indicadores dos serviços de água oferecidos em Belo Horizonte. 

Em Belo Horizonte, o índice de abastecimento de água é de 100%, conforme 

indicado na Tabela 28. 
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Tabela 28 - Dados de Abastecimento de Água em BH 

Abastecimento de Água em Belo Horizonte 

Ano 2017 

Índice de Abastecimento (%)  100 

Extensão da Rede de Distribuição (m)  6.858.355 

Número de Ligações Ativas  599.787 

Número de Economias Totais  1.033.246 

Índice de Hidrometração (%)  100 

População atendida (hab.)  2.383.241 

Volume produzido (1000m³/ano) ( 232.626 

Volume tratado (1000m³/ano)  232.626 

Volume consumido (1000m³/ano)  138.759 

Consumo energia elétrica do sistema (1000 KWh/ano)  168.527 

Fontes: COPASA (2017) - PORTAL SAP 

O sistema de abastecimento de água em Belo Horizonte é universalizado. As 

áreas não cobertas pelo serviço se restringem, basicamente, às áreas de risco 

nas quais a ação a ser implantada é a de remoção e reassentamento da 

população.  

De acordo com os relatórios de qualidade da água produzida e distribuída no 

município, disponibilizados pela COPASA, a água atende aos padrões de 

qualidade estabelecidos pela legislação (COPASA, 2016). O resultado da 

qualidade da água é obtido a partir de análises trimestrais e semestrais. Os 

dados disponibilizados pela COPASA, nos relatórios de qualidade da água 

produzida e distribuída, evidenciam o atendimento aos padrões de qualidade 

estabelecidos pela legislação – Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde 

sobre potabilidade de água.  

Para o indicador ambiental referente ao abastecimento de água adotou-se 

como referência o PMSBH (2016) e o PMGIRS-BH (2017), conforme 

apresentado no Quadro 19. 

Quadro 19 - Indicadores de Sustentabilidade Ambiental para abastecimento de água 

DIMENSÃO COMPONENTE ÍNDICE VARIÁVEIS 

AMBIENTAL IRPA 
SANEAMENTO 
Água 

Abastecimento e 
tratamento de 
água 

Percentual de água coletada e tratada 
 
Custo tarifa média água em relação à 
população atendida 

Fonte: PMSBH (2016) e PMGIRS-BH (2017) 

 Índice de Abastecimento de Água (Iab) - PMSBH (2016): 

Segundo o PMSBH (2016), o índice de abastecimento de água (Iab) é 

representado pela cobertura desses serviços, conforme a seguinte equação: 
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Onde: 

Paa: População, da área considerada, atendida com abastecimento de 
água; 
Pt: População total da área considerada. 

O Iab, com peso adotado de 0,05, foi admitido igual à unidade, em função da 

situação atual de quase universalização dos serviços. Quase toda a população 

de Belo Horizonte é hoje atendida pelo sistema público de abastecimento de 

água, com qualidade e quantidade satisfatórias. As áreas ainda sujeitas à 

intermitência são residuais e as não atendidas correspondem a áreas invadidas 

e sujeitas a algum tipo de risco (PMSBH, (2016). 

 

4.2.5.2 Esgotamento sanitário  

Em Minas Gerais, o índice de atendimento total de esgoto referido aos 

municípios atendidos com água é de 91,32% e a tarifa média para esgoto é de 

R$3,43/m³ (SNIS, 2015). Os dados fornecidos pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre saneamento (SNIS, 2015) apresentam os indicadores dos 

serviços de esgoto oferecidos em Belo Horizonte, conforme indicado na Tabela 

29. 

Tabela 29 - Dados de esgotamento sanitário de Belo Horizonte 

Esgotamento Sanitário em Belo Horizonte 

Ano 2015 

População atendida (hab.) 2.285.364 

Extensão da rede de esgoto (Km) 4.299,97 

Volume de esgoto coletado (1000m³/ano) 105.201,19 

Volume de esgoto tratado (1000m³/ano) 97.281,05 

Consumo energia elétrica do sistema (1000KWh/ano) 13.271,69 

Fonte: SNIS (2015) 

Em estudo recente promovido pelo Instituto Trata Brasil19 sobre as condições 

de saneamento básico, envolvendo os 81 municípios brasileiros com mais de 

300 mil habitantes, nos quais vivem 72 milhões de pessoas, Belo Horizonte 

ocupa a 10ª posição no ranking das cidades avaliadas (TRATA BRASIL, 2008). 

No período compreendido entre os anos 2003-2008 a Capital oscilou entre a 2ª 

posição e atual 10ª posição no item saneamento básico. 

Entre as cidades-sede da COPASA, a Capital mineira foi a que necessitou de 

menos investimentos para universalizar o acesso à coleta de esgoto e para 
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tratar 100% dos efluentes coletados: pouco mais de R$ 317 milhões (COPASA, 

2010).  

Para o indicador ambiental referente ao esgotamento sanitário adotou-se como 

referência o PMSBH (2013), e o PMGIRS-BH (2017), conforme apresentado na 

Quadro 20. 

Quadro 20 - Indicadores de Sustentabilidade Ambiental para Esgotamento Sanitário 

DIMENSÃO COMPONENTE ÍNDICE VARIÁVEIS 

AMBIENTAL IRPA 
SANEAMENTO 
Esgoto 

Coleta e 
tratamento de 
esgoto 

Percentual de esgoto coletado e tratado 
 
Custo tarifa média esgoto em relação à 
população atendida 

Fonte: PMGIRS-BH (2017) 

 Índice de Esgotamento Sanitário (Ires) - PMSBH (2016): 

O Índice de Esgotamento Sanitário (Ies), cujo peso atribuído é de 0,35, é 

expresso pela composição dos indicadores de atendimento por coleta (Ice) e 

de atendimento por interceptação (Iie), conforme a seguinte equação: 

Ies = 0,30 × Ice + 0,70 × Iie 

Onde: 

Ice: Indicador de atendimento por coleta de esgoto; 
Iie: Indicador de atendimento por interceptação de esgoto. 

O Indicador de atendimento por coleta de esgoto (Ice) é expresso pela relação 

entre a população atendida com ligação oficial de esgotos à rede pública de 

coleta em determinada área e a população total da área considerada. 

    
   

  
 

Onde: 
Pac: População, da área considerada, atendida com coleta de esgotos; 
Pt: População total da área considerada. 

O Indicador de atendimento por interceptação de esgotos (Iie) é expresso pela 

relação entre a extensão de interceptores implantados, em determinada área, e 

a extensão total necessária de interceptores (existentes + previstos) na área 

considerada. 

    
   

  
 

Onde: 
Pai: População, da área considerada, atendida com interceptação de 
esgotos; 
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Pt: População total da área considerada. 
 

4.2.5.3  Resíduos sólidos e serviços de limpeza urbana  

Para o indicador ambiental referente aos resíduos sólidos adotou-se como 

referência o PMGIRS-BH (2017), nos quais os indicadores foram agrupados 

por tipo de serviço e manejo dos resíduos, conforme apresentado no Quadro 

21. 

Quadro 21 - Indicadores de Sustentabilidade Ambiental para Resíduos Sólidos 

DIMENSÃO COMPONENTE ÍNDICE VARIÁVEIS 

AMBIENTAL IRPA 
SANEAMENTO 
Resíduos Sólidos 

MANEJO DE 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
PÚBLICOS 

 Taxa de cobertura dos serviços de limpeza de vias 
e logradouros, em relação à extensão total de vias 
urbanas (%);  
 Custo unitário médio do serviço de varrição 
(R$/km de sarjetas varridas);  
Taxa de automação dos serviços de varrição (%): 
extensão de sarjetas varridas com serviço 
mecanizado, em relação à extensão total de 
sarjetas varridas (serviços manual e mecanizado); 
 Produtividade média dos varredores: extensão 
total de sarjeta varrida, por total de varredores por 
dia (km/empregado/dia);  

MANEJO DE 
RESÍDUOS 
DOMICILIARES 

Taxa de cobertura do serviço de coleta 
indiferenciada de resíduos domiciliares, em relação 
à população total do município (%); 
 Taxa de aterramento dos resíduos domiciliares, 
em relação ao total de resíduos urbanos (domiciliar 
+ público) manejados pela SLU (%) - expressa em 
termos de massa; 
 Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva 
em relação ao total de bairros (%) = número de 
bairros atendidos/ número total de bairros 
existentes no município;  
 Taxa de material recolhido pela coleta seletiva 
PMPV, em relação à quantidade total coletada de 
resíduos sólidos domiciliares (%) = massa coletada 
de materiais recicláveis PMPV/ massa total 
coletada de resíduos sólidos domiciliares;  
 Taxa de recuperação de materiais recicláveis, em 
relação à quantidade total coletada ou índice de 
rejeitos (%) = massa de recicláveis, comercializada 
/ massa total coletada de forma seletiva; 
 

MANEJO DE 
RESÍDUOS DE 
SERVIÇO DE 
SAÚDE 

Massa de resíduos de serviços de saúde (RSS) 
coletada per capita (apenas por coletores 
públicos), em relação à população urbana kg/ 
(1.000 habxdia);  
 
Taxa de RSS coletada nos estabelecimentos de 
saúde, em relação à quantidade total coletada de 
resíduos (domiciliares + públicos) (%); 
 

MANEJO DE 
RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

 Massa de resíduos da construção civil (RCC) 
coletada per capita em relação à população urbana 
(kg/habitante x dia);  
 Taxa de RCC coletada, em relação à quantidade 
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DIMENSÃO COMPONENTE ÍNDICE VARIÁVEIS 

total coletada de resíduos (domiciliares + públicos) 
(%); 
 Número de pontos de deposições irregulares por 
mil habitantes;  
Massa recuperada de RCC, em relação à 
quantidade total removida na limpeza corretiva de 
deposições irregulares (%);  
Número de URPV instaladas, por habitantes;  
 Taxa de resíduos destinados às ERE, em relação 
à quantidade total manejada de RCC (%);  
Taxa de reciclagem de RCC nas ERE, em relação 
à quantidade total manejada de RCC (%); 
 Taxa de resíduos Classe A (cerâmicos e 
cimentícios) reciclados, em relação à quantidade 
total recebida de RCC nas ERE  

Fonte: Adaptado de Brencorp, 2017. 

 Índice de Resíduos Sólidos (Irs) - PMSBH (2016): 

O índice de resíduos sólidos (Irs), com peso adotado de 0,20 é representado 

pelo indicador de coleta de lixo (Icl), que expressa a cobertura dos serviços de 

coleta regular, porta a porta, de resíduo domiciliar. O Icl apresenta a relação 

entre a população atendida pelos serviços de coleta domiciliar porta a porta e a 

população total da área considerada, conforme a seguinte equação: 

          
   

  
, onde: 

Pcl = população atendida; 

Pt = população total. 

No tocante aos resíduos sólidos, a meta do PMSB se refere apenas à 

cobertura pelos serviços de coleta, o que restringe a utilização desse indicador 

para planejamento das diversas ações afetas ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos na capital. 

 

4.2.5.4 Drenagem urbana  

Para o indicador ambiental referente a drenagem urbana adotou-se como 

referência o PMGIRS-BH (2017), conforme apresentado no Quadro 22. 

Quadro 22 - Indicadores de Sustentabilidade Ambiental para drenagem urbana 

DIMENSÃO COMPONENTE ÍNDICE VARIÁVEIS 

AMBIENTAL IRPA 
SANEAMENTO 

DRENAGEM-INUNDAÇÃO RELAÇÃO ENTRE ÁREA 
INUNDÁVEL PREVISTA 
NA CARTA DE RISCO E 
ÁREA INUNDÁVEL 
RELATADA POR 
HISTÓRICO DE 
MORADORES 

Fonte: Adaptado de Brencorp, 2017. 
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A problemática de macrodrenagem em Belo Horizonte, de maneira sintética, 

está associada aos seguintes aspectos: 

 Insuficiência do sistema implantado devido ao avanço da urbanização e 

falta de planejamento na execução das obras e projetos; 

 Existência de populações ribeirinhas, que não raras vezes ocupam 

integralmente a calha de córregos e onde o poder público ainda não 

realizou intervenções. 

Para a escolha do indicador de drenagem, no PMS 2012/2015 e sua 

atualização, em 2014, optou-se por considerar estes dois itens listados, e 

desconsiderar a insuficiência de microdrenagem, apesar da importância do 

tema e do desconforto gerado na cidade, durante o período chuvoso.  

Com relação ao sistema implantado de macrodrenagem, utilizou-se o trabalho, 

concluído em 2009 e intitulado “Carta de Inundações de Belo Horizonte”, que 

faz parte da 2ª Etapa do Plano Diretor de Drenagem, através do componente 

de fortalecimento institucional do Programa Drenurbs. Nesse trabalho foram 

empregados os resultados dos Estudos de Modelagem Matemática, 

Hidrológica e Hidráulica do Sistema de Macrodrenagem das Bacias 

Hidrográficas dos Ribeirões Arrudas e Onça, também integrante da 2ª Etapa do 

Plano Diretor de Drenagem; além dos históricos de inundações repassados 

pelas Administrações Regionais e as manchas de inundação definidas pelo 

Programa Drenurbs para os córregos em leito natural. A “Carta de Inundações 

de Belo Horizonte” permitiu o mapeamento de 82 pontos de inundação em todo 

o território municipal. 

De maneira complementar, foram identificadas outras manchas de inundação, 

denominadas “Manchas Faladas”, em áreas indicadas pelas Administrações 

Regionais da PBH para a constituição dos NAC – “Núcleos de Alerta de 

Chuvas”. Os NAC são grupos de cidadãos, residentes ou que trabalham nas 

referidas áreas de inundação, que atuam como interlocutores entre o Poder 

Público e a população. A metodologia de composição das “Manchas Faladas” 

consistiu no resgate da memória dos eventos locais, registrados pelos 

voluntários dos NAC, que resultou em um traçado da mancha de maior 

amplitude presenciada em cada um destes pontos, segundo a população. 

O Índice de Drenagem (Idr) procura avaliar o sistema de macrodrenagem 

natural e construído, através do cruzamento das manchas da Carta de 

Inundações e das “Manchas Faladas” com a população inserida nas mesmas, 

refletindo o percentual da população residente em áreas inundáveis. 
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O Índice de Drenagem (Idr) é expresso pela população inserida nas manchas 

de inundação em relação à população total da área considerada, conforme a 

seguinte equação: 

      
   

  
 

Onde: 
Pmi: População, da área considerada, inserida nas manchas de 
inundação; 
Pt: População total da área considerada. 

Com a definição dos indicadores e índices setoriais, referentes aos quatro 

aspectos do saneamento, foi formulado o Índice de Salubridade Ambiental – 

ISA, para cada bacia elementar e para cada sub-bacia. Quanto maior o valor 

resultante do somatório dos índices setoriais, menor a carência dos serviços de 

saneamento e, portanto, maior o ISA. 

O Indicador de Drenagem – IDR é parte constituinte do Índice de Salubridade 

Ambiental – ISA, que é um dos Critérios de Priorização do PMS, conforme 

apresentado na Figura 61. 

Figura 61 – Indicador de drenagem (IDR) 

 
Fonte: PMSBH (2016) 



 
308 

308 
 

Para o indicador ambiental referente ao abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e drenagem urbana adotou-se como referência o PMSBH (2016) e 

para o indicador ambiental referente aos resíduos sólidos adotou-se como 

referência o PMGIRS-BH (2017), nos quais os indicadores foram agrupados 

por tipo de serviço e manejo dos resíduos, conforme apresentado no Quadro 

23. 

Quadro 23 - Indicadores de Sustentabilidade Ambiental  

COMPONENTE ÍNDICE VARIÁVEIS 

IRPA 
SANEAMENTO 
Água 

ABASTECIMENTO 
E TRATAMENTO 
DE ÁGUA 

Custo Percentual de água coletada e tratada; 
 
Tarifa média água em relação à população atendida. 

IRPA 
SANEAMENTO 
Esgoto 

COLETA E 
TRATAMENTO DE 
ESGOTO 

Percentual de esgoto coletado e tratado; 
 
Custo tarifa média esgoto em relação à população 
atendida. 

IRPA 
SANEAMENTO 
Resíduos Sólidos 

MANEJO DE 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
PÚBLICOS 

Taxa de cobertura dos serviços de limpeza de vias e 
logradouros, em relação à extensão total de vias 
urbanas (%);  
 Custo unitário médio do serviço de varrição (R$/km de 
sarjetas varridas);  
Taxa de automação dos serviços de varrição (%): 
extensão de sarjetas varridas com serviço mecanizado, 
em relação à extensão total de sarjetas varridas 
(serviços manual e mecanizado); 
 Produtividade média dos varredores: extensão total de 
sarjeta varrida, por total de varredores por dia 
(km/empregado/dia).  

 MANEJO DE 
RESÍDUOS 
DOMICILIARES 

Taxa de cobertura do serviço de coleta indiferenciada 
de resíduos domiciliares, em relação à população total 
do município (%); 
 Taxa de aterramento dos resíduos domiciliares, em 
relação ao total de resíduos urbanos (domiciliar + 
público) manejados pela SLU (%) - expressa em 
termos de massa; 
  Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva em 
relação ao total de bairros (%) = número de bairros 
atendidos/ número total de bairros existentes no 
município;  
 Taxa de material recolhido pela coleta seletiva PMPV, 
em relação à quantidade total coletada de resíduos 
sólidos domiciliares (%) = massa coletada de materiais 
recicláveis PMPV/ massa total coletada de resíduos 
sólidos domiciliares;  
 Taxa de recuperação de materiais recicláveis, em 
relação à quantidade total coletada ou índice de rejeitos 
(%) = massa de recicláveis, comercializada / massa 
total coletada de forma seletiva. 

 MANEJO DE 
RESÍDUOS DE 
SERVIÇO DE 
SAÚDE 

Massa de resíduos de serviços de saúde (RSS) 
coletada per capita (apenas por coletores públicos), em 
relação à população urbana kg/ (1.000 habxdia);  
 
Taxa de RSS coletada nos estabelecimentos de saúde, 
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COMPONENTE ÍNDICE VARIÁVEIS 

em relação à quantidade total coletada de resíduos 
(domiciliares + públicos) (%). 

 MANEJO DE 
RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

 Massa de resíduos da construção civil (RCC) coletada 
per capita em relação à população urbana (kg/habitante 
x dia);  
 Taxa de RCC coletada, em relação à quantidade total 
coletada de resíduos (domiciliares + públicos) (%); 
  Número de pontos de deposições irregulares por mil 
habitantes;  
Massa recuperada de RCC, em relação à quantidade 
total removida na limpeza corretiva de deposições 
irregulares (%);  
Número de URPV instaladas, por habitantes;  
 Taxa de resíduos destinados às ERE, em relação à 
quantidade total manejada de RCC (%);  
Taxa de reciclagem de RCC nas ERE, em relação à 
quantidade total manejada de RCC (%); 
 Taxa de resíduos Classe A (cerâmicos e cimentícios) 
reciclados, em relação à quantidade total recebida de 
RCC nas ERE. 

IRPA 
SANEAMENTO 

DRENAGEM-
INUNDAÇÃO 

Relação entre área inundável prevista na carta de risco 
e área inundável relatada por histórico de moradores. 

Fonte: PMSBH (2016) , PMGIRS-BH (2017) e adaptado de BRENCORP (2017),  

 

4.2.3 Condições Econômicas, Estrutura Produtiva, Ocupação (trabalho e 

emprego) e finanças públicas  

Belo Horizonte é centro polarizador do estado de Minas Gerais. A polarização 

corresponde ao fenômeno de atração exercida por um município sobre outro ou 

uma rede de municípios em função da estrutura econômica que dispõe. Belo 

Horizonte, em decorrência da rede de serviços e bens que congrega, exerce 

uma significativa polarização da região metropolitana. Numa perspectiva 

comparativa, o centro polarizador apresenta uma maior heterogeneidade de 

bens e serviços, atraindo para si o fluxo dos consumidores que não se veem 

atendidos em seus mercados locais. Numa cidade como Belo Horizonte pode-

se ter acesso a bens e serviços não disponíveis no mercado dos demais 

municípios inscritos na região metropolitana ou além dela no estado de Minas 

Gerais. 

Amplos sistemas de ensino com universidades, faculdades, escolas 

profissionalizantes, etc.; de cultura e diversão como teatros, cinemas, 

programações culturais; de saúde – hospitais, clínicas, exames diversos; sedes 

de repartições públicas e instituições financeiras; e de consumo em geral são 

exemplos de elementos polarizadores da capital. 
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Embora Belo Horizonte apresente uma complexa e diversificada estrutura 

econômica, em função da dimensão geográfica e do efeito polarizador exercido 

por Rio de Janeiro e São Paulo, a sua polarização não se faz sentir 

homogeneamente e expressivamente em toda a extensão do estado. Ou seja, 

o município não conseguiu ser um polo de referência estadual. Os arredores 

das metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro incluíram em suas áreas de 

influência parte do território de Minas Gerais: pelo Sudoeste, o Triângulo 

Mineiro e o Sul de Minas (área metropolitana de São Paulo) e pelo Sul, Zona 

da Mata (área metropolitana do Rio de Janeiro). A localização geográfica do 

município de Belo Horizonte o coloca numa situação ao mesmo tempo 

privilegiada e de dependência em relação às metrópoles à sua volta. As fortes 

polaridades existentes no Brasil representam um desafio para o conjunto do 

país e para o próprio município de Belo Horizonte.  

Nota-se assim que dentro do contexto nacional, a RMBH, que é a terceira 

maior em termos populacionais, não exerce tanta influência sobre a população 

de outros estados, como no caso das regiões metropolitanas de São Paulo e 

do Rio de Janeiro. Dados do Pré Diagnóstico do Plano Estratégico da Grande 

Belo Horizonte (2010) indicam que a região é pouco aberta, o que pode ser 

percebido, por exemplo, pela escassa presença de estrangeiros entre a 

população, comparada a outras cidades de mesmo porte. Ademais, o 

crescimento de Belo Horizonte teve impulso em migrações essencialmente 

intraestaduais e, secundariamente, interestaduais (Souza e Brito, 2005). Estes 

fatores são reflexos de uma baixa atratividade que a cidade possui em relação 

aos imigrantes de outras regiões do país, o que reflete até certo ponto, certa 

estagnação de sua economia. 

Um dos desafios enfrentados pelo conjunto metropolitano é remediar a sua 

escassa articulação. Articulação que não apresenta restrições somente entre a 

capital e o Estado, mas também em relação ao entorno. O fortalecimento da 

estrutura econômica de todo o conjunto metropolitano, em especial ao de Belo 

Horizonte, é um desafio a ser enfrentado para que o sistema revigore sua 

posição polarizadora no âmbito do estado de Minas Gerais e, também, defina 

um novo quadro relacional com os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro.   

 

4.2.3.1 Estrutura produtiva 

O Produto Interno Bruto - PIB de Belo de Horizonte é de 87,7 bilhões de reais, 

aproximadamente 38% do PIB computado para a RMBH para o mesmo ano 

(FJP, 2014). Em relação a Minas Gerais, a capital participa com 17% da 
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riqueza produzida pelo estado que, por sua vez, detém uma participação no 

produto brasileiro de cerca de 9%. 

A Tabela 30 a seguir apresenta os valores dos PIBs para o Brasil, Minas 

Gerais, Região Metropolitana e Belo Horizonte. 

Tabela 30 - Valor Adicionado (VA), por setores de atividade econômica e Produto Interno 

Bruto - PIB em milhares de reais – 2014. 

Local 

Valor adicionado 

Impostos 

Produto 

Interno Bruto 

a preços 

correntes Agropecuária Indústria 

Serviços Total Valor 

adicionado 

bruto a 

preços 

correntes 

total 

Administração 

Pública 
Serviços 

Brasil 249.975.000 1.183.094.000 816.808.000 2.722.857.000 4.972.734.000 806.218.780 5.778.952.780 

Minas 

Gerais 
25.586.134 130.897.371 71.892.049 225.777.879 454.153.432 62480552 516.633.984 

RMBH 1.346.869 69.425.676 24.474.677 102.598.004 197.845.226 30.250.825 228.096.052 

BH 1.487 16.105.159 9.426.892 50.309.935 75.843.474 11.813.286 87.656.760 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 

Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA (2014). 

O PIB per capita de Belo Horizonte, com base em dados de 2014, foi de 35.188 

reais (PBH, 2017), superior à média mineira que, por sua vez, foi 24.917 reais. 

A Tabela 31 a seguir apresenta a evolução dos valores do PIB per capita do 

período de 2000 a 2010. 

Tabela 31 - Evolução do PIB per capita em Belo Horizonte e Minas Gerais – 2000/2014. 

Local / Ano 2010 2011 2012 2013 2014 

Minas Gerais 17.919 20.281 22.275 23.697 24.917 

Belo 

Horizonte 
24.923 27.798 31.167 33.167 35.188 

Fonte: FJP (2017) e CEI (2017). 
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Observando-se o Valor Adicionado10 obtido pelas diversas atividades 

econômicas existentes, vê-se que o setor de Serviços, podendo incluir os 

serviços da Administração Pública, prevalece no Brasil, Minas Gerais, RMBH e 

Belo Horizonte, sendo a atividade mais concentrada em 2014.  

O setor Industrial se mostra significativo também na formação do PIB dessas 

economias. A participação industrial do valor adicionado da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte representando 35% de seu PIB, e do Estado 

de Minas com 29%, que superam a média de participação nacional deste setor. 

Belo Horizonte, neste sentido, contribui com 23% da formação do setor 

industrial de sua região metropolitana. 

Por fim, o setor Agropecuário que, embora se faça relevante intrinsicamente, 

apresenta-se como o terceiro setor na importância da formação do PIB de 

Minas e do Brasil, com 5% de participação.  

A Figura 62 a seguir apresenta a participação do valor adicionado na formação 

dos PIBs dessas espacialidades. 

Figura 62 – Percentual de participação do Valor Adicionado dos setores econômicos na 
formação do PIB do Brasil, Minas Gerais, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Belo 

Horizonte – 2014 

 

  

                                                      
10 O Valor Adicionado (VA) é a contribuição ao Produto Interno Bruto (PIB) pelas diversas atividades 

econômicas, obtida por diferença entre o valor bruto da produção e o consumo intermediário absorvido 
por estas atividades. 
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Fonte: Elaboração própria/ IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias 

Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA (2014). 

 

4.2.3.2 Setor de Serviços 

O setor terciário sempre teve grande importância para Belo Horizonte, a 

começar pelo fato de que a cidade, sede da região metropolitana, já foi criada 

com a função de capital administrativa e financeira de Minas Gerais. Este papel 

de forte centralidade repete em vários domínios do setor de serviços. Entre o 

setor de serviços destacam os de saúde – com numerosos hospitais de alto 

nível, laboratórios e grupos de pesquisa médica – de educação – com uma 

cobertura de todos os níveis de educação, possuindo as duas maiores 

universidades mineiras e diversas outras – de lazer, cultura, comunicação e 

publicidade, onde situam-se as sedes das redes de televisão, jornais e rádios.  

Ainda, o predomínio do setor de serviços, está associado à intensidade do 

comércio atacadista e varejista que atende a grande demanda residente e 

flutuante, às instituições financeiras, ao trabalho dos profissionais liberais bem 

como à própria vocação administrativa do município de Belo Horizonte, sede do 

governo estadual, secretarias de Estado e órgãos públicos. 

Ainda no âmbito do setor de serviços, Belo Horizonte é também um centro de 

excelência nas áreas de tecnologia da informação e biotecnologia. A cidade 

abriga mais de mil empresas de tecnologia da informação e cerca de 200 

empresas de biotecnologia. 

Em 2005, a UFMG, o Governo do Estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo 

Horizonte, o Sebrae-MG e FIEMG, com apoio da Fapemig e da Finep, criaram 

o Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC) que é um condomínio que 

abriga empresas que se dedicam a produzir novas tecnologias e centros 

públicos e privados de Pesquisa & Desenvolvimento. Atualmente as empresas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/SEBRAE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_das_Ind%C3%BAstrias_do_Estado_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Financiadora_de_Estudos_e_Projetos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Tecnol%C3%B3gico_de_Belo_Horizonte
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instaladas no BH-TEC desenvolvem softwares para prefeituras, governos e 

empreendedores de todo o Brasil (WIKIPÉDIA, 2017). 

Também em 2005, o Google, uma das maiores companhias mundiais no setor 

de tecnologia da informação, instalou um escritório de engenharia de software 

na cidade de Belo Horizonte, após a compra de uma pequena empresa criada 

por um grupo de professores da UFMG. Em 2016 a unidade foi ampliada e 

reinaugurada como Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, sendo este um 

dos mais importantes da empresa no mundo em termos de desenvolvimento de 

ferramentas que melhoram o buscador online com impacto em 100% das 

buscas feitas no Google no mundo inteiro. Este centro em Belo Horizonte 

também é único do tipo na América Latina e é um dos poucos no mundo que 

tem acesso ao algoritmo de buscas do Google. (WIKIPÉDIA, 2017) 

Em 2012, a Embraer, fabricante de aviões brasileira, instalou em Belo 

Horizonte seu Centro de Engenharia e Tecnologia, com atividades voltadas 

para o desenvolvimento de projetos, o primeiro fora da sede da empresa, em 

São José dos Campos. Esta unidade em Belo Horizonte tem suas atividades 

voltadas para o desenvolvimento de produtos e serviços para o setor 

aeronáutico e de defesa e segurança. O Centro, hoje instalado no Centro 

Tecnológico de Minas Gerais (CETEC), passou por uma ampliação no ano de 

2014 e futuramente deve ser transferido para o complexo do Centro de 

Tecnologia e Capacitação Aeroespacial (CTCA), no município de Lagoa Santa, 

na Grande BH, assim que este for concluído. (WIKIPÉDIA, 2017)  

A extensão territorial relativamente pequena do município do município de Belo 

Horizonte fez com que muitas empresas fossem se instalar fora de seus limites. 

Algumas, contudo, inter-relacionam-se diretamente com Belo Horizonte já que 

abastecem o mercado da capital com serviços e comércio, como é o caso da 

Ceasa (Centrais de Abastecimento de Minas Gerais) e da região comercial do 

Eldorado, no município vizinho de Contagem. Neste sentido, chama-se a 

atenção para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, por onde embarcam e 

desembarcam passageiros de outros estados e países, e que fica situado no 

município de Confins. 

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no tocante ao comércio atacadista 

registra-se uma competição crescente de cidades como Juiz de Fora e 

Uberlândia, os dois principais polos do Estado depois de Belo Horizonte. 

4.2.3.3 Setor Industrial 

Além da importância das atividades de comércio e serviços, cabe destacar a 

grande concentração industrial na economia metropolitana, que abriga 

praticamente todas as indústrias de bens e equipamentos especialmente em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Tecnol%C3%B3gico_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Tecnol%C3%B3gico_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Santa
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Belo Horizonte e nos municípios metropolitanos, onde se destacam Betim e 

Contagem. 

Betim, especialmente, é a cidade que mais se destaca no setor industrial, 

sendo a cidade mais industrializada da região metropolitana, abrigando plantas 

industriais como a refinaria da Petrobrás e a fábrica de automóveis da Fiat, 

dentre várias outras.  

Belo Horizonte apresenta acentuada diversificação interna e um significativo rol 

de empreendimentos. O parque industrial de Belo Horizonte congrega os 

setores de extração de minerais metálicos, fabricação de produtos alimentícios 

e bebidas, fabricação de produtos têxteis, confecção de artigos de vestuário e 

acessórios, fabricação de artefatos de couro, edição e reprodução de 

gravações, fabricação de produtos químicos, fabricação de produtos de 

minerais não metálicos, metalurgia básica, fabricação de máquinas e 

equipamentos, eletroeletrônicos, fabricação e montagem de veículos 

automotores e fabricação de móveis. 

O subsetor de construção também é de grande importância, não só na parte 

residencial como também na infraestrutura, saneamento básico e obras de 

grande porte.  

A indústria extrativa mineral, principalmente a de minério de ferro, vem 

mantendo, há bastante tempo, sua importância nos municípios do Sul e do 

Leste da RMBH. A presença da RMBH no quadrilátero ferrífero garante uma 

participação importante da indústria extrativista mineral no PIB metropolitano. 

Nova Lima, Brumadinho e Itatiaiuçu, na região metropolitana, e ainda, São 

Gonçalo do Rio Abaixo e Itabirito, no colar metropolitano, são municípios que 

possuem grandes minas ativas, sendo a economia destes baseada na 

mineração. As mineradoras Vale, Anglo American e Ferrous atuam fortemente 

na extração de minério nestes municípios, garantindo o emprego de diversos 

profissionais na região metropolitana no ramo da mineração. 

4.2.3.4 Setor agropecuário 

A participação do setor agropecuário em Belo Horizonte como em sua região 

metropolitana é modesta, muito em função do elevado grau de urbanização 

dessas cidades, sendo em Belo Horizonte de 100%. 

A agropecuária se destaca em municípios próximos à capital como Ibirité, 

Sarzedo, Mário Campos, Belo Vale, Moeda, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, 

Matozinhos e Brumadinho. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Refinaria_Gabriel_Passos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiat_Betim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quadril%C3%A1tero_ferr%C3%ADfero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brumadinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itatiaiu%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_do_Rio_Abaixo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_do_Rio_Abaixo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itabirito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_S.A.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anglo_American
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrous_Resources_do_Brasil
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4.2.3.5  Ocupação pelo trabalho e emprego 

Belo Horizonte registrou um quantitativo de sua população em idade ativa - 

PIA11de 2.096.677 pessoas das quais, 1.323.271 representam sua População 

Economicamente Ativa - PEA12 ou 63,1%. Da PEA, 1.237.107 pessoas, ou 

93,5%, estavam ocupadas na semana de referência do recenseamento e, 

6,5%, desocupadas. A Tabela 32 a seguir apresenta os quantitativos das 

condições de ocupação da população de Belo Horizonte. 

Tabela 32 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de atividade e de 
ocupação na semana de referência, no município de Belo Horizonte. 

Local 
Populaçã
o Idade 
Ativa 

Economicamente 
ativas 

Economicamente 
ativas - ocupadas 

Economicament
e ativas - 

desocupadas 

Não 
economica-
mente ativas 

Belo 
Horizonte 
(MG) 

2.096.677 1.323.271 1.237.107 8.6164 773.406 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2010). 

A distribuição da população economicamente ativa ocupada pelos setores das 

diversas atividades econômicas encontra-se apresentada na Tabela 33, a 

seguir. Cabe destacar a participação dos ocupados nas atividades do comércio 

e da indústria da transformação, 17,6% e 9,1% da população ocupada.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 A População em Idade Ativa – PIA é uma classificação etária que compreende o conjunto de todas as 

pessoas teoricamente aptas a exercer uma atividade econômica. No Brasil, a PIA é composta por toda 
população com 10 ou mais anos de idade e subdivide-se em População Economicamente Ativa - PEA e a 
População não Economicamente Ativa - PNEA. 
 
12 A População Economicamente Ativa (PEA) compreende o potencial de mão-de-obra com que pode 

contar o setor produtivo, isto é, a população ocupada e a população desocupada. A população ocupada é 
composta por empregados com ou sem carteira de trabalho, pessoas que trabalham por conta própria e 
não têm empregados, empregadores e pessoas que trabalham sem remuneração. A população 
desocupada compreende pessoas que se encontram desempregadas, mas estão dispostas a trabalhar. A 
PNEA (ou PEI) compreende pessoas que estão inaptas a trabalhar, que desistiram de buscar trabalho ou 
que não querem trabalhar e os estudantes. A população em idade inferior a 10 anos é classificada como 
População em Idade Economicamente Inativa (PINA). 
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Tabela 33 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, 
por seção de atividade do trabalho principal do município de Belo Horizonte - Resultados 

Gerais da Amostra –2010. 

Atividade Pessoas Ocupadas 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 6.311 

Indústrias extrativas 7.886 

Indústrias de transformação 112.699 

Eletricidade e gás 4.875 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação 

7.531 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2010). 

A distribuição da população economicamente ativa ocupada pelos setores das 

diversas atividades econômicas encontra-se apresentada na Tabela 34, a 

seguir apresentada. Cabe destacar a participação dos ocupados nas atividades 

do comércio e da indústria da transformação, 17,6% e 9,1% da população 

ocupada.  

Tabela 34 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, 
por seção de atividade do trabalho principal do município de Belo Horizonte - Resultados 

Gerais da Amostra – 2010. 

Atividade Pessoas Ocupadas 

Agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura 

6.311 

Indústrias extrativas 7.886 

Indústrias de transformação 112.699 

Eletricidade e gás 4.875 

Água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação 

7.531 

Construção 86.164 

Comércio; reparação de veículos 
automotores e motocicletas 

218.294 

Transporte, armazenagem e correio 59.395 

Alojamento e alimentação 43.649 

Informação e comunicação 35.169 

Atividades financeiras, de seguros e 
serviços relacionados 

30.788 

Atividades imobiliárias 11.424 
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Atividade Pessoas Ocupadas 

Atividades profissionais, científicas e 
técnicas 

75.599 

Atividades administrativas e serviços 
complementares 

69.561 

Administração pública, defesa e 
seguridade social 

77.291 

Educação 82.698 

Saúde humana e serviços sociais 78.905 

Artes, cultura, esporte e recreação 18.763 

Outras atividades de serviços 44.627 

Serviços domésticos 83.058 

Organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais 

65 

Atividades mal especificadas 82.356 

Total 1.237.107 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2010). 

Agrupando as atividades do trabalho principal da população ocupada pelos 

setores Primário, Secundário e Terciário da economia de Belo Horizonte, 

verifica-se uma participação preponderante dos Serviços, com 76% de 

participação. O Setor Secundário, que agrupam as atividades das indústrias 

extrativas, da transformação e da construção civil, por sua vez, também é 

relevante e detém 17% da população ocupada total. O Setor Primário, 

representado pelas atividades agrossilvopastoris, pesca e aquicultura, 

apresenta uma participação praticamente desprezível. A Figura 63 a seguir 

ilustra a participação da distribuição da população ocupada. 
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Figura 63 –Distribuição da população ativa ocupada por setores da economia – 2010 

 

Fonte: Adaptado de IBGE Censo Demográfico (2010). 

 

O número de empregos formais para Belo Horizonte em 2015 foi de 1.216.511 

e, já em 2016, de 1.176.985 (RAIS, 2017), apresentando uma redução de 

3,25% em seu quantitativo nesse período. À exceção das atividades na 

Administração Pública, que cresceram 6,12% no período 2015/16, as demais 

atividades econômicas setoriais tiveram reduções em seus quantitativos. Neste 

sentido chama-se a atenção para a indústria mineral e a indústria da 

construção civil que, no período em questão, apresentaram decrescimentos em 

seus quantitativos da ordem de 15,4% e 18,5%, respectivamente, indicativo de 

um processo recente de retração econômica. A Tabela 35 apresenta o número 

de empregos formais para os anos em questão. 

Tabela 35 - Número de Empregos Formais em 31/12 (mil pessoas) Variação Absoluta e 
Relativa nos anos de 2015 e 2016, por setor de atividade econômica, por mil pessoas. 

Setor/ Ano 2015 2016 Var. Relativa 

Extrativa mineral 1.896 1.604 -15,4 

Indústria de transformação 63.187 58.348 -7,66 

Serviços industriais de 

utilidade pública 
23.056 22.254 -3,48 

Construção Civil 109.341 89.087 -18,52 
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Setor/ Ano 2015 2016 Var. Relativa 

Comércio 182.945 176.894 -3,31 

Serviços 569.807 546.777 -4,04 

Administração Pública 262.167 278.202 6,12 

Agropecuária, extração 

vegetal, caça e pesca 
4.112 3.819 -7,13 

Total 1.216.511 1.176.985 -3,25 

Fonte: RAIS (2017). 

 

4.2.3.6 Finanças Públicas 

As informações das finanças públicas referem-se à execução orçamentária do 

município de Belo Horizonte para o ano de 2016 e derivam de publicações da 

Prefeitura Municipal. 

4.2.3.6.1 Execução das receitas 

Belo Horizonte auferiu uma receita total de 10,2 bilhões de reais. As Receitas 

Correntes corresponderam a 94,22% da arrecadação total, somando 

R$9.655.291.529,05. Dentre as receitas que mais se destacaram estão a 

Receita Tributária que somou R$3.161.332.736,25 e as Transferências 

Correntes que totalizaram R$4.296.727.710,37, sendo que ambas representam 

72,78% da Receita total arrecadada. 

As Receitas de Capital, por sua vez, totalizaram R$ 592.616.725,35, 

representando 5,78% do total arrecadado (Tabela 36 e Figura 64). 

Tabela 36 - Receita Orçamentária arrecadada no exercício de 2016. 

RECEITAS Valores em reais % participação 

RECEITAS CORRENTES 9.655.291.529,05 94,22% 

RECEITA TRIBUTÁRIA 3.161.332.736,25 30,85% 

RECEITA DE 
CONTRIBUIÇÕES 

751.286.671,09 7,33% 

RECEITA PATRIMONIAL 409.507.653,65 4,00% 

RECEITA AGROPECUÁRIA 8.728,00 0,00% 
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RECEITAS Valores em reais % participação 

RECEITA DE SERVIÇOS 325.050.609,85 3,17% 

TRANSFERÊNCIAS 
CORRENTES 

4.296.727.710,37 41,93% 

OUTRAS RECEITAS 
CORRENTES 

711.377.419,84 6,94% 

RECEITAS DE CAPITAL 592.616.725,35 5,78% 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 154.628.561,20 1,51% 

ALIENAÇÃO DE BENS 107.689.480,81 1,05% 

TRANSFERÊNCIAS DE 
CAPITAL 

39.648.375,74 0,39% 

OUTRAS RECEITAS DE 
CAPITAL 

290.650.307,60 2,84% 

TOTAL DAS RECEITAS 10.247.908.254,40 100,00% 

Fonte: PBH (2017). 

Figura 64 – Composição das receitas executadas do município de Belo Horizonte 
em 2016 

 
   Fonte: PBH (2017). 

4.2.3.6.2 Execução das despesas 

As Despesas Correntes totalizaram R$8.344.975.052,00, representando 

92,04% da Despesa total, sendo que os maiores volumes de recursos foram 

destinados à Pessoal e Encargos com 44,00%, e Outras Despesas Correntes 

com 45,64% da Despesa total em 2016. 

A execução da Despesa de Capital somou R$721.543.439,32, representando 

7,96% da Despesa total (Tabela 37 e Figura 65). 
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Tabela 37 - Despesas orçamentárias executadas no exercício de 2016. 

DESPESAS CORRENTES 8.344.975.052,00 92,04% 

PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS 

3.989.436.559,58 44,00% 

JUROS E ENCARGOS DA 
DÍVIDA 

217.706.056,36 2,40% 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 

4.137.832.436,06 45,64% 

DESPESAS DE CAPITAL 721.543.439,32 7,96% 

INVESTIMENTOS 396.433.447,21 4,37% 

INVERSÕES 
FINANCEIRAS 

10.138.398,34 0,11% 

AMORTIZAÇÃO DA 
DÍVIDA 

314.971.593,77 3,47% 

RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 

0,00 0,00% 

TOTAL DA DESPESA 9.066.518.491,32 100,00% 

Fonte: PBH (2017). 

Figura 65 – Composição das despesas executadas do município de Belo 
Horizonte em 2016. 

 
Fonte: PBH (2017). 

4.2.3.6.3 Resultado orçamentário 

A execução da receita em confrontação com a despesa apresentou no 

exercício de 2016 um superávit orçamentário no valor de R$1.181.389.763,08, 

equivalente 11,53% da Receita total arrecadada. 
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4.2.4 Socioeconomia do Turismo  

O turismo em Minas Gerais representa uma atividade econômica de destaque 

e com grande alcance social. Dados apontam para o significativo contingente 

envolvido no mercado de trabalho, a renda proporcionada aos trabalhadores 

empregados no setor, a quantidade de estabelecimentos de turismo existentes, 

o fluxo de turista bem como as receitas geradas.  

Em função da relevância desta atividade, desenvolveu-se no âmbito do estado 

de Minas Gerais uma necessidade de compreensão das variáveis 

socioeconômicas que permeiam o turismo. Neste sentido algumas iniciativas 

foram postas em práticas como a criação, pela Secretaria de Estado de 

Turismo de Minas Gerais – SETUR-MG, do Observatório do Turismo13, que 

gera frequentemente publicações de estudos, pesquisas e acompanhamentos 

estatísticos, além da elaboração do Plano Estratégico para o Desenvolvimento 

Sustentável do Turismo em Minas Gerais pela Fundação João Pinheiro - 

FJP/MG em parceria com a SETUR, sob contratação da Companhia de 

Desenvolvimento de Minas Gerais – CODEMIG. 

Da mesma forma, o município de Belo Horizonte, através da BELOTUR, 

também vem buscando tratar este segmento econômico através do 

entendimento da dinâmica dessa atividade em seu território e suas interações. 

Neste sentido vem promovendo a realização de estudos, como o Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do município de Belo 

Horizonte – PDITS, dentre outras iniciativas como a criação do seu 

Observatório do Turismo, aparelhando-se assim para o acompanhamento e 

gestão do desenvolvimento de sua atividade turística. 

As informações apresentadas neste item apoiam-se basicamente nas 

informações publicadas pelo Observatório do Turismo da SETUR/MG, por 

institutos de pesquisa como a Fundação João Pinheiro/ FJP/MG e o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística e dados do Relatório de Anual de 

Informações Sociais – RAIS e do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego – 

GAGED, por sua vez desenvolvidos no âmbito do MTur e do MTE. 

4.2.4.1 Estabelecimentos  

Segundo o Observatório do Turismo, com base nos dados da Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS/ Ministério do Trabalho e Emprego - MTE), a 

atividade turística de Minas Gerais cresceu ao longo do período de 2010 a 

                                                      
13 O Observatório do Turismo de Minas Gerais é uma iniciativa da Diretoria de Pesquisa e Estatística (DPE) da 
Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais (SETUR-MG) e tem como principal finalidade monitorar o 
desenvolvimento do turismo mineiro através do levantamento de pesquisas, dados, números, elaboração de 
indicadores e estudos. 
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2015 a uma taxa anual de 4%, chegando a apresentar no último ano o número 

de 64.175 estabelecimentos, para todos os subsetores tipificados como 

Agências e Operadores14, Alimentação15, Comércio e Serviços16, 

Entretenimento17, Hospedagem18 e Transportes19, segundo classificação 

dada pelo Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE, 2006)20. 

Neste mesmo período, a representatividade dos estabelecimentos turísticos em 

relação aos de outras atividades econômicas em Minas Gerais chegou a 

12,5%.  

Dados do RAIS/ MTE, tratados pela FJP e publicados no Plano Estratégico do 

Turismo (FJP/Setur-2016), considerando o ano de 2014, mostram que o estado 

mineiro, em relação ao Brasil, concentra 11% dos estabelecimentos de 

Comércio e Serviços, 14% do subsetor Transportes, 13% das Hospedagens, 

12% dos estabelecimentos de Alimentação e Entretenimento e 9% do total de 

Agências e Operadores.  

A participação da capital Belo Horizonte no número total dos estabelecimentos 

turísticos do estado de Minas Gerais, já para o ano de 2015, chegou a 19%. O 

município dispõe de 12.358 estabelecimentos, com destaque para os 

subsetores Agências e Operadoras, Alimentação e Entretenimento. A Tabela 

38 a seguir apresenta o número de estabelecimentos de turismo por subsetor 

em relação ao existente no estado mineiro.  

                                                      
14 Agências de viagens; Operadores turísticos; Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados. 

 

15 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas; Serviços ambulantes de alimentação; Serviços de catering (prestação de 

serviços de fornecimento de refeições coletivas e inclui também itens correlatos como aluguel de talheres, louças, toalhas... , podendo incluir ainda o 

fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e serviços de limpeza), bufê e outros serviços de comida preparada. 

 

16 Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos; Comércio varejista de calçados e artigos de viagem; Comércio varejista de outros produtos novos 

não especificados anteriormente; Seguros não-vida. 

 

17 Atividades de exibição cinematográfica; Atividades fotográficas e similares; Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Atividades de organização de 

eventos, exceto culturais e esportivos; Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente; - Artes cênicas, 

espetáculos e atividades complementares; Gestão de espaços para atividades artísticas; Atividades de museus e de exploração, restauração e conservação 

de lugares; Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e APAs; Atividades esportivas não especificadas 

anteriormente; Parques de diversão e parques temáticos; Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente.  

 

18 Hotéis e similares; Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente. 

 

19Transporte metroferroviário de passageiros; Transporte rodoviário coletivo municipal e metropolitano; Transporte rodoviário coletivo intermunicipal, 

interestadual e internacional; Transporte rodoviário de táxi; Transporte rodoviário coletivo, sob fretamento, e outros; Trens turísticos, teleféricos e similares; 

Transportes aquaviários não especificados anteriormente; Transporte aéreo de passageiros regular; Transporte aéreo de passageiros não-regular; Locação de 

automóveis sem condutor; Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor; Atividades auxiliares dos transportes terrestres não 

especificadas anteriormente; Atividades auxiliares dos transportes aéreos. 

 

20 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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Tabela 38 - Número de estabelecimentos nos subsetores do Turismo em Belo Horizonte, 
Minas Gerais e participação relativa – Ano 2015. 

Subsetor Belo Horizonte Minas Gerais (%) BH/MG 

Agências e 

Operadoras 
433 1.185 37 

Alimentação 5951 27891 21 

Comércio e Serviços 3.141 18.647 17 

Entretenimento 1.667 7.159 23 

Hospedagem 345 4.039 9 

Transportes 821 5.254 16 

Total 12358 64.175 19 

Fonte: SETUR-MG (2017) e RAIS (2017). 

Ao subsetor Hospedagem cabe destaque especial, na medida em que permite 

entender a capacidade disponível para suportar o fluxo de turistas e sua 

permanência nos locais de destino. Para tanto, são apresentadas informações 

acerca da Pesquisa de Serviços de Hospedagem - PSH, realizada pelo IBGE 

em parceria com o MTur e divulgada por sua Agência de Notícia (2017), 

referente ao município de Belo Horizonte, na qual se identifica o número de 

estabelecimentos desse segmento, bem como o número de unidades 

habitacionais e leitos disponíveis, com base no ano de 2016. 

Antes, contudo, vale mencionar, a título de informação particular, que, em 

função da Copa do Mundo de 2014, houve um aumento em torno de 7% nas 

opções de hospedagem e da consequente ampliação do número de leitos. 

Segundo o Plano de Estratégico do Turismo, a partir de dados apresentados 

pela Belotur, o número de leitos foi ampliado em aproximadamente 10%, de 

2013 a 2014. Em 2015, O número de hotéis e similares da capital chegou a 

128, dos quais 37 foram inaugurados em 2014. Este evento, portanto, 

promoveu significativo aumento na capacidade de recepção do turista na 

capital mineira. 

O número de estabelecimentos de hospedagem em Belo Horizonte é de 334, 

segundo a PSH, no ano de 2016. Por sua vez, o número de unidades 

habitacionais chegou a um total de 17.429 unidades, aproximadamente 15,5% 

das unidades existente em Minas Gerais, e a 35.440 leitos, o que representa 

aproximadamente uma relação de 2 leitos por unidade e equivalente a 14% do 

número estadual. A Tabela 39 a seguir apresenta esses dados totais da 

pesquisa. 
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Tabela 39 - Número de unidades habitacionais e número de leitos - Brasil, Minas Gerais e 
Belo Horizonte – 2016. 

Território 

Número de unidades 
habitacionais 

Número de leitos 

Total adaptadas Total Simples Duplos 

Brasil 1.011.254 22.543 2.407.892 1.031.200 1.376.692 

Minas Gerais 111.565 2.666 255.131 114.425 140.706 

Belo Horizonte 17.429 446 35.440 12.676 22.764 

Fonte: IBGE (2017) - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa de 

Serviços de Hospedagem – PSH. 

O Observatório do Turismo da SETUR/ MG chama a atenção para as 

ocupações registradas nas hospedagens, analisando o período de 2008 a 

2016. Neste período, a média anual do número de hóspedes nos hotéis de 

Belo Horizonte foi 1.483.326. Em 2016, este número foi de 1.631.245 

hóspedes, aproximadamente o mesmo de 2014 quando da Copa do Mundo. A 

taxa de ocupação média ficou em 55,8% e a de 2016, em 41,3%, abaixo que 

em 2014. Estes números apontam para um potencial de recepção de turista 

atualmente existente no setor. Já a média de hóspedes por unidade 

habitacional chega à próximo de 2, a uma permanência média de 2 dias. A 

Figura 66 e a Figura 67 a seguir ilustram as situações dos números de 

hóspedes e taxas de ocupação do período em questão. 

Figura 66 – Número de hóspedes em hotéis de Belo Horizonte – 2008 a 2016. 

 
Fonte: SETUR-MG (2017). 
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Figura 67 – Taxa de ocupação hoteleira em Belo Horizonte – 2008 a 2016. 

 
Fonte: SETUR-MG (2017). 

4.2.4.2 Geração de Empregos pelo Turismo 

A análise do mercado de trabalho reforça a importância do turismo. Segundo o 

Plano Estratégico (FJP/Setur-2016), para o ano de 2014, em relação a todas as 

outras atividades econômicas, o turismo em Minas Gerais representa 8,19% do 

volume total de empregos formais gerados e, no país, essa proporção é de 

8,8%. Em comparação com os outros estados brasileiros, Minas Gerais 

emprega aproximadamente 9% do total dos trabalhadores do setor de turismo 

do Brasil. 

Segundo os dados da RAIS (2015) e disponibilizados pelo Observatório do 

Turismo (2017), o subsetor que mais emprega é o de Alimentação, com 45.399 

vínculos, seguido pelo de Transportes, com 32.390 vínculos. Comércio e 

Serviços e Entretenimento também se fazem relevantes na absorção de mão 

de obra. No total, Belo Horizonte detém 114.087 empregados no setor de 

turismo, 28% dos empregados formais registrados deste setor no estado de 

Minas Gerais. Também se destacam os empregos em Belo Horizonte 

vinculados ao subsetor Agências e Operadoras, representando 57% do 

quantitativo do estado, nesse quesito. A Tabela 40 apresenta os dados do 

emprego no setor. 

 

 



 
328 

328 
 

Tabela 40 - Emprego formal nos subsetores do Turismo do município de Belo 
Horizonte, do estado de Minas Gerais e participação relativa – 2015. 

Subsetor Belo Horizonte Minas Gerais (%) BH/MG 

Agências e 

Operadoras 
2.353 4.096 57 

Alimentação 45.399 146.434 31 

Comércio e Serviços 15.126 69.455 22 

Entretenimento 13.844 44.530 31 

Hospedagem 4.975 33.667 15 

Transportes 32.390 102.509 32 

Total 114.087 400.691 28 

Fonte: SETUR-MG (2017) e RAIS (2017). 

 

4.2.4.3 Geração de Renda pelo Turismo  

A renda média nominal mensal dos empregados em atividades turísticas de 

Minas Gerais para o ano de 2015 foi de 557,8 milhões de reais. Belo Horizonte 

participou com 33% ou 186,3 milhões de reais, cabendo destaque para os 

subsetores Transportes, Alimentação, Comércios e Serviços e Entretenimento, 

que participaram, aproximadamente, com 38%, 30%, 13% e 12,5 

respectivamente. 

As Agências e Operadoras de Belo Horizonte também merecem destaque na 

medida em participam com 68% do rendimento médio dos empregados deste 

subsetor em Minas Gerais, indicando haver uma concentração na capital 

mineira. 

A renda média nominal mensal dos trabalhadores do setor do Turismo de 

Minas Gerais, calculada com base na população empregada, foi de 1.392,12 

reais. A renda média para os trabalhadores em Belo Horizonte perfez 1.633,47 

reais. 

A Tabela 41 a seguir apresenta os dados da renda média nominal mensal nos 

subsetores do Turismo de Belo Horizonte e Minas Gerais.  
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Tabela 41 - Renda média nominal mensal, em reais, dos empregados nos 
subsetores do Turismo do município de Belo Horizonte, do estado de Minas 

Gerais e participação relativa – 2015. 

Subsetor Belo Horizonte Minas Gerais (%) BH/MG 

Agências e 

Operadoras 
5.412.921,17 7.918.602,71 68 

Alimentação 54.576.069,49 162.149.806,56 34 

Comércio e Serviços 24.012.726,06 89.646.326,60 27 

Entretenimento 23.439.591 65.963.377 36 

Hospedagem 7.092.089,77 40.084.231,62 18 

Transportes 71.823.871 192.049.221 37 

Total 186.357.268 557.811.565 33 

Fonte: SETUR-MG (2017) e RAIS (2017). 

 

4.2.4.4 Fluxo de turistas, receitas do turismo e valor adicionado. 

Em 2016, segundo informações disponibilizadas pelo Observatório do Turismo, 

Minas Gerais recebeu um fluxo estimado total de 26,1 milhões de turistas, o 

que representa um crescimento de 7,8% em comparação com o ano de 2015, 

que alcançou um fluxo de 24,2 milhões de turistas. Em relação ao período de 

2010 e 2015, o fluxo de turista em Minas Gerais teve um crescimento de 70%. 

Esta movimentação de turistas permitiu a geração de uma receita estimada 

aproximada de 17,2 bilhões de reais na economia mineira em 2016, 

representando um aumento de 8,2% em comparação com o ano anterior de 

2015. No quinquênio 2010/ 2015, a receita turística de Minas mais que dobrou, 

tendo sido verificado um crescimento de 105%.  

Desse valor, aproximadamente 25% foram destinados à hospedagem, 20% ao 

transporte (exceto aéreo), 13% para compras e para alimentação e 8% foram 

gastos em atrativos e passeios. As demais despesas somaram 21%, 

destinando-se aos demais subsetores, segundo disponibilizado pelo 

Observatório como base no Boletim de Ocupação Hoteleira/ RAIS/ Pesquisa de 

Demanda Turística (2017). 

Belo Horizonte por sua vez apresentou um fluxo estimado de 4,5 milhões de 

turistas para uma receita de 2,4 bilhões de reais para o ano de 2016. Contudo, 

vem apresentando reduções relativas na participação da receita auferida pelo 
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estado. O município se destacou em 2014, ano da Copa do Mundo, 

apresentando uma receita turística próxima a 4 bilhões de reais para um fluxo 

de cerca de 5 milhões de visitantes consumidores. No quinquênio 2010/15, 

apresentou um decréscimo de 13% em suas receitas, reduzindo sua 

participação no estado. 

Para o ano de 2016, a participação do município de Belo Horizonte em relação 

ao estado de Minas de Gerais, em relação de fluxo de turistas e receita, foi de 

17,5% e 13,9%, respectivamente. 

A Tabela 42 apresenta os dados de fluxo e receita para o município de Belo 

Horizonte e o estado de Minas Gerais.  

Tabela 42 - Fluxo de turistas, receita do turismo e participação relativa do município de 
Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais, no período de 2010 a 2016. 

Ano 

Fluxo de turistas Receita (R$) 

Belo 

Horizonte 
Minas Gerais % Belo Horizonte Minas Gerais % 

2010 3.896.683 14.278.794,00 27,3 2.775.345.667,38 7.749.014.029,16 35,8 

2011 3.512.195 17.300.419,80 20,3 3.015.461.826,94 10.223.187.047,31 29,5 

2012 3.878.485 21.745.910,20 17,8 2.702.538.390,12 9.159.692.338,92 29,5 

2013 4.198.055 23.040.693,92 18,2 3.128.914.632,28 13.639.210.393,39 22,9 

2014 5.039.086 24.004.280,55 21,0 3.994.746.328,25 16.659.077.145,37 24,0 

2015 4.600.640 24.242.784,83 19,0 2.410.933.514,27 15.890.764.739,52 15,2 

2016* 4.573.952 26.141.310,68 17,5 2.396.948.049,11 17.197.997.110,26 13,9 

Fonte: : SETUR-MG (2017) e RAIS (2017). 
*Estimativas. 

 Valor Adicionado 

A análise do Valor Adicionado - VA reforça a importância econômica do setor 

de Turismo para Minas Gerais e para o município de Belo Horizonte. Para o 

ano de 2014, o VA do setor do turismo em Minas Gerais, ou seja, a 

contribuição ao Produto Interno Bruto (PIB) pelas diversas atividades 

econômicas, obtida por diferença entre o valor bruto da produção e o consumo 

intermediário absorvido por estas atividades, apresentou um valor de R$ 14,9 

bilhões, o que representou 6,6% do total do setor de Serviços e de 3,3% do 

total da atividade econômica do estado de produção bruta para o mesmo 
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período, com base nos dados da Fundação João Pinheiro (2017) (vide tabelas 

43 e 44).  

Para o município de Belo Horizonte, a participação do setor do Turismo se faz 

ainda mais importante, com a capital obtendo para 2014 a participação de 9,7% 

do total dos serviços computados e de 6,4% do total da atividade econômica 

municipal (vide tabelas 45 e 46). 

Observando-se o período de 2010 a 2014, a capital mineira manteve uma 

média de participação de 33% em relação ao VA para o estado neste mesmo 

período, para o setor do Turismo. Neste período de 2010 e 2014 houve 

crescimentos sucessivos do setor (vide Tabela 43 e Figura 68), do ponto de 

vista da oferta ao mercado, que cresceu a uma taxa média anual de 12% e 

10,5% para o estado de Minas Gerais e para o município de Belo Horizonte, 

respectivamente. Os dados são parte do estudo Economia do Turismo de 

Minas Gerais 2010-2014, que inaugurou a série "Estatística & Informações", 

criada para divulgar os dados estruturais e conjunturais produzidos pelo Centro 

de Estatística e Informações (CEI) da Fundação João Pinheiro (FJP), ligada ao 

Governo de Minas Gerais. Os estudos da FJP consideraram as atividades de 

transportes terrestres e aéreos e atividades auxiliares de transporte, 

alojamento, alimentação, aluguéis não imobiliários, agências de viagens, artes, 

cultura, esporte e recreação. 

Tabela 43 - Valor Adicionado em valores correntes do setor do Turismo de Belo 
Horizonte e Minas Gerais - 2010-2014. 

Localidade 2010 2011 2012 2013 2014 

Minas Gerais 9.539.444 10.353.892 12.320.708 13.700.707 14.997.757 

Belo Horizonte 3.284.330 3.640.396 4.296.498 4.585.147 4.886.617 

Fonte: FJP (2014) e CEI (2014). 
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Figura 68 – Valor Adicionado em valores correntes do setor do Turismo de Belo 
Horizonte e Minas Gerais - 2010-2014. 

 
Fonte: FJP (2014) e CEI (2014). 

4.2.4.4.1 Fluxo de passageiros nos aeroportos e rodoviária de Belo Horizonte 

 Aeroportos 

Segundo dados da Infraero e BH Airport disponibilizado pelo Observatório do 

Turismo, no período de 2010 e 2015, o fluxo de pessoas nos aeroportos do 

estado de Minas Gerais vem crescendo gradativamente, atingindo o número de 

13.723.421 passageiros em 2015. Não obstante, no período de 2015 a 2016, 

houve uma redução significativa no fluxo de passageiros em torno de 17%. Em 

todos os aeroportos do estado de Minas Gerais houve uma redução de fluxo 

expressiva, com destaque para os aeroportos da Pampulha em Belo Horizonte, 

que reduziu drasticamente em 58% e Uberaba na região do Triângulo Mineiro e 

Montes Claros na região Norte de Minas, ambos em 24% (Tabela 44). 
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Tabela 8 - Fluxo aéreo nos principais aeroportos do estado de Minas Gerais – 
2010 a 2016. 

Aeroportos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aeroporto 

Internacional 

de Belo 

Horizonte 

7.261.064 9.359.033 10.398.296 10.291.288 10.829.403 11.304.284 9.638.685 

Aeroporto de 

Uberlândia 
765.395 907.169 1.011.490 1.205.687 1.130.920 1.169.053 1.050.379 

Aeroporto da 

Pampulha – 

BH 

757.685 793.484 774.881 989.332 943.422 711.364 299.998 

Aeroporto de 

Montes 

Claros 

121.140 224.660 322.734 326.702 355.669 375.522 282.008 

Aeroporto de 

Uberaba 
75.389 133.652 178.056 147.420 160.097 137.675 103.509 

Aeroporto 

Carlos 

Prates – BH 

22.431 28.290 40.435 35.921 39.839 25.523 20.385 

Total 9.003.104 11.446.288 12.725.892 12.996.350 13.459.350 13.723.421 11.394.964 

Fonte: SETUR-MG (2017). 

O Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado no município de Confins, 

é o mais importante aeroporto que serve à capital e é o que possui a maior 

procura do estado, 85% do fluxo de passageiros registrados. Em seguida, 

destaca-se o aeroporto da cidade de Uberlândia, na região do Triângulo 

Mineiro. A Figura 69 a seguir apresenta a participação do fluxo de passageiros 

pelos principais aeroportos do estado. 
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Figura 69 – Participação percentual do fluxo de passageiros pelos principais 
aeroportos do estado de Minas Gerais – 2016 

 
   Fonte: Adaptado de SETUR-MG (2017). 

Em dezembro de 2016, foi inaugurado o novo Terminal de Passageiros do 

Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Com isso, a capacidade de 

movimentação foi ampliada para 22 milhões de passageiros por ano. Segundo 

divulgado pela concessionária BH Airport pretende-se investir cerca R$ 1,5 

bilhão na modernização da infraestrutura do Aeroporto e, ao longo dos 30 anos 

do contrato, a previsão é que a movimentação do Aeroporto alcance 43 

milhões de passageiros anualmente.  

Atualmente, o fluxo de passageiros no Aeroporto de Confins é 

predominantemente procedente de voos domésticos. Passageiros procedentes 

de voos internacionais representam em de 4% do fluxo total. A Tabela 45 a 

seguir apresenta os dados dos fluxos domésticos e internacionais no Aeroporto 

de Confins para o período de 2010 a 2015. 
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Tabela 45 - Fluxo de passageiros procedentes de voos domésticos e 
internacionais do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte – 2010 a 2015. 

Ano Tipo Passageiros % 

2010 

Internacional 301.487 4,2 

Doméstico 6.959.307 95,8 

Total 7.260.794 100,0 

2011 

Internacional 446.362 4,8 

Doméstico 8.916.123 95,2 

Total 9.362.485 100,0 

2012 

Internacional 441.649 4,3 

Doméstico 9.831.398 95,7 

Total 10.273.047 100,0 

2013 

Internacional 380.717 3,7 

Doméstico 9.910.571 96,3 

Total 10.291.288 100,0 

2014 

Internacional 430.035 4,0 

Doméstico 10.399.368 96,0 

Total 10.829.403 100,0 

2015 

Internacional 392.348 3,5 

Doméstico 10.911.936 96,5 

Total 11.304.284 100,0 

Fonte: Infraero e BH Airport (2017). 

 Rodoviária 

O movimento de passageiros do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte para o 

ano de 2015 foi de 9.304.684 passageiros (Tabela 46). O número de embarque 

representou cerca de 10% a mais que o fluxo de desembarque. 
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Tabela 46 - Movimento de Embarque e Desembarque no Terminal Rodoviário de Belo 
Horizonte 2010 a 2015. 

Movimento Ano Total 

Desembarque 

2010 4.645.198 

2011 4.821.926 

2012 5.058.211 

2013 4.828.516 

2014 4.783.098 

2015 4.439.491 

Embarque 

2010 4.647.909 

2011 5.224.729 

2012 5.474.956 

2013 5.394.528 

2014 5.289.057 

2015 4.865.193 

Fonte: SETUR-MG (2017) e TERGIP (2017). 

4.2.4.5 Perfil do visitante 

As informações que se seguem foram baseadas na Pesquisa de Demanda 

Turística realizada pela SETUR-MG em 2014 e disponibilizadas pelo 

Observatório do Turismo (2017) sobre aspectos do turismo e o perfil do 

visitante no estado de Minas Gerais. 

Os níveis de escolaridade dos empregados do setor de turismo em Minas 

concentram no ensino Médio Completo com aproximadamente 50% do 

quantitativo e no ensino Fundamental Completo e Incompleto, com 15% de 

participação cada um, para o ano de 2014. A se considerar a evolução a partir 

de 2009, pode-se verificar o crescimento da participação dos ensinos Médio 

Completo, em 10 pontos percentuais e Superior Completo, com 2 pontos. Os 

demais níveis de escolaridade (Analfabeto, Fundamental Incompleto, Médio 

Incompleto, Superior Incompleto e Mestrado/ Doutorado) apresentaram 

decréscimos neste período. 

Quanto às faixas etárias dos empregados do setor de turismo em Minas 

Gerais, a faixa dos 30 a 39 anos absorveu o maior quantitativo, porém sendo 

relevante todo o intervalo etário estendendo-se das idades de 18 a 64 anos. 

Poucos empregos são verificados dos 15 aos 17 e acima dos 65, embora 

nestas faixas pode-se verificar um aumento da participação do mercado de 

trabalho do turismo de aproximadamente 30% e 60%, respectivamente em 

relação aos últimos 5 anos. 

Quanto ao gênero, empregados homens e mulheres praticamente se 

equivaleram em quantitativo, para o ano de 2014. Em relação a 2009, pôde-se 

ser verificado um incremento no número relativo da população feminina de 13% 
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ao mesmo tempo de redução relativa da população masculina em10% em suas 

razões de crescimento. Dados que realçam o crescimento da participação 

feminina no mercado de trabalho no setor turístico. 

Segundo a pesquisa, seguem algumas características identificadas acerca do 

perfil e opções dos entrevistados: 

 37 anos é a idade média do viajante entrevistado; 

 50,9% são mulheres; 

 50,2% são solteiros; 

 39% viajaram sozinhos; 

 42% detinham ensino médio; 

 26,9% possuíam renda entre 1 a 5 salários mínimos - SM; 

 66,3 realizam trabalho remunerado; 

 62,1% dos visitantes ao estado de Minas Gerais são procedentes do 

próprio estado, seguidos do paulista e do fluminense, com 13 e 7% de 

participação no turismo mineiro, respectivamente; 

 74,3% já conheciam a cidade na qual foram entrevistados; 

 51,5% tiveram por transporte o uso de ônibus coletivo; 

 54,2% hospedaram-se em casas de amigos e parentes; 

A motivação para viajar decorre do lazer (33%), visita a amigos e parentes 

(25%) e negócios (23%). 

 

4.3 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE IMAPCTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS 

ESTRATÉGICOS RELEVANTES PELA DINAMICA 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 toda a infraestrutura 

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

suportam, presentes no mesmo domínio político-administrativo. Neste 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 

por outras administrações, dando-se de forma exógena, demandando esforços 
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multilaterais entre a municipalidade visitada com administrações de outros 

municípios, estaduais ou mesmo nacionais. 

Nessa ótica, Belo Horizonte se vê entrelaçado com a presença desses fatores 

internos e externos quando se vislumbra o crescimento contínuo e duradouro 

do seu turismo. 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 seu conjunto de fatores, no que tange ao seu 

funcionamento, dimensionamento, acompanhamento e gestão, vital à atividade 

e, portanto, estratégico. Para tanto, há que se ter um nível de desenvolvimento 

do produto turístico que o coloque atrativo, que se disponha de formas de 

divulgação e comercialização desse produto, que se promova o fortalecimento 

institucional municipal em termos gerenciais e uma infraestrutura de base e 

serviços públicos de apoio que suporte essa 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-se 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 uma 

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

ambiente e sobre a infraestrutura de serviços públicos e comunitários e de 

base do município de Belo Horizonte. Explicitam-se, de uma maneira 

preliminar, os fatores de interação e interdependência existentes entre os 

atrativos e sua estrutura de suporte presentes na cidade com os elementos 

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 nos números de visitação. Ou seja, pelo aumento no fluxo de 

pessoas sejam elas oriundas do próprio estado, de outro estado ou 

internacional na cidade destino, no caso a cidade de Belo Horizonte. Tal 

condição potencializa-se ainda com o aumento do tempo médio de 

permanência do turista. 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 e serviços, melhor e maior será a 

capacidade para receber o fluxo turista. 
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A partir deste entendimento os efeitos potenciais são descritos a seguir.  

 

4.3.1 Efeitos socioeconômicos  

4.3.1.1 Incremento nos níveis de renda  

Do ponto de vista da renda, vislumbra-se, de um lado, sua elevação pela 

despesa dos turistas com consumo de bens e serviços por ocasião de suas 

visitas em Belo Horizonte e também pelas visitas aos atrativos de municípios 

do entorno metropolitano (ênfase aos localizados até 100 km da capital, tais 

como Ouro Preto, Brumadinho, dentro outros) e, de outro, pelos gastos com 

investimentos em toda a estrutura turística para ofertar ao mercado.  

Dados da Fundação João Pinheiro – FJP (2017) indicam ser profícua a 

atividade do turismo nas economias mineira e belo-horizontina. No período de 

2010 a 2014, este setor chegou a crescer a taxas médias superiores 10% ao 

ano. Belo Horizonte particularmente, para o mesmo período, manteve uma 

participação média em torno de 33% do verificado no estado, com relação ao 

Valor Adicionado. Em relação ainda ao VA do setor de Serviços, no qual o 

turismo se inclui, e do VA total de Belo Horizonte, que por sua vez traduz o 

nível de atividade econômica municipal, para o ano de 2014 especificamente, a 

atividade turística chegou a representar 9,7% e 6,4%, respectivamente. A se 

considerar a receita tida pelo consumo 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 pelo estado de Minas Gerais, o que demonstra a necessidade de 

esforços do setor turístico da capital para aumentar sua participação que se 

destacou em 2014, durante a Copa do Mundo, cuja receita obtida girou em 

torno de 4 bilhões de reais para um fluxo turístico de cinco milhões de pessoas. 

Desta forma o aumento do fluxo de turista na cidade receptora promove 

incrementos em sua renda, tanto pela ótica das despesas quanto da oferta.  

4.3.1.2 Incremento de renda pelos impostos   

Soma-se à renda os impostos associados às movimentações econômicas, 

principalmente o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 

e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –ISSQN revertidos em nível 

municipal pelo consumo em suas diversas ordens. 
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4.3.1.3 Incremento dos níveis de emprego  

Associados aos incrementos de renda estão os aspectos da geração de postos 

de trabalho. Pela RAIS (2015), a atividade turística de Belo Horizonte 

empregou 114.087 pessoas, ou 28% do total empregado neste setor em Minas 

Gerais, destacando-se os subsetores de alimentação, transportes, comércios e 

serviços e entretenimento. Este número de empregos ganha em importância 

quando contraposto ao emprego formal registrado para Belo Horizonte, ao 

representar 11% dos empregados no setor de Serviços (comércio, serviços e 

administração pública). 

À renda, somam-se os rendimentos do trabalho e seus subsequentes gastos 

de consumo. Belo Horizonte, para o ano de 2015 registrou uma renda média 

nominal mensal para os trabalhadores empregados no setor de Turismo de 

1.633,47 reais. Minas Gerais, por sua vez, registrou 1.392,12 reais. 

4.3.1.4 Pressão sobre os serviços de saúde  

O município de Belo Horizonte apresentou resultados importantes em sua 

condição geral de saúde, vistos a partir dos crescimentos no índice de 

Esperança Vida ao Nascer, indicando maior longevidade de seus cidadãos, 

reduções da Mortalidade Infantil (mortalidade de crianças com menos de um 

ano de idade que superaram a meta dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio das Nações Unidas e da mortalidade de crianças de até 5 anos, 

segundo apontados nos censos demográficos de 1991, 2000 e 2010). Quanto 

ao índice de desenvolvimento humano - IDHM, Belo Horizonte também 

apresentou avanços. 

Apesar desses resultados alcançados acerca da condição de saúde de sua 

população, o sistema de saúde exige investimentos. As ações previstas no 

Plano de Metas 2017 – 2020 indicam a necessidade de adequações na rede de 

saúde de Belo Horizonte. Pode-se dizer que atualmente o sistema se vê 

sobrecarregado, tendo inclusive 40% de seus atendimentos destinados a 

pacientes oriundos de outros municípios.  

Contudo, o sistema de saúde de Belo Horizonte encontra-se estruturado, o que 

favorece o seu acompanhamento e gerenciamento. O município conta com um 

Plano Municipal de Saúde o qual se apoia na Atenção Primária à Saúde; 

Vigilância em Saúde; Rede de Cuidados Complementares à Saúde; Melhoria 

do Atendimento Hospitalar e Especializado; e Gestão do SUS.  

Tal condição favorece a estruturação do setor ao atendimento do visitante, 

embora caiba ressaltar, que não se espera um incremento natural da procura 

por serviços de saúde pelo desenvolvimento do turismo. 
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4.3.1.5 Pressão sobre os serviços de segurança  

O turismo e a segurança estão diretamente interligados. Estudos apontam 

haver uma maior procura por destinos seguros. Neste sentido, o 

desenvolvimento do turismo demanda atenção especializada a este quesito, 

como forma de cuidar do turista e como forma de se promover a atividade 

turística. 

Em Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial 

– SMSEG coordena as políticas municipais na área de segurança, em conjunto 

com o Estado e a União. A partir da SMSEG viabiliza-se o entrosamento do 

Poder Público Municipal com os órgãos de segurança de outros níveis 

federativos que atuem em Belo Horizonte, entre outras atribuições, 

consolidando assim a participação direta da capital mineira na arena da 

segurança pública. A política da segurança urbana municipal trabalha o 

desenvolvimento de uma interação entre os órgãos municipais e os órgãos de 

defesa social estaduais e federais, baseado no trinômio da informação 

compartilhada, planejamento conjunto e atuação integrada. 

A Guarda Municipal de Belo Horizonte (GMBH) conta, atualmente, com um 

efetivo de 2.117 servidores, excetuando-se os servidores civis da Prefeitura 

que auxiliam nos serviços administrativos e os técnicos e gerentes contratados 

para os trabalhos de planejamento e operacionalização das ações de 

segurança. A meta prevista em lei é de um efetivo de três mil guardas 

municipais (PBH, 2010). 

O estado de Minas Gerais conta, atualmente, com um efetivo de 42.115 

policiais militares (Revista Exame, 2017)21 e que lhe dá uma média de um 

policial para 489 habitantes. Segundo a recomendação da ONU, busca-se um 

policial para 450 habitantes. Portanto o efetivo de Minas Gerais encontra-se 

ainda abaixo da média preconizada.  

O desenvolvimento do turismo com incrementos contínuos e duradouros 

demandará esforços integrados na cidade e região metropolitana como forma 

de suporte à atividade. 

4.3.1.6 Estímulo para a capacitação profissional  

O desenvolvimento do turismo dado por incrementos duradouros e contínuos 

em seu fluxo de visitantes e suas demandas associadas dependerá de mão de 

obra qualificada e especializada, para atuar em cada uma de suas 

constituintes, seja ocupando frentes de trabalho disponibilizadas ou 

empreendendo, seja na gestão, dentre outras funções. Garantir o fornecimento 
                                                      
21

 Com base no ano de 2013 
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de recursos humanos aptos a contribuírem no processo de alavancagem do 

desenvolvimento do turismo integrado e sustentável de Belo Horizonte 

depende de uma estrutura formativa educacional e profissionalizante.  

Resultados apontam para uma condição educacional municipal estruturada, 

que tem obtido avanços no seu IDHM e destacando-se nacionalmente no 

ensino fundamental. Novas iniciativas municipais vêm sendo adotadas com 

vistas a obtenção de melhor qualidade ao ensino. Ressalta-se que a rede 

pública municipal de ensino de Belo Horizonte vem desde 2014 dispondo de 

parcerias com institutos de língua inglesa preparando alunos, mediante alguns 

pré-requisitos, e professores, alcançando camadas sociais economicamente 

desfavorecidas. 

Quanto à formação para a qualificação profissional específica para as 

atividades do Turismo, Belo Horizonte possui diferentes possibilidades. 

Estão presentes cursos fomentados pela rede federal de educação profissional, 

técnica, científica e tecnológica, como o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG) e a rede estadual com Fundação de 

Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig). O governo municipal 

não conta com instituições de formação técnica. 

O curso de Turismo, em nível de graduação, é fomentado em universidades e 

faculdades, públicas e privadas de Belo Horizonte, sendo cadeiras curriculares 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Estácio de 

Sá, e a Faculdade de Ensino de Minas Gerais (Facemg). O curso de Turismo 

também pode ser acessado à distância, sendo oferecido por outras instituições 

a partir de outros centros, no estado de Minas e no Brasil. 

Ademais, outras iniciativas que atuam no setor do Turismo e em seus 

subsetores estão nas entidades do Sistema S como o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de aprendizagem Industrial 

(SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Transporte (SENAT) e Serviço Social do Comércio 

(SESC) que oferecem suporte ao desenvolvimento profissional nos diversos 

elementos constituintes da atividade turística tais como os ramos de 

alimentação, transportes, hospedagem, entre outros.  

Da mesma forma, algumas associações de empresas do setor - Associação 

Brasileira de Agências de Viagem (Abav), Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis (ABIH) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) 

também dispõem dessas iniciativas de capacitação e treinamento profissional. 
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Quanto à capacitação em idiomas, são diversos os cursos particulares, de 

diversos idiomas existentes na cidade de Belo Horizonte. 

 

4.3.2 Impactos ambientais  

4.3.2.1 Efeitos sobre o meio ambiente e sobre a infraestrutura 

Potencialmente, o turismo contínuo e duradouro em Belo Horizonte promove 

efeitos ambientais e também pressões nas capacidades de suporte de sua 

infraestrutura. Diz-se da atividade turística dada pela visitação às unidades de 

conservação e atrativos naturais, implantação de infraestrutura turística em 

áreas naturais e eventos culturais, shows musicais, feiras, congressos e 

exposições, dentre outras, com reflexos sobre o meio ambiente, estrutura viária 

e equipamentos públicos. Tais efeitos são pontuados a seguir. 

4.3.2.2 Pressão sobre a fauna e flora 

A visitação às unidades de conservação representadas sobretudo pelos 

parques municipais traz preocupação em função de alguns aspectos tais como 

a geração de resíduos, efluentes sanitários e ruídos decorrentes da circulação 

de pessoas e da implantação de infraestruturas em ambientais naturais. 

Neste sentido chama-se a atenção para o complexo do Parque das 

Mangabeiras e o Paredão da Serra do Curral, que são atrativos naturais 

relevantes, que resguardam fragmentos de mata conservados e que se 

interagem com outros fragmentos de mata nativa contíguos através de 

corredores florestais existentes. A potencial pressão sobre a fauna e flora se dá 

tanto a partir das visitações diretas nesses ambientes e, portanto, internas aos 

parques, quanto externamente por exemplo a partir de expansão urbana ao sul 

de Belo Horizonte, já no município de Nova Lima. 

Chama-se ainda a atenção para a ausência de Plano Manejo para as unidades 

de conservação do município, necessário ao controle das visitações, 

fragilizando estas áreas naturais. 

4.3.2.3 Degradação de recursos hídricos 

A circulação de pessoas pela visitação a eventos em Belo Horizonte 

promovendo o aumento na geração de efluentes sanitários e de resíduos 

sólidos com disposições inadequadas demanda cuidados com os recursos 

hídricos. Neste sentido, atenção deve ser dada ao Complexo Turístico da 

Pampulha, com destaque para a Lagoa da Pampulha, elemento central deste 
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atrativo e cuja qualidade de suas águas representa um fator essencial ao 

desenvolvimento do turismo da capital. 

Ressalta-se os esforços que vêm sendo despendidos para a conservação 

deste recurso hídrico através de programas que contemplam ações 

despoluição direta na lagoa como desassoreamentos e que atuam 

indiretamente com ações de recuperação desenvolvimento em sua bacia 

contribuição, tais como interceptores de esgoto, canalizações, dentre outras. 

Cabe aqui considerar que as ações no município de Belo Horizonte devem 

estar coordenadas com ações em Contagem já que a bacia da Pampulha 

abrange parte deste município também, de forma que a qualidade das águas 

da lagoa perpassa portando pela integração entre ambas as municipalidades. 

4.3.2.4 Pressão na utilização dos equipamentos públicos (sanitários, bancos, 

lixeiras) 

O aumento da circulação de pessoas em função das visitações aos eventos 

demandará esforços da administração municipal para a coleta dos resíduos 

sólidos urbanos e efluentes sanitários gerados. A pressão na utilização dos 

equipamentos públicos deverá se concentrar nas proximidades dos atrativos, 

devendo ser verificada sobretudo nas imediações da Praça da Liberdade, 

Mangabeiras e Complexo da Pampulha. 

4.3.2.5 Pressão nas vias públicas 

O aumento da circulação de veículos atraídos pelos eventos altera a dinâmica 

do trânsito de veículos e pode sobrecarregar as vias, demandando esforços da 

administração da capital para mitigação desses efeitos. A pressão nas vias 

públicas deverá ocorrer nas proximidades dos atrativos, devendo ser verificada, 

sobretudo, nas imediações da Praça da Liberdade, Mangabeiras e Complexo 

da Pampulha. Também pode ser sentida nas vias de acesso aos aeroportos e 

rodoviárias de Belo Horizonte, dado o incremento no fluxo de veículos que 

passam a acessar essas estruturas em função do incremento da atividade 

turística. 

4.3.2.6 Pressão sobre os serviços de transportes públicos 

O incremento no fluxo de turista com consequente aumento na circulação de 

pessoas demandará ajuste nos serviços de transporte público de forma a se 

atender a um eventual aumento de demanda. 

4.3.2.7 Pressão sobre a infraestrutura de saneamento e energia 

O aumento na geração de resíduos sólidos e efluentes sanitários com 

disposições e tratamento inadequados, associado ao aumento no consumo de 
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água e energia, tende a exercer pressão nas capacidades instaladas de 

abastecimento de água, dimensionamento das drenagens, tratamento de 

esgotos e serviços de saneamento da administração pública. 

Neste sentido, atenção deve ser dada à gestão no município de Belo Horizonte 

mas também às entidades públicas e privadas de saneamento e energia como 

a COPASA e a Cemig, e também aos 19 municípios que recebem os resíduos 

sólidos gerados, atualmente, em consórcio intermunicipal, e às cidades que 

recebem e/ou tratam o esgoto gerado, assim como à drenagem natural do 

município de Belo Horizonte composta, principalmente, pelos ribeirões da Onça 

e Arrudas, dada a estas interações existentes.  

O Quadro 24 sintetiza os principais efeitos potenciais do desenvolvimento 

contínuo e duradouro das atividades turísticas e suas interações e 

interdependências. 

Quadro 24 - 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, outros 

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

Pressão sobre o sistema 
de saúde 

Intensificação do fluxo de 
turista 

Belo Horizonte Municípios de entorno e 
administrações das demais 
esferas de governo 

Pressão sobre os 
serviços de segurança 

Intensificação do fluxo de 
turista 

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 
flora 

Intensificação na 
circulação de pessoas 
com consequente 
geração de resíduos 
sólidos, efluentes 
sanitários e ruídos 

Belo Horizonte (unidades 
de conservação 
principalmente os 
parques das 
Mangabeiras e Paredão 
da Serra) 

Unidades de conservação 
contíguas presentes nos 
municípios de Nova Lima e 
Itabirito 

Degradação dos 
recursos hídricos 

Intensificação na 
circulação de pessoas 
com consequente 

Belo Horizonte (destaque 
para a Lagoa da 
Pampulha) 

Contagem, município que 
detém a bacia da Pampulha 
juntamente com Belo 
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Efeitos identificados Causas Incidência Interações e 
interdependências 

geração de resíduos 
sólidos e efluentes 
sanitários 

Horizonte 

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, Mangabeiras 
e Complexo da 
Pampulha) 

- 

Pressão nas vias 
públicas 

Intensificação na 
circulação de veículos 
atraídos pelos eventos  

Belo Horizonte 
(imediações da Praça da 
Liberdade, 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 
turista 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 o demais 19 
municípios que integram os 
sistemas de abastecimento 
de água, tratamento de 
esgotos da capital 

Fonte: Brencorp, 2018. 

* 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. 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE 

GESTÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA  

Inicialmente apresenta-se uma figura extraída do Organograma Geral da 

Prefeitura do Município de Belo Horizonte, onde são focalizados os órgãos dos 

segmentos dos setores de turismo e de meio ambiente do município, 

propiciando ao leitor uma visão geral prévia e resumida acerca dos Modelos 

Institucionais e de Gestão dos dois setores a serem estrategicamente 

analisados.  

Após a descrição pormenorizada dos Sistemas Institucionais e de Gestão dos 

dois setores, retoma-se ao final, a visão integrada dos dois setores da gestão 

pública municipal, estreitamente vinculados aos objetivos desta AAE (Figura 

70). 
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Figura 70 – Identificação e Análise da Capacidade Institucional e Turística Capacidade 
Institucional Global da Gestão Municipal envolvendo órgãos ligados ao Turismo, Meio 

Ambiente, Cultura, Infraestrutura e Informação 

 
Fonte: PBH (2018).  
 

 4.4.1 Capacidade Institucional Do Sistema De Gestão Ambiental  

Este item apresenta as principais instituições que atuam no meio ambiente em 

Belo Horizonte e as políticas públicas e ordenamento jurídico, por elas 

desenvolvidas, iniciando por um breve relato da legislação afeta ao tema. As 

informações foram obtidas por meio de pesquisa bibliográfica e documental e 

entrevistas com gestores municipais entre os meses de outubro e dezembro de 

2017. 

4.4.1.1 Legislação ambiental  

4.4.1.1.1 Legislação Ambiental Federal 

A legislação ambiental brasileira é, atualmente, uma das mais completas do 

mundo e tem servido de base para aplicação em outros países, como, por 

exemplo, os latino-americanos. O arcabouço legal brasileiro para o 

licenciamento ambiental compreende leis, decretos, resoluções, normas, 

portarias e instruções normativas. Todo o arcabouço legal segue os preceitos 

estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, que trata o meio ambiente 

como direito fundamental e descentraliza a preservação/proteção do meio 

ambiente ao atribuir a competência de administrar e legislar sobre ele à União, 
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aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O artigo 225 da Constituição 

Federal determina: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).  

O artigo 225 define ainda as incumbências do Poder Público para assegurar a 

efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que 

incluem: preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, 

preservação do patrimônio genético do País, definição de espaços territoriais a 

serem protegidos, exigência de estudo de impacto ambiental para atividades 

potencialmente causadoras de degradação ambiental, proteção da fauna e 

flora e sujeição a sanções penais e administrativas de pessoas físicas e 

jurídicas que realizem atividades e condutas lesivas ao meio ambiente 

(BRASIL, 1988). 

Além da Constituição Federal, uma das principais leis editadas é a de nº. 

6.938/81, que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e 

objetivou a preservação, melhoria e recuperação da qualidade de vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico. Ao ser 

criada, essa lei buscou estabelecer princípios e práticas que ressaltassem a 

importância do desenvolvimento econômico e social, sem prejuízo da qualidade 

ambiental. Também instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) 

e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), este último, de suma 

importância na deliberação das resoluções que estabelecem normas e padrões 

ambientais.  

Os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), assim como a 

criação do Sistema de Licenciamento Ambiental e a exigência de Estudos de 

Impacto Ambiental, têm sido de grande eficácia na contribuição para manter a 

qualidade ambiental das várias regiões brasileiras.  

Em âmbito federal, o licenciamento ambiental, além desse marco inicial em 

1981, a PNMA, estabeleceu a necessidade da Avaliação de Impacto Ambiental, 

através da Resolução CONAMA nº 001/86, que também pode ser considerada 

como outro importante marco desse processo. Nessa Resolução, foram 

estabelecidas as diretrizes gerais para a elaboração dos estudos ambientais e 

respectivos Relatórios (EIA/RIMA), visando, sobretudo à compatibilização dos 

processos de licenciamento com a implantação de empreendimentos e 

atividades diversas. 

Ainda em âmbito federal, cumpre ressaltar, a importância do que dispõe a 

legislação sobre as Áreas de Preservação Permanente (APPs), instituídas pelo 
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Novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e regulamentada 

pelas Resoluções CONAMA n° 302 e 303, ambas de 20 de março de 2002. 

Outros instrumentos legais, também de suma importância, são o Decreto 

Federal nº 5.746, de 05 de abril de 2006, que regulamenta parte da Lei Federal 

nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), o Decreto Federal nº. 6.848, 

de 14 de maio de 2009, que trata das compensações ambientais associadas à 

essa Lei, e a Resolução CONAMA nº. 369, de 29 de março de 2006, versando 

sobre os casos excepcionais de intervenção em APPs. Outro documento 

importante é a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, alterada 

pelas Resoluções nº 410, de 4 de maio de 2009, e nº 430, de 13 de maio de 

2011. 

Cumpre destacar, como importante marco regulatório a criação do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) acima 

mencionado. Ao regular a criação de unidades de conservação e ao determinar 

os tipos de uso delas, o SNUC garante que as UCs sejam regidas por planos 

de manejo específicos, respeitando usos tradicionais, e definindo diretrizes de 

ocupação futura. No que se refere à utilização das UCs para atividades 

turísticas, estas devem estar previstas no plano de manejo e são permitidas 

tanto nas Unidades de Proteção Integral (à exceção de Estações Ecológicas e 

Reservas Biológicas) quanto nas Unidades de Uso Sustentável. As unidades 

de conservação constituem importantes atrativos turísticos, principalmente no 

que tange ao desenvolvimento do turismo ecológico sustentável (PDITS, 2012). 

A legislação afeta a este tema, juntamente com aquela relacionada aos temas 

patrimônio cultural e natural é apresentada em maiores detalhes no Quadro 25 

a seguir.  

Quadro 25 - Legislação Federal 

TEMA 
REFERÊNCIAS 

LEGAIS 
DESCRIÇÃO 

Unidades de 
conservação 

Decreto nº 84.017, de 
21/09/79 

Aprova o regulamento dos Parques Nacionais 
Brasileiros. 

Lei nº 6.902, de 
27/04/81 

Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e 
Áreas de Proteção Ambiental. Alterada pela Lei nº 
7.804/89. Regulamentada pelo Decreto nº 99.274/90. 

Decreto nº 89.336, de 
31/01/84 

Dispõe sobre as Reservas Ecológicas e Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico. 

Resolução CONAMA 
nº. 011, de 03/12/87 

Declara como Unidades de Conservação diversas 
categorias de sítios ecológicos de relevância cultural. 

Resolução CONAMA 
nº 010, de 14/12/88 

Dispõe sobre a regulamentação das APAs. 

Resolução CONAMA 
nº 012, de 14/12/88 

Dispõe sobre a declaração das Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico ARIEs como Unidades de 
Conservação. 
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TEMA 
REFERÊNCIAS 

LEGAIS 
DESCRIÇÃO 

Resolução CONAMA 
nº 012, de 14/09/89 

Dispõe sobre a proibição de atividades, em Área de 
Relevante Interesse Ecológico, que afetem o 
ecossistema. 

Decreto nº 99.274, de 
06/06/90 

Regulamenta as Leis nos 6.902/81 e 6.938/81. 

Resolução CONAMA 
nº 013, de 06/12/90 

Regulamenta o licenciamento de atividades em áreas 
circundantes às Unidades de Conservação. 

Decreto nº. 1.922, de 
05/06/96 

Dispõe sobre reconhecimento das Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural. 

Lei nº. 9.985, de 
18/07/00 

Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII, da 
Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). 
Revoga os artigos 5o e 6º da Lei no 4.771/65, o Art. 
5o da Lei no 197/67, e o Art. 18 da Lei no 6.938/81. 
Modificada pelas Leis nos 11.132/05, 11.460/07 e 
11.516/07. Regulamentada pelos Decretos nos 
4.340/02, 5.566/05, 5.746/06 e 5.950/06. Altera 
dispositivos da Lei no 9.605/88. A ADI nº 3.378/08 
considerou inconstitucional parte do Art. 36 desta Lei. 

Resolução CONAMA 
nº 303, de 20/03/02 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de 
Áreas de Preservação Permanente. 

Instrução Normativa 
IBAMA nº 62, de 
11/03/05 

Estabelece critérios e procedimentos administrativos 
referentes ao processo de criação de Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 

Lei nº 11.132, de 
04/07/05 

Acrescenta artigo à Lei nº 9.985/00, modificada pela 
Lei nº 11.460/07. 

Resolução CONAMA 
nº 369, de 28/03/06 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade 
pública, interesse social ou baixo impacto ambiental 
que possibilitem a intervenção ou supressão de 
vegetação em Área de Preservação Permanente 
(APP). 

Decreto nº 5.758, de 
13/04/06 

Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas (PNAP), seus princípios, diretrizes, 
objetivos e estratégias. 

Portaria MMA nº 206, 
de 17/07/08 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental municipal de 
atividades ou empreendimentos localizados em 
áreas urbanas consolidadas situadas em Áreas de 
Proteção Ambiental (APA). 

 

Instrução Normativa 
Instituto Chico 
Mendes nº 001, de 
02/01/09 

Estabelece os procedimentos para a concessão de 
autorização para atividades ou empreendimentos 
com potencial impacto para Unidades de 
Conservação instituídas pela União, suas zonas de 
amortecimento ou áreas circundantes, sujeitos a 
licenciamento ambiental. 

Patrimônio 
Cultural e 
Natural 

Decreto-Lei nº 25, de 
30/11/37 

Organiza a proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional. 

Decreto-Lei nº 4.146, 
de 04/03/42 

Dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos. 

Lei no 3.924, de 
26/07/61 

Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-
históricos. 

Decreto nº 80.978, de 
12/12/77 

Promulga a Convenção Relativa à Proteção do 
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. 
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TEMA 
REFERÊNCIAS 

LEGAIS 
DESCRIÇÃO 

Portaria IPHAN nº 07, 
de 01/12/88 

Regulamenta os pedidos de permissão e autorização 
das pesquisas arqueológicas. 

Portaria IBAMA nº 
887, de 15/06/90 

Determina a realização de diagnóstico da situação do 
patrimônio espeleológico nacional, através de 
levantamento e análise de dados, identificando áreas 
críticas e definindo ações e instrumentos necessários 
para a sua devida proteção e uso adequado. 

Decreto nº 99.556, de 
01/09/90 

Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais 
subterrâneas existentes no território nacional. 

Decreto nº 1.922, de 
05/06/96 

Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural. 

Decreto nº.3.551, de 
04/08/00 

Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza 
Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro 
e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. 

Portaria IPHAN 
nº230, de 17/12/02 

Dispõe sobre a necessidade de compatibilizar as 
fases de obtenção de licenças ambientais de 
empreendimentos potencialmente capazes de afetar 
o patrimônio arqueológico e define os procedimentos 
necessários à apreciação e acompanhamento das 
pesquisas arqueológicas. 

Resolução CONAMA 
nº 347, de 10/09/04 

Dispõe sobre a proteção do patrimônio 
espeleológico. 

Decreto nº 5.753, de 
12/04/06 

Promulga a Convenção para a Salvaguarda do 
Patrimônio Cultural Imaterial, adotada em Paris, em 
12 de outubro de 2003 e assinada em 3 de novembro 
de 2003. 

Fonte: Brencorp (2018). 

 

4.4.1.1.2 Legislação Ambiental Estadual  

Os principais marcos regulatórios da legislação ambiental estadual são: 

Constituição do Estado de Minas Gerais, Política Florestal e de Proteção à 

Biodiversidade no Estado, a Política Estadual de Recursos Hídricos e a Lei 

Estadual nº 7.772, de 8 de setembro de 1980 que dispõe sobre a proteção, 

conservação e melhoria do meio ambiente.   

Em relação ao turismo, no âmbito da legislação estadual, destacam-se: 

 Decreto Estadual nº. 23.646, de 26 de junho de 1984, que aprova o 
tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, 
pelo IEPHA/MG; 

 Deliberação Normativa Copam nº. 20, de 24 de junho de 1997, que 
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, que estabelece a 
Política Estadual de Desenvolvimento do Ecoturismo.   
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4.4.1.1.3 Legislação Ambiental Municipal 

A Política Municipal do Meio Ambiente é embasada na Lei Municipal nº. 

4.253/85, que 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 recuperação do meio 

ambiente e melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Esta Lei determina a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente como órgão central de implantação da 

política ambiental no município, e também criou o Conselho Municipal do Meio 

Ambiente (COMAM), órgão colegiado que tem como principais atribuições: 

formular as diretrizes da Política Municipal do Meio Ambiente e decidir sobre a 

outorga de licença ambiental. Também instituiu o Fundo Municipal de Defesa 

Ambiental, o qual deverá ser aplicado em projetos de melhoria da qualidade 

ambiental no município propostos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

ou pela comunidade. A educação ambiental também está presente nesta lei 

municipal, que, em seu artigo 19, institui a obrigatoriedade de Programas de 

Educação Ambiental, em nível curricular de 1º e 2º graus da rede escolar 

municipal. (BELO HORIZONTE, 1985). 

Também são importantes marcos legais do município: a Lei Orgânica do 

Município (LOMBH) e o Plano Diretor de Belo Horizonte (que será tratado com 

maior ênfase no próximo subitem).  

A LOMBH reafirma o princípio constitucional de que todos têm direito ao ― 

meio ambiente harmônico, bem de uso comum e essencial à saudável 

qualidade de vida (BELO HORIZONTE, 1990, p. 41). A LOMBH incumbe ao 

Poder Público, dentre outras, as seguintes responsabilidades: promover a 

educação ambiental em todas as escolas municipais, o livre acesso às 

informações ambientais básicas; a divulgação dos níveis de poluição e 

qualidade do meio ambiente, prevenir formas de degradação ambiental, e de 

preservação de remanescentes de vegetação, sendo vedadas práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica; e criar unidades de conservação e o 

licenciamento para início, ampliação ou desenvolvimento de atividades que 

possam causar degradação do meio ambiente no território municipal.  

A existência de legislação ambiental, conselhos e secretarias próprias ao meio 

ambiente em vigor no Município e de um fundo dedicado à proteção dele é 

demonstrativo de maturidade política e de preocupação com o equilíbrio entre o 

desenvolvimento e meio ambiente e se alinha à prática do turismo sustentado 

(PDITS, 2012). A temática ganhou maior destaque nos últimos anos, a ponto 

de a Secretaria de Meio Ambiente ter sido alçada à condição de primeiro nível 

em 2009, deixando de ser subordinada à de Políticas Urbanas. Somado a isto, 

destaca-se também, além do novo Plano Diretor, a criação de novas leis que, 
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no âmbito desta AAE cumpre destacar a Lei nº 10.879, de 27 de novembro de 

2015, que instituiu o Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Belo Horizonte 

- SMAP-BH.  

O SMAP-BH é composto pelo conjunto de áreas verdes protegidas do 

Município. Este Sistema é regido por regulamentações específicas que versam 

sobre a criação e definição das categorias de áreas verdes protegidas; as 

diretrizes gerais de ocupação e manejo relativas a cada uma das categorias 

definidas a classificação e denominação das áreas existentes nas categorias 

definidas. É gerenciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que atua 

como órgão de orientação e coordenação, responsável por analisar e aprovar 

intervenções a serem executadas em qualquer uma das unidades que o 

integram. Para o desenvolvimento de suas atribuições a Secretaria Municipal 

conta com o apoio do COMAM, da FPMZB e das secretarias de administração 

regional municipal. 

4.4.1.1.3.1 Plano Diretor 

O primeiro Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei nº. 7.165/96, foi alterado pela 

Lei nº. 9.959/10. A partir da Conferência Municipal de Políticas Urbanas 

realizada em 2014, foi proposto o Projeto de Lei nº. 1749/2015, que reflete a 

estrutura do programa técnico debatido na Conferência. Em 08 de agosto de 

2019, foi então aprovado o novo Plano Diretor de Belo Horizonte, através da 

Lei nº. 11.181, de 08/09/2019. 

O Plano Diretor é o instrumento básico da política urbana municipal, e contém 

as normas fundamentais de ordenamento da cidade em consonância com o 

disposto no Estatuto da Cidade. A Lei 11.181, de 08/09/2019 estabelece em 

seu Art. 1º, § 1º: 

“A política urbana do Município contempla questões vinculadas à estrutura 

urbana, ao desenvolvimento urbano, ao meio ambiente, à habitação, ao 

patrimônio cultural e urbano e à mobilidade urbana, bem como ao tratamento 

dos espaços públicos e privados.” 

O Art. 2º estabelece os princípios gerais da política urbana do Município, 

quase sejam: 

I - a função social da propriedade, em conformidade com o disposto na 

Constituição da República e na legislação infraconstitucional; 

II - a garantia do direito a uma cidade sustentável, entendida como aquela que 

proporciona o acesso à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
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infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao 

lazer para as presentes e futuras gerações; 

III - a justa distribuição dos benefícios e dos ônus do processo de urbanização; 

IV - a gestão democrática, por meio dos instrumentos previstos nesta lei e de 

outros que venham a ser desenvolvidos; 

V - a democratização do uso do espaço público; 

VI - o equilíbrio das funções da cidade, de forma a garantir a diversidade nos 

processos de ocupação regular do território de modo harmônico e eficiente;  

VII - o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à preservação do 

patrimônio histórico, paisagístico e cultural do Município; 

VIII - a promoção do desenvolvimento sustentável, sob a ótica universal da 

política de combate às mudanças climáticas, compatibilizando o 

desenvolvimento social e o econômico com a preservação ambiental, a partir 

dos princípios da justiça social e da eficiência econômica, garantindo o uso 

racional e equitativo dos recursos naturais e contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida e para o conforto climático; 

IX - a proteção das áreas verdes e daquelas ameaçadas de degradação, 

assegurando a sustentabilidade da flora e da fauna; 

X - a integração das ações relativas às políticas setoriais associadas à política 

urbana e ambiental; 

XI - o compartilhamento de responsabilidades entre o poder público e a 

iniciativa privada, sobretudo proprietários, possuidores e responsáveis técnicos, 

no processo de urbanização e no cumprimento das normas constantes desta 

lei; 

XII - a integração entre o planejamento urbano municipal e o metropolitano; 

XIII - a solução para implementação de estratégias eficientes para a mobilidade 

urbana, priorizando o transporte coletivo, bem como modais de transporte não 

motorizado. 

O atual Plano Diretor de Belo Horizonte está fundamentado no compromisso de 

implementação da Nova Agenda Urbana (NAU), documento consolidado na 

terceira Conferência das Nações Unidas para Habitação e Desenvolvimento 
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Sustentável. O compromisso do Município com a NAU contempla a 

consideração de acordos e pactos a ela vinculados para o desenvolvimento da 

política de crescimento urbano e ordenamento territorial, com destaque para os 

princípios orientados pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - ODS-11, 

voltado para tornar as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e 

sustentáveis (Art. 2º da Lei nº 11181, de 08.09.2019). 

Em suma, pode-se mencionar que as principais mudanças previstas nesta Lei 

foram as seguintes: 

 Aumenta o adensamento das construções em torno das principais 

avenidas, com o objetivo de criar novas centralidades de comércio e 

serviços. Essas áreas vão mesclar usos comerciais e de moradia, 

podendo contribuir para um menor deslocamento dos moradores; 

 Incentiva mais moradias no hipercentro, inclusive de baixa renda, 

aproveitando as construções que já existem e possam estar 

abandonadas; 

 Impõe restrição a novos estacionamentos e vagas de garagem; 

 Prioriza o pedestre e o transporte urbano, com a construção de pistas e 

faixas exclusivas. As rotas de tráfego deverão ser traçadas 

considerando a inclusão de áreas menos favorecidas e as novas 

centralidades;  

 Limita a 1 o coeficiente de aproveitamento básico em todo município e 

cria a outorga onerosa do direito de construir. Ou seja, o dono do imóvel 

tem permissão para construir edificação do tamanho do terreno. Para 

construir mais, será necessário adquirir (comprar) uma outorga da 

prefeitura.  

 A receita conseguida com a outorga onerosa deverá ser usada em 

infraestrutura e moradias populares. 

A partir de então são apresentadas as principais diretrizes do Plano Diretor no 

que tange às questões ambientais (incluindo saneamento).  

O Capítulo VI aborda os temas meio ambiente e saneamento. Em seu Art. 9º, 

que trata da política ambiental do Município, estabelece que a Politica integra, 

além do disposto na legislação específica, ações de proteção ambiental e 

saneamento, bem como medidas de prevenção e combate ao risco geológico 
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efetivo e soluções para direcionamento do ordenamento territorial segundo 

princípios de resiliência e sustentabilidade.  

Além dos princípios vinculados à proteção ambiental no Município, de que trata 

o Art. 10º, são apresentados a seguir, sob a forma de quadro, os objetivos de 

proteção ambiental e de saneamento tratados nos arts. 11º e 12º, 

respectivamente.  

Quadro 26:  Objetivos vinculados ao meio ambiente e saneamento municipal no 

âmbito do Plano Diretor Municipal. 

Art. 11º: objetivos vinculados ao meio 
ambiente  

Art. 12º: objetivos vinculados ao 
saneamento  

I - promover a recuperação e a preservação 
de lagos, represas e lagoas municipais; 
II - proteger as nascentes, os cursos d`água e 
os brejos, bem como as áreas de preservação 
permanente associadas; 
III - elaborar planos para disposição adequada 
de resíduos, utilizando-os, preferencialmente, 
para recuperação de áreas degradadas e 
posterior criação de áreas verdes; 
IV - viabilizar a proporção de, no mínimo, 
12m² (doze metros quadrados) de área verde 
por munícipe, visando a uma distribuição mais 
equitativa entre áreas verdes e habitantes no 
Município, de forma a reduzir as distorções 
entre as regiões administrativas; 
V - estabelecer a integração do órgão 
municipal responsável pela política de meio 
ambiente com as entidades e os órgãos de 
controle ambiental das esferas estadual e 
federal, visando ao incremento de ações 
conjuntas eficazes de defesa, preservação, 
fiscalização, recuperação e controle da 
qualidade de vida e do meio ambiente; 
VI - implementar projetos e atividades de 
educação urbano-ambiental nos locais de 
ensino, trabalho, moradia e lazer; 
VII - gerenciar e tratar os resíduos sólidos, 
promovendo, inclusive, campanhas 
educativas e políticas públicas de 
reaproveitamento, redução, reutilização e 
reciclagem; 
VIII - exigir a recuperação das áreas 
degradadas e garantir a indenização 
decorrente de danos causados ao meio 
ambiente; 
IX - criar um sistema de informações urbano-
ambientais; 
X - ampliar a rede de monitoramento da 
qualidade do ar e incentivar o uso de 
combustíveis alternativos aos de origem fóssil 
nos veículos automotores; 

I - articular, em nível metropolitano, o 
planejamento das ações de saneamento e os 
programas urbanísticos de interesse comum, 
de forma a assegurar a preservação dos 
mananciais, a produção de água tratada, a 
interceptação e o tratamento dos esgotos 
sanitários, a drenagem urbana, o controle de 
vetores e a adequada coleta e disposição final 
dos resíduos sólidos; 
II - fomentar o desenvolvimento científico, a 
capacitação de recursos humanos e a adoção 
de tecnologias apropriadas na área de 
saneamento, criando condições para o 
desenvolvimento e a aplicação de tecnologias 
alternativas; 
III - condicionar o adensamento construtivo e 
populacional à concomitante solução dos 
problemas de saneamento local; 
IV - priorizar planos, programas e projetos que 
visem à ampliação de saneamento das áreas 
ocupadas por população de baixa renda; 
V - garantir o atendimento universal do serviço 
de saneamento e o ambiente salubre, 
indispensáveis à segurança sanitária e à 
melhoria da qualidade de vida, impondo-se ao 
Executivo e à coletividade o dever de 
assegurá-lo; 
VI - promover política tarifária que considere 
as condições econômicas, garantindo que a 
tarifa não seja empecilho para a prestação de 
serviços; 
VII - buscar, permanentemente, a melhoria da 
qualidade e a máxima produtividade na 
prestação dos serviços de saneamento, 
considerando as especificidades locais e as 
demandas da população; 
VIII - utilizar o quadro epidemiológico no 
planejamento, implementação e avaliação da 
eficácia das ações de saneamento; 
IX - garantir a participação efetiva da 
sociedade na formulação das políticas, no 
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XI - elaborar plano diretor de áreas verdes, 
com caracterização e mapeamento dessas; 
XII - criar mecanismos de incentivos que 
favoreçam parcerias para implantação e 
manutenção de áreas verdes; 
XIII - promover, em consonância com a 
política habitacional do Município, ações de 
resgate, implantação ou recuperação de áreas 
verdes; 
XIV - adotar e estimular, quando possível, 
tecnologias alternativas ambientalmente 
corretas nas ações desenvolvidas pelos 
setores público e privado de forma a atender 
os índices fixados por programas de 
certificação em sustentabilidade ambiental; 
XV - adotar os aspectos da dimensão 
ambiental nos empreendimentos urbanos, 
considerando o preconizado pela política de 
combate às mudanças climáticas; 
XVI - exigir das instituições e dos 
concessionários dos serviços públicos guarda, 
garantia de integridade, tratamento 
urbanístico, manutenção e conservação das 
faixas de domínio e serviço sob sua 
responsabilidade; 
XVII - promover, quando possível, projetos e 
programas ambientais de caráter temporário 
sob as redes de transmissão de energia, em 
conformidade com a legislação pertinente, de 
modo a reduzir a ociosidade dessas áreas; 
XVIII - implantar enquadramento dos corpos 
d`água no Município. 

planejamento e no controle de serviços de 
saneamento; 
X - estabelecer mecanismos de controle sobre 
a atuação de concessionários dos serviços de 
saneamento, de maneira a assegurar a 
adequada prestação dos serviços; 
XI - controlar a poluição industrial, visando o 
enquadramento dos efluentes a padrões de 
lançamento previamente estabelecidos; 
XII - controlar as atividades potencialmente ou 
efetivamente poluidoras das águas nas bacias 
dos mananciais de abastecimento, articulando 
ações, se necessário, com outros Municípios 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 
RMBH; 
XIII - promover campanhas educativas que 
visem a contribuir para a redução e 
racionalização do consumo de água; 
XIV - incentivar estudos e pesquisas 
direcionados para a busca de alternativas 
tecnológicas e metodológicas para coleta, 
transporte, tratamento e deposição final dos 
resíduos sólidos, visando a prolongar ao 
máximo a vida útil dos aterros sanitários; 
XV - incentivar a implantação de sistemas de 
monitorização para o controle de 
contaminação do lençol freático nas áreas de 
depósito de resíduos industriais e de aterros 
sanitários; 
XVI - controlar os efeitos potencialmente 
danosos ao meio ambiente e à saúde nas 
áreas de armazenamento, tratamento e 
destinação final de resíduos sólidos; 
XVII - elaborar e promover permanente 
atualização do diagnóstico da drenagem 
urbana no Município, enfocando os aspectos 
relacionados à prevenção e ao controle de 
inundações, às condições de risco à saúde, 
ao risco geológico e à expansão do sistema 
de circulação; 
XVIII - buscar alternativa de gestão que 
viabilize a autossustentação econômica e 
financeira do sistema de drenagem urbana; 
XIX - promover controle de vetores em todo o 
Município, visando à prevenção das zoonoses 
e à melhoria da qualidade de vida. 

 

4.4.1.1.3.2 O sistema de gestão ambiental pública municipal  

De acordo com o Decreto Municipal nº 16.692, de 5 de setembro de 2017, que 

dispõe sobre a organização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 

SMMA, e suas devidas alterações apresentadas pelo Decreto Municipal nº 

16.788, de 5 de dezembro de 2017, o novo organograma do sistema de gestão 

ambiental pública municipal é composto por: 
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 Gabinete (GAB-MA); 

 Assessoria Jurídica (AJU-MA); 

 Assessoria de Políticas Ambientais (Aspam); 

 Assessoria de Comunicação Social (Ascom-MA); 

 Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças (DPGF-MA) e suas 

gerências que serão explicitadas a seguir; 

 Subsecretaria de Operações Institucionais (SUOI) e suas diretorias e 

respectivas gerências que serão explicitadas a seguir. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), é responsável pela 

execução das atividades de gestão ambiental pública do município de Belo 

Horizonte e está integrada às demais secretarias e órgãos municipais, 

exercendo um papel estruturador na execução das políticas públicas. Essa 

integração garante que todos os projetos e ações municipais sigam os 

princípios da legislação ambiental vigente. À SMMA compete, além do 

licenciamento ambiental público e privado no município, a formulação de 

normas técnicas e padrões de proteção, o estabelecimento de áreas prioritárias 

à ação do Executivo municipal em relação à qualidade ambiental, a elaboração 

e coordenação de planos, projetos, pesquisas e atividades para implantação da 

política ambiental, a formação de uma consciência pública em relação à 

conservação do meio ambiente, o controle e a fiscalização ambiental e a 

prestação de suporte técnico ao COMAM (PDITS, 2012).  

O COMAM é um órgão colegiado com ação normativa e deliberativa, criado 

pela Lei Municipal nº. 4.253, de 04 de dezembro de 1985, e é responsável pela 

formulação das diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente em Belo 

Horizonte. Suas competências, entre outras, incluem: formulação de normas 

técnicas e padrões de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente em 

Belo Horizonte, concessão de licenças para a implantação e a operação de 

atividades potencialmente poluidoras; e a aprovação de normas e diretrizes 

para o licenciamento ambiental no município. De acordo com o Decreto 

Municipal nº 14.292, de 23 de fevereiro de 2011, o COMAM é composto pelos 

seguintes representantes: 

 Secretário Municipal de Meio Ambiente (Presidente); 

 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;  

 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos;  

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento;  

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB); 

 Fundação Municipal de Cultura; 
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 Câmara Municipal; 

 Sociedade civil organizada. 

A SMMA está vinculada ao Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e 

Ecoeficiência (CMMCE) e à FPMZB. O CMMCE é um órgão consultor, 

assessor e articulador das políticas ambientais já existentes em cada órgão da 

prefeitura. É responsável pela articulação das políticas públicas e da iniciativa 

privada com intuito de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de 

poluentes na atmosfera, reduzira produção de resíduos sólidos e promover 

maior eficiência nos processos de reutilização e reciclagem, incentivar a 

utilização de fontes renováveis de energia e aumentar o nível de 

conscientização ambiental da população. Entre as ações estimuladas pelo 

CMMCE citam-se: ampliação do aproveitamento dos gases produzidos pelo 

lixo do Aterro Sanitário; uso de energia solar nas residências e reciclagem do 

lixo (PDITS, 2012).  

4.4.1.1.3.3 Mecanismos de gestão ambiental municipal  

A gestão ambiental no município é uma área transversal a todas as políticas 

públicas, tal como as atividades do setor privado, que dela dependem e nela 

interferem.  

Inicialmente, deve-se destacar os acordos e pactos internacionais aos quais 

Belo Horizonte fez sua vinculação ou teve algum papel de destaque. 

Posteriormente será abordado o Plano Estratégico – PBH 2030, instrumento 

importante na gestão municipal que aborda a temática meio ambiente e 

sustentabilidade, estabelecendo metas e estratégias para desenvolvimento de 

ações. Na sequência são apresentadas as principais ações realizadas e em 

andamento na PBH, onde se encontrará todos os projetos sustentadores da 

gestão pública ambiental e seu atual estágio. Por fim, a partir destas é feita a 

análise, em linhas gerais, da atual gestão ambiental municipal.  

 Acordos e pactos internacionais aos quais Belo Horizonte é vinculado ou 

teve destaque: 

- Adesão aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) apresentados 

pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável), através do Plano Estratégico – BH 2030. 

- Vinculação ao Conselho Internacional de Governos Locais para a 

Sustentabilidade (ICLEI), à rede Mercocidades, ao Centro Ibero-Americano de 

Desenvolvimento Estratégico Urbano (CIDEU), à rede Metropolis, à Cidades e 

Governos Locais Unidos (CGLU) e à Associação Internacional das Cidades 

Educadoras (AICE). 



 
360 

360 
 

- Aquisição do selo de Compliant por cumprir todas as etapas do Compact of 

Mayors, acordo feito por uma rede de cidades de várias partes do mundo para 

enfrentar, no âmbito local, as mudanças climáticas de forma complementar às 

medidas nacionais. 

- Participação na 21ª Conferência das Partes (COP21), quando foi aprovado o 

Acordo de Paris (2015), que engloba 188 países geradores de quase 100% das 

emissões globais.  

- Obtenção do primeiro lugar na área de meio ambiente, no ranking das 

“cidades mais inteligentes do Brasil” elaborado em 2015 pela empresa de 

consultoria Urban Systems. 

- Belo Horizonte tem sido referência em sustentabilidade, tendo sido eleita pelo 

segundo ano consecutivo, pela World Wide Fund for Nature (WWF), como a 

Capital Nacional da Hora do Planeta.  

- Assinatura do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, por meio da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (novembro/2017).  

Plano Estratégico – BH 2030 

Desenvolvido em várias etapas a partir de 2009, o Plano ganhou duas versões 

anteriores (2009 e 2010) e uma atualização (2012) até chegar à versão atual 

(2016).  

A primeira versão foi apresentada em 26 de agosto de 2009. Ao concluí-la e 

apresentar a segunda versão em 2010, já se sabia que deveria ser objeto de 

reavaliações recorrentes e atualizações periódicas.  

Ao final de 2014, constatou-se a oportunidade de promover uma nova revisão, 

entre outros fatores, pesou na decisão sobre esta revisão as mudanças na 

conjuntura local, nacional e mundial e sua influência e interferência nos 

destinos das cidades, situação a que Belo Horizonte também se viu submetida. 

Acrescentam-se nesta terceira e última versão, as novas previsões e cenários 

de analistas nacionais e internacionais sobre tendências para a economia 

mundial e brasileira.  

O Plano se orienta pelas seguintes questões, às quais procura dar respostas 

consistentes: 1. Onde estamos? 2. Aonde podemos chegar? 3. Aonde 

queremos chegar? 4. Como chegaremos lá? e; 5. Por onde começar? 
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Desafios, Metas e Estratégias para 2030 propostos pelo Plano 

Estratégico 

O Plano Estratégico BH 2030 se fundamenta na tríade “cidade de 

oportunidades, sustentável e com qualidade de vida”. Esta visão está 

alicerçada em atributos de valor, condições básicas e indispensáveis para as 

transformações e o alcance do objetivo final, e que norteiam as ações 

estratégicas a serem empreendidas até 2030 (Figura 71). 

No que concerne aos temas meio ambiente e sustentabilidade, a Figura 71 

mostra que o PBH 2030 estabelece os seguintes desafios para Belo Horizonte: 

“Cidade compacta, integrada, inclusiva e conectada com mobilidade 

sustentável e; Cidade resiliente e ambientalmente sustentável”. Estes desafios 

podem ser expressos, cada um, em suas respectivas metas, como 

apresentadas na Tabela 47. 

Figura 713 – Atributos e desafios estabelecidos para Belo Horizonte pelo PBH 2030 

 
Fonte: PBH (2016) 
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Tabela 47 - Metas e indicadores estabelecidos pelo PBH 2030 para os temas meio 
ambiente e sustentabilidade 

CIDADE COMPACTA, INTEGRADA, INCLUSIVA, CONECTADA  
E COM MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Item Metas para 2030 Indicadores 
Referências 

Valor Ano Fonte 

13 

Melhorar a 
qualidade de vida 
urbana em toda a 
cidade, alcançando 
índice mínimo de 
0,730. 

Índice de Qualidade de Vida 
Urbano (IQVU), que varia de 0 a 
1 e pode ser regionalizado. 
Considera indicadores sobre 
abastecimento, cultura, 
educação, esportes, habilitação, 
infraestrutura urbana, meio 
ambiente, saúde, serviços e 
segurança 

O, 671 2014 
PBH/SM
PL 

14 

Melhorar a 
qualidade de vida 
urbana em todas as 
Regionais, 
alcançando índice 
mínimo de 0,671 
em todas elas. 

Índice de Qualidade de Vida 
Urbano (IQVU), que varia de 0 a 
1 e pode ser regionalizado. 
Considera indicadores sobre 
abastecimento, cultura, 
educação, esportes, habilitação, 
infraestrutura urbana, meio 
ambiente, saúde, serviços e 
segurança. 

Menor 
valor 
entre as 
Regionais
: 0,633 
(Norte) 

2014 
PBH/SM
PL 

15 

Aumentar para 
70% a participação 
do transporte 
coletivo na matriz 
de viagens 
motorizadas 

Participação percentual do 
número de viagens em modos 
coletivos em relação ao total de 
viagens em modos motorizados 

43,30% 2012 OD 

16 

Aumentar a 
velocidade 
operacional do 
transporte coletivo 
convencional para 
24,7 km/h 

Velocidade operacional dos 
ônibus coletivos convencionais 
apurados no pico da tarde 

15,9 
km/hora 

2014 BHTrans 

17 

Reduzir a 
mortalidade no 
trânsito para, no 
máximo, 3,5 
mortes/100 mil 
habitantes. 

Taxa de mortalidade em 
acidentes de trânsito 

7,11 
mortes/10
0 mil hab. 

2014 BHTrans 

CIDADE RESILIENTE E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL 

Item Metas para 2030 Indicadores 
Referênci

as 
Item 

Metas 
para 
2030 

18 

Manter o 
fornecimento 
universal de água 
potável 

Proporção de domicílios com 
acesso ao fornecimento de 
água potável em relação ao 
número total de domicílios da 
cidade 

100% 2014 
COPAS
A 

19 
Reduzir o índice de 
desperdício e perda 

Índice de Perdas na Distribuição 
de Água, conforme conceito do 

36,5% 2013 
SNIS/ 
Min. Das 
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de água tratada na 
cidade para, no 
máximo, 18% 

Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento 
(SNIS) 

Cidades 

20 

Universalizar a 
acesso às redes de 
esgotamento 
sanitário, atingindo 
100% dos 
domicílios 

Proporção de domicílios com 
acesso a esgotamento sanitário 
em relação ao número total de 
domicílios da cidade 

93,3% 2014 
SNIS/ 
Min. Das 
Cidades 

21 

Elevar o nível de 
tratamento de 
esgoto sanitário 
para 100% 

Proporção de esgoto tratado em 
relação ao esgoto gerado 

86,4% 2014 
COPAS
A 

22 

Ampliar as áreas 
de preservação, 
proteção e de 
interesse 
ambiental, 
alcançando pelo 

menos 20 / hab 

Índice de área verde por 
habitante (m2/ habitante) 

18,2  2010 SMMA 

23 

Reduzir em 20% as 
emissões de gases 
de efeito estufa em 
relação ao valor 
projetado para 
2030, resultando 
em um índice 
máximo de 1,97 
toneladas de CO2 
por habitante/ ano 

Toneladas de CO2, emitidas por 
habitante projetadas para 2030, 
com base na projeção de 
crescimento das emissões 
segunda a tendência em curso 
a partir do ano de 2007 

2,46 2013 

SMMA 
Inventári
o 
Municip
al de 
GEE 

24 

Garantir, no 
mínimo, 83% de 
dias com qualidade 
do ar classificada 
como boa em 
relação ao total de 
dias monitorados 
no ano 

Número de dias em que a 
qualidade do ar em Belo 
Horizonte foi classificada como 
boa dividida pelo total de dias 
monitorados 

66,57% 2011 
SISMO
B-BH 

25 

Universalizar a 
coleta domiciliar de 
resíduos sólidos, 
alcançando 100% 
dos domicílios 

Proporção de domicílios com 
acesso a coleta municipal de 
resíduos sólidos em relação ao 
total de domicílios 

96% 2013 SLU 

26 

Ampliar a 
reciclagem de 
resíduos urbanos 
para 15% do total 
coletado 

Volume de resíduos domiciliares 
reciclados (inclusive de edifícios 
públicos, comércio, serviços e 
indústrias, com características 
do residencial) em relação ao 
total de resíduos coletados na 
cidade 

1% 2015 SLU 

27 

Reduzir para 0,5% 
os domicílios em 
situação de risco 
localizados em 
ZEIS 

Número de domicílios nas 
categorias de risco alto e muito 
alto localizados em ZEIS em 
relação ao total de domicílios 
das ZEIS 

1,7% 2015 Urbel 

Fonte: PBH (2016) 
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Estratégias de Desenvolvimento do Plano Estratégico de Belo Horizonte 

(PBH, 2016)  

As estratégias de desenvolvimento estabelecidas pelo Plano Estratégico (PBH, 

2016) permitirão construir os atributos de valor. Estas estratégias guiarão as 

políticas que serão adotadas por onze áreas de resultado e cinco áreas de 

sustentação, apresentadas no Quadro 27, mais uma vez, somente no que 

concerne à questão ambiental.  

Quadro 27 - 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 

14- 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 

6- Vida 
Urbana 
Sustentável 

15- Viabilizar a distribuição espacial equilibrada da oferta de equipamento e 
serviços públicos, ampliando suas condições de acesso, buscando melhor 
integração com os municípios da RMBH 

16- 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 

17- 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 

7- Cidade com 
Mobilidade 
Sustentável 18- 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 
ambientalm
ente 
sustentável 

19- Assegurar a sustentabilidade ambiental considerando a proteção, 
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 

8- Cidade 
Resiliente e 
Ambiental-
mente 
Sustentável 

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

21- 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) 

 

Segundo o PBH (2016), a montagem das políticas e ações no nível dos órgãos 

que lidam diretamente com os temas da sustentabilidade ambiental deve 

considerar as seguintes diretrizes e orientações gerais: 



 
365 

365 
 

1. Fortalecer a atuação do comitê municipal de mudanças climáticas e 

eficiência energética, visando à implantação das ações previstas no 

Plano de redução de emissões de gases de efeito estufa; 

2. Estabelecer parcerias para a preservação, proteção e aumento da 

cobertura vegetal urbana; 

3. Promover o monitoramento da qualidade do ar, ampliando a 

quantidade de estações de monitoramento; 

4. Promover o uso de fontes de energia limpa renovável e econômica e 

estimular a eficiência energética, inclusive nos prédios e 

equipamentos públicos; 

5. Conduzir ações junto à população e à concessionária de 

fornecimento de água para a redução expressiva do desperdício e 

perdas de água tratada; 

6. Assegurar a qualidade dos recursos hídricos, assim como, a 

preservação e revitalização das nascentes e cursos d’água; 

7. Proteger as águas subterrâneas e racionalizar sua utilização; 

8. Promover a educação para preservação ambiental e a 

responsabilidade de cidadania em relação à redução dos resíduos 

urbanos, sua separação adequada nos imóveis e nos locais 

colocados à disposição pelo município; 

9. Elevar o grau de integração do município na aplicação das diretrizes 

nacionais de logística reversa, coleta de produtos inservíveis e 

embalagens; 

10. Proteger, regenerar e ampliar a biodiversidade, modernizando e 

mantendo os espaços públicos de convívio social e ampliar as áreas 

naturais protegidas da cidade; 

11. Integrar, na educação formal e não formal, valores e habilidades para 

um modo de vida sustentável e saudável; 

12. Adotar política de compras públicas sustentáveis; 

13. Viabilizar, através de sistemas de parcerias com empresas e 

organizações, a requalificação, melhoria da infraestrutura e 

exploração de serviços compatíveis dos parques públicos municipais; 
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14. Atuar sistematicamente no complexo da Pampulha, garantindo a 

limpeza, a despoluição da Lagoa e a manutenção constante de sua 

orla. O fortalecimento da resiliência da cidade é outro pilar desta 

agenda para 2030, como, aliás, está registrado nos objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse sentido, o PBH 2030 

incorpora as orientações inseridas no marco de Sendai5, por meio 

das “Diretrizes para uma cidade resiliente”; 

15. Fortalecer a governança para a gestão de riscos e desastres com 

atuação proativa na prevenção, mitigação, preparação, resposta e 

recuperação sempre em atuação sistêmica e compartilhada; 

16. Compreender o risco de desastres na cidade por meio do 

mapeamento permanente, da divulgação de informações atualizadas 

e do acesso em tempo real a dados confiáveis com uso de tecnologia 

inovadora; 

17. Investir na redução do risco e desastres para a resiliência através de 

medidas estruturais e não estruturais com participação do setor 

público, privado e acadêmico; 

18. Prever, gerir e reduzir o risco de desastres a fim de proteger as 

comunidades, seus meios de vida, saúde, patrimônio cultural, 

patrimônio sócio econômico e ecossistemas; 

19. Evitar o surgimento de novas áreas de risco e implantar mecanismos 

de responsabilização pela sua criação; 

20. Melhorar a preparação para a resposta a desastres a fim de socorrer 

com eficácia e para reconstruir melhor; 

21. Promover e apoiar o desenvolvimento de redes de segurança social 

como medidas de redução de riscos e desastres a fim de garantir a 

resiliência a impactos nos níveis familiar e comunitário. 

4.4.1.1.3.4 Considerações sobre a gestão ambiental municipal 

Conforme demonstrado em parte, nos itens anteriores, de um modo geral, Belo 

Horizonte apresenta bons índices de sustentabilidade, porém, com algumas 

fragilidades detectadas através dos levantamentos efetuados para execução 

deste estudo.  
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O município apresenta bons indicadores em relação ao abastecimento de água 

e à coleta de esgoto e lixo. Contudo, o tratamento do esgoto, em grande parte 

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

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

no Rio Paraopeba, no Rio das Velhas e no Ribeirão da Onça, e, por 

consequência, na Lagoa da Pampulha. 

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

tendo na COPASA a responsabilidade pela captação e distribuição de água, 

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

reservatórios nos últimos anos de baixíssimos 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 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 

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.  
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A conscientização ambiental da população e o desenvolvimento e a adoção de 

mecanismos de adaptação aos extremos climáticos, também deve ser 

preocupação mais urgente. 

O Plano Estratégico (PBH, 2016) 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 longo prazo.  

 

4.4.2 Modelo de gestão turística e panorama do setor turístico em Belo 

Horizonte  

No presente tópico, cabe uma abordagem, mesmo que breve, do Sistema 

Estadual de Gestão do Turismo, pelas interdependências e intrínseca 

cooperação institucional entre as duas esferas de gestão das políticas públicas 

atinentes ao setor de Turismo no estado de Minas Gerais. 

Conforme exposto anteriormente, cabe ressaltar que, no âmbito estadual, a 

SETUR é o órgão governamental que tem por finalidade planejar, coordenar e 

fomentar as ações do negócio de turismo, objetivando a sua expansão, a 

melhoria da qualidade de vida das comunidades, a geração de emprego e 

renda e a divulgação do potencial turístico do Estado. Vinculado à Setur, está o 

Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais (CET/MG), órgão superior de 

assessoramento e integração da Secretaria de Estado de Turismo, colegiado, 

de caráter consultivo, propositivo e deliberativo, que tem por finalidade propor 

ações e oferecer subsídios para a formulação da Política Estadual de Turismo 

e apoiar sua execução, com vistas à sua consolidação e continuidade. 

Já no âmbito municipal, objeto central deste trabalho, vale 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). Esta mesma lei instituiu o Sistema 

Municipal de Turismo, tendo a Belotur - Empresa Municipal de Turismo de Belo 

Horizonte, 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. Neste 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: 
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 O Conselho Municipal do Turismo (Comtur-BH), órgão colegiado de 

assessoramento superior, vinculado à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento (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: 

 A SMDE22 é o órgão fundamental para articular as ações de fomento ao 

turismo com os processos de desenvolvimento econômico e social do 

município; 

 A SMARI é o órgão responsável por formular e implementar a política de 

internacionalização do município em todas as suas dimensões; 

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

importância dos parques para o turismo municipal; 

 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-BH e, ainda segundo a 

Política Municipal do Turismo, o plano municipal terá o objetivo de ordenar as 

ações do setor público, orientando o esforço 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; 

                                                      

22
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) tem como atribuição o planejamento, execução 

e controle das ações relativas à política municipal de desenvolvimento econômico, bem como à promoção e ao 
fomento das atividades econômicas de todos os tipos e portes. Entre suas competências está o apoio e o fomento ao 
empreendedorismo, a atração de investimentos e o estímulo à instalação e manutenção de empreendimentos na 
cidade, o apoio à pesquisa, à inovação, à geração e à aplicação do conhecimento científico e tecnológico. 

 

Também fazem parte das responsabilidades da SMDE o assessoramento ao prefeito no cumprimento da agenda 
internacional e a realização do receptivo de missões, autoridades e instituições financeiras, as atividades de proteção e 
defesa do consumidor, a política de qualificação e requalificação profissional e de geração de emprego, além do 
fomento das atividades turísticas do Município. A SMDE tem por unidade de assessoria o Conselho Municipal do 
Turismo (Comtur).  
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 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. 

 

4.4.2.1 O Panorama do Setor de Turismo em Belo Horizonte  

Este tópico se propõe a analisar as informações obtidas através de fontes 

secundárias, tais como: pesquisa documental, consulta em sites e subsídios 

disponibilizados por órgãos que atuam diretamente no planejamento da 

atividade, na esfera municipal e estadual, bem como realizar um parecer, de 

forma sintética e atualizada, sobre o sistema turístico de Belo Horizonte. 

Dessa forma, serviram como base para a seleção e avaliação de dados, as 

informações disponibilizadas, principalmente, no PDITS BH (2012) e no Plano 

de Marketing (2014). Ainda, foram consultadas outras fontes de relevância, 

como o Índice de Competitividade do Turismo (FGV/Sebrae/MTUR); a Belotur, 

através dos dados oficiais veiculados no site promocional 

(www.belohorizonte.mg.gov.br), entre outros. 

Primeiramente, foram consideradas as informações contidas no PDITS BH 

(2012), que apresenta dados sobre o levantamento e a análise dos principais 

equipamentos, atrativos e produtos turísticos de maior relevância ou potencial 

turístico na Capital. Neste documento, utilizou-se a metodologia estabelecida 

no Programa de Regionalização do Turismo, Roteiros do Brasil, do Ministério 

do Turismo (MTur), a qual prevê a hierarquização de atrativos turísticos em 

quatro níveis. Sua aplicação objetiva avaliar a importância dos atrativos 

identificados, estabelecendo prioridades para determinar a escolha e as 

decisões dos governantes, administradores, gestores e empreendedores. 

Dessa forma, seguem os seguintes parâmetros:  

 Hierarquia I – Atrativo complementar a outro de maior interesse, capaz 

de estimular correntes turísticas locais; 

 Hierarquia II - Atrativo com algum interesse, capaz de estimular 

correntes turísticas regionais e locais, atuais ou potenciais, e de 

interessar visitantes nacionais e internacionais que tiverem chegado por 

outras motivações turísticas; 
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 Hierarquia III - Atrativo turístico muito importante, em nível nacional, 

capaz de motivar uma corrente atual ou potencial de visitantes nacionais 

e internacionais, por si só ou em conjunto com outros atrativos 

contíguos; 

 Hierarquia IV - Atrativo turístico de excepcional valor e de grande 

significado para o mercado internacional, capaz de, por si só, motivar 

importantes correntes de visitantes, atuais ou potenciais, tanto 

internacionais como nacionais. 

A hierarquização é um procedimento importante para identificar o potencial 

turístico de cada atrativo e para, posteriormente, priorizar os recursos e as 

ações relativos à oferta turística. O Quadro 28 apresenta o que foi definido no 

PDITS (2012) quanto à classificação dos atrativos, conforme segue: 

Quadro 28 - Categoria, tipo, subtipo e hierarquia dos atrativos de Belo Horizonte – 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATRATIVOS 
CULTURAIS 

 
 

TIPO SUBTIPO ATRATIVOS HIERARQUIA 

Feiras e 
Mercados 

Mercado livre Mercado Central II 

Edificações 

Arquitetura Civil 

Conservatório Mineiro 
de Música 

II 

Palácio da Liberdade III 

Casa do Baile III 

Arquitetura 
Religiosa 

Igreja São Francisco de 
Assis 

III 

Catedral Nossa 
Senhora da Boa 
Viagem 

II 

Instituições 
Culturais 

Biblioteca 
Biblioteca Pública 
Estadual Luiz de Bessa 

II 

Centro Cultural 

Casa Fiat de Cultura II 

Centro Cultural UFMG II 

Centro de Cultura de 
Belo Horizonte 

II 

Fundação Clóvis 
Salgado 

II 

Museu / Memorial 

Museu de Ciências 
Naturais – PUC Minas 

II 

Museu das 
Telecomunicações 

II 

Museu de Artes e 
Ofícios 

II 

Museu Mineiro II 

Museu Histórico Abílio III 
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Barreto 

Museu de História 
Natural e Jardim 
Botânico 

III 

Museu de Arte da 
Pampulha 

III 

Museu das Minas e dos 
Metais 

II 

REALIZAÇÕ
ES 
TÉCNICAS 
TURISMO 
DE 
ESTUDOS E 
INTERCAM
BIO 

Zoológico Não se aplica Zoológico III 

Aquário Não se aplica No Mundo das Águas III 

Planetário Não se aplica 
Espaço Tim do 
Conhecimento 

III 

ATRATIVOS 
NATURAIS 
ECOTURIS
MO 

Montanhas Serras 
Conjunto Paisagístico 
da Serra do Curral 

II 

Unidades de 
Conservação 

Municipal 
Parque das 
Mangabeiras 

II 

Municipal 
Parque Municipal 
Américo Renê Gianetti 

II 

Municipal 
Parque Ecológico da 
Pampulha 

III 

EVENTOS 
PERMANEN
TES 
TURISMO 
DE 
NEGÓCIOS 
E EVENTOS 

Realizações 
Diversas 

Desportivas 
Volta Internacional da 
Pampulha 

III 

Desportivas 
Meia Maratona Linha 
verde 

III 

Gastronômicas/de 
produtos 

Festival Gastronômico 
Brasil Sabor 

II 

Gastronômicas/de 
produtos 

Expo Cachaça III 

Artísticas/culturais Axé Brasil III 

Artísticas/culturais Casa Cor Minas III 

Artísticas/culturais 
Campanha de 
Popularização do 
Teatro e da Dança 

III 

Artísticas/culturais 
Festival Internacional 
de Dança (FID) 

III 

Artísticas/culturais 
Festival Internacional 
de Teatro de Bonecos 

III 

Artísticas/culturais 
Festival Internacional 
de Teatro e Palco e 
Rua 

III 

Artísticas/culturais 
Festival Internacional 
de Quadrinhos 

III 

Artísticas/culturais Festival de Arte Negra II 

Feiras e 
Exposições 

Outras feiras 
Feira de Artes e 
Artesanato da Afonso 
Pena 

III 

Fonte: PDITS BH (2012) 
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No caso de Belo Horizonte, de acordo com a análise do PDTIS BH (2012), 

nenhum atrativo de Hierarquia IV foi identificado. Além disso, como a amostra 

foi selecionada em função de sua importância turística, nenhum atrativo de 

Hierarquia I foi considerado para análise. 

Dessa forma, o PDTIS BH (2012) apresenta, com base no critério de maior 

relevância e potencial turístico das atividades, 39 atrativos para análise. De 

acordo com a metodologia de hierarquização, destaca-se que a Capital possui 

55% de seus atrativos classificados na Hierarquia III e 45% na Hierarquia II 

(Figura 72). Isso significa que o poder de atratividade da Capital é bastante 

significativo uma vez que, são atrativos capazes de estimular correntes 

turísticas regionais e locais, com o potencial em instigar visitantes nacionais e 

internacionais que tiverem chegado por outras motivações turísticas, bem como 

aqueles, que por si, são capazes de motivar uma corrente de visitação. 

Figura 72 – Atrativos das Hierarquias II e III, conforme classificação PDTIS (2012) 

 
Fonte: PDTIS (2012) 

Ainda, de acordo com o PDTIS BH (2012), observa-se que nesse universo 47% 

dos atrativos são culturais (Figura 73), onde estão inseridos grande parte dos 

elementos representativos da oferta turística da Capital, com destaque para os 

museus, mercados, igrejas e centros culturais. Belo Horizonte, devido ao 

processo que ocorreu na ocupação de seu território, possui uma oferta turística 

cultural diversificada e vocação nata para o desenvolvimento deste segmento. 

Como destaque, foi mencionada a gestão da qualidade enquanto uma prática 

reconhecida por vários atrativos. Porém, sem seguir um padrão e tampouco 

refletir uma busca ideal por melhora da qualidade dos serviços. As principais 

demandas dos atrativos estão relacionadas à mobilidade urbana e ao 

transporte coletivo, na medida em que faltam linhas de metrô e sequer existe 

um itinerário turístico. Somam-se a esses fatores: falta de locais adequados 

para embarque e desembarque de turistas; carência de estacionamento; e 

excesso de congestionamentos em áreas turísticas. A sinalização urbana e a 

45% 
55% 

Atrativos 

Hierarquia II

HierarquiaIII
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segurança também foram citadas como aspectos que precisam ser melhorados 

com urgência. 

Posteriormente, com a representatividade de 33%, destacam-se os eventos 

permanentes, os quais contribuem para a movimentação de um enorme 

público, sobressaindo a Feira da Avenida Afonso Pena, os eventos e festivais 

internacionais artísticos e culturais, os gastronômicos e desportivos. De acordo 

com a análise do PDTIS BH (2012), são ofertados de forma diversificada, 

quanto ao período de realização, bem como aos preços praticados. Porém, o 

documento apresenta que, do ponto de vista turístico, nenhum dos eventos 

pesquisados faz parte de roteiros comercializados por agentes ou operadores, 

devido ao fato da maior parte do público principal ser de Belo Horizonte e 

região metropolitana. Apesar de alguns apresentarem atratividade turística 

nacional, ainda não estão organizados em produtos turísticos completos, aptos 

a serem promovidos e comercializados em outros mercados. 

Seguidamente, em menor percentual (13%) destacam-se os atrativos naturais, 

onde se inserem parques municipais, bem como, o conjunto paisagístico da 

Serra do Curral. De acordo com o PDTIS BH (2012), as unidades de 

conservação, necessitam de melhor gestão e o planejamento, com a 

elaboração e execução de planos estratégicos e planos de manejo. As práticas 

de gestão ambiental precisam ser incentivadas, na medida em que os atrativos 

naturais podem servir de exemplos de sustentabilidade ambiental para outros 

atrativos e equipamentos do destino. 

Por fim, com apenas 7%, apresenta-se as realizações técnico científicas, às 

quais são inseridos o Zoológico, o Mundo das Águas e o Espaço Tim do 

Conhecimento. Ainda que sejam classificados na Hierarquia III, necessitam de 

alguns melhoramentos no que se refere à infraestrutura, relacionados ao 

estacionamento, bem como a acessibilidade à deficientes físicos e melhor 

sinalização. 
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Figura 73 – Classificação dos atrativos turísticos das hierarquias II e III de acordo com 
PDTIS, (2012) 

 
Fonte: PDTIS (2012) 

Com uma abordagem mais recente, o Relatório Executivo do Plano de Ações 

Estratégicas e o Aprimoramento do Plano de Marketing Atual de Belo Horizonte 

(2014), elaborado pela Chias Marketing, adotou uma metodologia de avaliação 

de produtos, já utilizada e validada em outros locais no Brasil e no mundo, que 

se baseia em dois critérios: o valor potencial e o grau de aproveitamento dos 

atrativos, conforme Figura 74. 

Figura 74 – Esquema para a avaliação de produtos turísticos 

 

 
Fonte: Relatório Executivo do Plano de Ações Estratégicas e o Aprimoramento do Plano de 

Marketing Atual de Belo Horizonte (2014)  

Dessa forma, o Valor Potencial corresponde a:  

 Unicidade – valor que possui de acordo com a singularidade do 

produto no destino; 

47% 

7% 

13% 

33% 

Atrativos 

Cultual

Realização Técnicas

Natural

Eventos Permanentes
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 Valor intrínseco – valor comparado a outros recursos, dentro de sua 

categoria; 

 Identidade Local – valor que um recurso tem por ser típico ou 

característico do lugar.  

Já, o Grau de Aproveitamento, refere-se à: 

 Notoriedade – grau de conhecimento e visibilidade do produto em 

âmbito internacional ou nacional;  

 Concentração da oferta – valor derivado da quantidade e da 

diversidade de atividades e serviços existentes no produto e seu 

entorno.  

De maneira bastante sucinta, pode-se dizer que a metodologia da Chias 

Marketing, determina que o valor do produto no mercado seja calculado através 

da relação estabelecida entre o valor potencial e grau de aproveitamento atual. 

O entendimento da metodologia e desta categorização permite relacionar as 

categorias de produto e seu potencial de atratividade para os diferentes 

mercados-alvo. Nesse processo de avaliação, cada uma das 5 variáveis recebe 

uma nota numérica, que varia de 1 a 5 pontos, permitindo determinar o ranking 

dos Produtos Turísticos de Belo Horizonte. 

Assim, os produtos que alcançam o topo da hierarquia são considerados como 

imprescindíveis para conhecer um determinado destino turístico, enquanto 

motivadores de fluxos turísticos, inclusive de mercados de longa distância, 

nacionais e internacionais. Os classificados nas faixas intermediários são 

identificados como complementares da oferta turística de um destino e 

importantes para ampliar o tempo de permanência dos visitantes. E, por fim, os 

recursos que apresentam baixo grau de aproveitamento não são considerados 

como produtos, sendo classificados apenas em seu valor potencial e 

hierarquizados conforme a pontuação que alcançam, como motivadores ou 

complementares. Conforme apresentado na Figura 75. 
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Figura 75 – Matriz de hierarquização dos produtos 

 
Fonte: Relatório Executivo do Plano de Ações Estratégicas e o Aprimoramento do Plano de 

Marketing Atual de Belo Horizonte (2014)  

Produtos Estrela: Itens que alcançaram o topo da hierarquia constituem 

produtos de caráter excepcional, cuja atratividade e capacidade competitiva 

são de âmbito mundial. Possuem, portanto, altíssima capacidade de motivar o 

deslocamento de turistas, seja de curta ou longa distância. 

1. Produtos Estrela - Itens que alcançaram o topo da hierarquia constituem 

produtos de caráter excepcional, cuja atratividade e capacidade 

competitiva são de âmbito mundial. Possuem, portanto, altíssima 

capacidade de motivar o deslocamento de turistas, seja de curta ou 

longa distância. 

2. Produtos A - Correspondem aos produtos de alta potencialidade, que 

são imprescindíveis para se conhecer e vivenciar o destino. Possuem 

considerável capacidade para seduzir e mobilizar fluxos turísticos de 

curta ou longa distância, em escala proporcional à que são reconhecidos 

nos principais mercados emissores nacionais e internacionais. Sua 

posição competitiva pode variar significativamente conforme a eficiência 

em que são comunicados, portanto. 

3. Produtos B - Em posição intermediária na hierarquia, estes produtos 

desempenham uma função estratégica, permitindo a ampliação do 

período de permanência do turista na cidade ou a motivação do seu 

retorno pelo mesmo motivo quando a experiência da viagem foi positiva 

(no caso do turismo de lazer/passeio principalmente). Podem ainda 

gerar interesses pontuais e ser competitivamente relevantes para a 

mobilização de fluxos turísticos mais específicos (regionais, 
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segmentados, nichos), em escala proporcional a que são reconhecidos 

por estes grupos de públicos. 

4. Produtos C - São produtos complementares que também são 

apresentados como possibilidades de ampliação às opções já ofertadas, 

mas possuem os menores potenciais de atratividade. Em alguns casos, 

relacionam-se a atrativos e atividades que despertam interesses 

bastante focados e pontuais, em públicos muito especializados (nichos 

de mercado), numericamente limitados. 

Diante do que fora apresentado, este estudo se propõe a aprofundar em uma 

avaliação das categorias A e B, e na região do conjunto Moderno da Pampulha, 

eleito recentemente enquanto o único Produto Estrela de Belo Horizonte, os 

demais estão uma localizados fora dos limites territoriais da Capital, sendo 

considerada enquanto Área Estratégica, e os Produtos C são de pouca 

relevância, por serem considerados com menor poder de atratividade.  

Dessa maneira, apesar do portfólio de produtos do Plano de Marketing 

Turístico de Belo Horizonte elencar o total de 95 atrativos na Capital, de acordo 

com a análise e critérios estabelecidos neste estudo, serão considerados 

apenas os 47 itens determinados enquanto produtos prioritários, a serem 

contemplados no plano de ação.  

De acordo com o Relatório Executivo do Plano de Ações Estratégicas e o 

Aprimoramento do Plano de Marketing Atual de Belo Horizonte (2014), foram 

selecionados os recursos naturais e culturais, tangíveis e/ou intangíveis, 

regularmente acessíveis e que propiciam a realização de uma ou mais 

atividades estruturadas para que pudessem ser avaliados de acordo com a 

metodologia proposta. O levantamento teve como base um amplo estudo 

comparativo entre o Plano Horizonte (2006), o PDITS (2012) e o website da 

Belotur, além de um trabalho in loco, que envolveu visitas técnicas e reuniões 

com entidades do setor e com a equipe da Belotur.  

Dessa forma, na análise da atratividade turística de Belo Horizonte, ressalta-se 

a existência de algumas áreas temáticas relacionadas à sua organização 

social, às atividades econômicas e/ou produtivas, ao estilo de vida de sua 

população, sua localização geográfica, aos recursos naturais, culturais e 

esportivos, à trajetória da cidade, aos aspectos marcantes da imagem e da 

própria identidade da Capital.  

Os produtos turísticos selecionados foram ordenados por eixos temáticos, 

sendo agrupados em oito tipologias ou categorias, conforme segue: Museus e 
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equipamentos culturais; Parques naturais e áreas verdes; Praças, mirantes e 

áreas urbanas; Mercados, feiras e compras; Identidade cultural urbana e 

serviços; Eventos culturais, esportivos e de negócios; Espaços para eventos, 

estádios e centros esportivos; e Entorno de BH. Conforme apresentado no 

Quadro 29. 

Quadro 29 - Produtos Turísticos (eixos temáticos) 

 PRODUTO CATEGORIA REGIÃO TIPOLOGIA 

1 
Patrimônio da Humanidade: 

Ouro Preto, Mariana, Sabará e 
Congonhas do Campo. 

* Entorno BH 
Museus e 

equipamentos culturais 

2 
Instituto Inhotim Arte 

Contemporânea e Jardim 
Botânico 

* Entorno BH 
Museus e 

equipamentos culturais 

3 Museu de Artes e Ofícios A Centro – Sul 
Museus e 

equipamentos culturais 

4 Igreja São Francisco de Assis A Pampulha 
Museus e 

equipamentos culturais 

5 Gastronomia A 
Centro – Sul e 

Pampulha 
Identidade Cultural 

Urbana 

6 Mercado Central A Centro – Sul 
Mercados Feiras e 
Centro de Compras 

7 
Dança (produção, grupo 

corpo) 
A Centro – Sul 

Identidade Cultural 
Urbana 

8 
Moda (estilistas, grifes e os 

polos da moda) 
A Centro – Sul 

Identidade Cultural 
Urbana 

9 Praça da Liberdade A Centro – Sul 
Praças, mirantes e 

áreas urbanas 

10 
Teatro (produção, grupos 

Galpão, Giramundo) 
A Centro – Sul 

Identidade Cultural 
Urbana 

11 
Música (produção, artistas, 

identidades musical) 
A Centro – Sul 

Identidade Cultural 
Urbana 

12 
Parque Nacional da Serra do 

Cipó 
A Entorno BH 

Parque Naturais e 
áreas verdes 

13 Museu das Minas e do Metal A Centro – Sul 
Museus e 

equipamentos culturais 

14 Pampulha A Pampulha 
Praças, mirantes e 

áreas urbanas 

15 Memorial Minas Vale A Centro – Sul 
Museus e 

equipamentos culturais 

16 Savassi B Centro – Sul 
Praças, mirantes e 

áreas urbanas 

17 Minas Tênis Clube B Centro – Sul 
Espaço para eventos, 

estádios e centros 
esportivos 

18 
Estádio Governador 

Magalhães Pinto (Mineirão) 
B Pampulha 

Espaço para eventos, 
estádios e centros 

esportivos 

19 
Museu de Ciências Naturais 

da PUC 
B Noroeste 

Museus e 
equipamentos culturais 

20 Expominas B Oeste 
Espaço para eventos, 

estádios e centros 
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 PRODUTO CATEGORIA REGIÃO TIPOLOGIA 

esportivos 

21 Museu Giramundo B Nordeste 
Museus e 

equipamentos culturais 

22 
Fundação Zoo – Botânica de 

BH – Jardim Zoológico 
B Pampulha 

Parque Naturais e 
áreas verdes 

23 Polos de Moda B Centro – Sul 
Mercados, feiras e 
centro de compras 

24 Museu Histórico Abílio Barreto B Centro – Sul 
Museus e 

equipamentos culturais 

25 Palácio das Artes B Centro – Sul 
Museus e 

equipamentos culturais 

26 
Palácio da Liberdade e Museu 

do automóvel 
B Centro – Sul 

Museus e 
equipamentos culturais 

27 
Espaço TIM UFMG do 

Conhecimento 
B Centro – Sul 

Museus e 
equipamentos culturais 

28 
Feira de Arte e Artesanato da 

Afonso Pena 
B Centro – Sul 

Mercados, Feiras e 
Centro de Compras. 

29 
Centro de Artesanato Mineiro 

(Palácio das Artes) 
B Centro – Sul 

Mercados, Feiras e 
Centro de Compras. 

30 
Design (joias e lapidação de 
pedras preciosas; móveis) 

B Centro – Sul 
Identidade Cultural e 

Urbana 

31 Museu de Arte da Pampulha B Pampulha 
Museus e 

equipamentos culturais 

32 Casa do Baile B Pampulha 
Museus e 

equipamentos culturais 

33 
Museu de História Natural e 

Jardim Botânico 
B Pampulha 

Museus e 
equipamentos culturais 

34 Parque das Mangabeiras B Centro – Sul 
Parques naturais e 

áreas verdes 

35 Bairro de Santa Tereza B Centro – Sul 
Praças, mirantes e 

áreas urbanas 

36 
Praça Israel Pinheiro (Praça 

do Papa) 
B Centro – Sul 

Praças, mirantes e 
áreas urbanas 

37 Mirante do Mangabeiras B Centro – Sul 
Praças, mirantes e 

áreas urbanas 

38 Roteiro da cerveja artesanal B Centro – Sul 
Identidade Cultural 

Urbana 

39 Grutas, fazenda e cachaça B Entorno BH Diversos 

40 Serras e Vales B Entorno BH 
Parque Naturais e 

áreas verdes 

41 Roteiro da cachaça B 
Centro – Sul e 

Entorno BH 
Identidade cultural 

urbana 

42 Parque da Serra do Curral B Centro – Sul 
Parque Naturais e 

áreas verdes 

43 
Educação (instituições de 

ensino, formação e pesquisa) 
B 

Centro – Sul, 
Pampulha e 

Entorno de BH 

Identidade cultural 
urbana 

44 
Centro de Artesanato do Sesc 

Mineiro (CENARTE) 
B Centro – Sul 

Mercados, Feiras e 
centros de compra 

45 
Centro de Arte Popular da 

Cemig 
B Centro – Sul 

Museus e 
equipamentos culturais 



 
381 

381 
 

 PRODUTO CATEGORIA REGIÃO TIPOLOGIA 

46 
Praça da Estação – Rui 

Barbosa 
B Centro – Sul 

Praças, mirantes e 
áreas urbanas 

47 Mãos de Minas B Centro – Sul 
Mercados, feiras e 
centro de compras 

Fonte: Relatório Executivo do Plano de Ações Estratégicas e o Aprimoramento do Plano de 

Marketing Atual de Belo Horizonte (2014) 

Ao analisar e comparar os dados apresentados, entre o PDTIS (2012) e o 

Relatório Executivo do Plano de Ações Estratégicas e o Aprimoramento do 

Plano de Marketing Atual de Belo Horizonte (2014), é possível verificar que 

ambos os estudos qualificam os atrativos/produtos de acordo com uma escala 

de categorização a qual os classifica conforme seu potencial de atratividade, de 

acordo com sua capacidade em motivar o deslocamento de turistas, 

promovendo a amplitude do local ao internacional, e de diferentes mercados-

alvo. 

O PDITS (2012) elencou 39 atrativos, que foram agrupados de forma 

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

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

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

naturais, com forte potencial para o desenvolvimento de atividades de 

ecoturismo; e por fim, os eventos permanentes, vinculados ao segmento do 

turismo de negócios e eventos. 

Já o Plano de Marketing de Belo Horizonte (2014), apesar de apresentar o 

levantamento global de 95 produtos, elencou 47 enquanto prioritários, 

categorizados por Produto Estrela, Categoria A e Categoria B. Expõe uma 

abordagem mais ampla, pois não considera apenas os atrativos, de forma 

pontual, insere os saberes e fazeres vinculados ao estilo de vida de sua 

população e à identidade cultural urbana, que se manifesta em diferentes 

formas de expressão, instituídos na Capital, 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 nove, entre os 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 
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dessa forma pelas operadoras e agências de viagem. Nesse caso, destaca-se, 

ainda na categoria A: a Praça da Liberdade, conforme pontuados a seguir. 

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

Horizonte, é o maior conjunto integrado de cultura do Brasil. O projeto foi 

desenvolvido pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Cultura em 

parceria com empresas da iniciativa privada. Os antigos prédios públicos foram 

transformados em espaços interativos que buscam espelhar a diversidade: 

acervos históricos, artísticos e temáticos; centros culturais interativos; biblioteca 

e espaços para oficinas, cursos e ateliês abertos; além de planetário, 

cafeterias, restaurantes e lojas. Ao todo, são nove espaços e museus em 

funcionamento, e também mencionado, o Palácio da Liberdade, que está 

fechado para visitação, conforme segue:  

1. Arquivo Público Mineiro - órgão da Secretaria de Estado de Cultura, é 

responsável pelo recolhimento, guarda, gestão, preservação e acesso 

ao acervo arquivístico do Poder Executivo estadual e aos documentos 

privados de interesse público. Em suas dependências, os visitantes têm 

acesso a documentos que remontam aos períodos colonial, imperial e 

republicano. O Arquivo Público Mineiro recebe visitas técnicas e de 

grupos interessados em conhecer o seu acervo e o trabalho 

desenvolvido pela Instituição. A Consulta aos documentos só pode ser 

realizada de segunda a sexta-feira, não abrindo aos finais de semana, 

com entrada gratuita. 

2. Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa - seu objetivo principal é 

reunir, preservar e disponibilizar o patrimônio bibliotecário de Minas 

Gerais. Com cerca de 260 mil títulos disponíveis, seu acervo reúne 

obras raras e representativas de escritores brasileiros e estrangeiros, 

uma importante coleção de autores mineiros, além de revistas e jornais, 

livros de literatura, coleção infanto-juvenil, títulos em Braille e 

audiolivros. Também possui amplo acervo digitalizado. Conta ainda com 

teatro com capacidade para 220 pessoas, sala de cursos e galerias de 

arte. Serve como referência para mais de 800 bibliotecas públicas 

municipais por meio do trabalho do Sistema Estadual de Bibliotecas 

Públicas Municipais de Minas Gerais. Funciona de segunda a sábado, 

neste dia apenas meio período, até às 12h, com entrada gratuita. 
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3. Casa Fiat de Cultura – é mantida pelas empresas do Grupo Fiat Chrysler 

Automobiles (FCA) e CNH Industrial e desenvolve um Programa 

Educativo voltado para a valorização e ampliação do conhecimento 

cumprindo um importante papel, há 11 anos, na transformação do 

cenário cultural mineiro, ao apresentar, em Belo Horizonte, mais de 30 

importantes exposições, de renomados artistas brasileiros e 

internacionais, entre estes, Caravaggio, Chagall, De Chirico, Rodin, 

Tarsila do Amaral, entre outros. Seu funcionamento permite a visitação 

de terça a domingo, incluindo feriados, com entrada gratuita. 

4. Centro de Arte Popular Cemig – espaço destinado à divulgação e 

apreciação da arte popular de todo o Estado de Minas Gerais, o acervo 

do museu está sob a gestão da Superintendência de Museus e Artes 

Visuais da Secretaria de Estado de Cultura do Estado. Em todos os 

andares, abriga salas que retratam a arte popular mineira. O visitante 

pode conferir um acervo composto por esculturas em madeira e 

cerâmica, entre outros materiais. Um dos grandes destaques do museu 

é a Sala Grandes Mestres. Neste único espaço, estão reunidos grandes 

nomes da arte popular de Minas Gerais, como GTO, Artur Pereira, Zefa, 

Zezinha, Placedina, Ulisses Pereira, Isabel Mendes. O funcionamento 

ocorre de terça a domingo, com entrada gratuita. 

5. O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) - o prédio foi cedido pelo 

Governo do Estado de Minas Gerais ao Banco do Brasil para abrigar a 

quarta unidade do CCBB no país. Tombado pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, seu projeto 

arquitetônico foi concebido por Luiz Signorelli, fundador da Escola de 

Arquitetura de Minas Gerais. De estilo eclético, com influências 

neoclássicas e art déco, o prédio foi inaugurado em 1930 para sediar a 

Secretaria de Interior e Justiça. 

O CCBB BH possui atualmente 1.200 m² de área para exposição; duas 

salas de exposição permanente; teatro com capacidade para 264 

lugares; sala multiuso para atividades audiovisuais, debates, 

conferências, oficinas, palestras, atividades interativas e educacionais, 
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além de ambientes de convivência, lazer, alimentação e loja para 

comercialização de produtos culturais. Ao todo são 8.000 m² abertos ao 

público e mais 4.000 m² que ainda serão abertos em uma próxima fase, 

totalizando 12.000 m² de área construída, o que coloca o CCBB entre os 

maiores espaços culturais do Brasil. 

O CCBB Belo Horizonte recebe eventos nas áreas de artes cênicas, 

cinema, exposições, ideias, música e educação, oferecendo à população 

uma programação regular com qualidade, diversidade, a preços 

acessíveis, dirigida a todos os segmentos da sociedade e com ações 

integradas a iniciativas de responsabilidade social. Seu horário de 

funcionamento se difere dos demais, sendo de quarta a segunda, com 

fechamento às terças-feiras, com entrada gratuita ao espaço. 

6. Espaço do Conhecimento UFMG - Fruto da parceria entre a UFMG, a 

operadora TIM e o Governo de Minas, apresenta uma programação 

sensível à diversidade e à multiplicidade cultural, explicitando o diálogo 

entre ciência e outros aspectos da vida cotidiana. É um museu dinâmico, 

que faz uso de recursos tecnológicos e audiovisuais em uma abordagem 

lúdica e interativa. 

Um dos destaques do Espaço é o Terraço Astronômico. Nele, os 

visitantes podem observar o céu, com o auxílio de equipamentos e a 

orientação de especialistas em astronomia.  

Localizado no quinto andar, o terraço divide espaço com outra atração: o 

Planetário. A estrutura conta com o sistema digital Spacegate Duo e o 

projetor Skymaster ZKP4, ambos produzidos na Alemanha. Sua 

tecnologia faz com que o céu pareça real, tamanha a definição das 

imagens. O público tem uma visão 360º, experiência singular de cinema 

imersivo. Diariamente, são realizadas sessões com produções 

audiovisuais e, semanalmente, projeções astronômicas comentadas.  

O Espaço do Conhecimento UFMG abriga também exposições 

temáticas. “Demasiado Humano”, exposição principal, trata a origem da 

vida, evolução e trajetória humana. Exposições temporárias também 

integram a programação, juntamente com debates, cursos e oficinas.  
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Do lado de fora, voltada para a Praça da Liberdade, o museu apresenta 

uma fachada digital. No período noturno são exibidas imagens que 

unem arte, ciência e experimentação, criando uma interface entre o 

museu e o espaço público. Seu horário de funcionamento é de terça-

feira a domingo, com entrada gratuita.  

7. Memorial Minas Gerais Vale - Possui como proposta destacar o 

patrimônio cultural e histórico mineiro como importante fonte de 

experiências e emoções, o espaço reúne manifestações 

contemporâneas, populares e folclóricas, que instigam o visitante a 

conhecer um pouco mais sobre a história e as características do Estado.  

Instalado no antigo prédio da Secretaria de Estado da Fazenda, o 

edifício foi projetado pelo arquiteto da Comissão Construtora da Nova 

Capital, José de Magalhães. A construção no estilo eclético foi 

inaugurada juntamente com a nova capital, em 1897. Contando com a 

museografia de Gringo Cardia, no Memorial os elementos que 

constituem a identidade mineira são apresentados de maneira interativa 

nos 31 espaços de exposição e convivência, sendo inclusive contados a 

partir da história do próprio prédio - local onde foi lançada a pedra 

fundamental de Belo Horizonte.  

Além disso, nele encontram-se obras de artistas-símbolos de Minas 

Gerais, como os sertões de Guimarães Rosa, os temas que inspiraram 

Drummond, a "não arte" de Lygia Clark e o trabalho de Sebastião 

Salgado. Grande destaque também é dado ao ciclo do ouro em Minas 

Gerais. Uma das atrações imperdíveis do Memorial Minas Gerais – Vale, 

é a sala “História de Belo Horizonte”, que narra a construção da cidade e 

algumas de suas lendas urbanas. A sala “Panteão da Política Mineira” 

também é outro destaque, retratando a Inconfidência Mineira através 

dos seus personagens principais, revividos em quadros interativos. Seu 

horário de funcionamento é de terças a domingo, com horários 

diferenciados. O acesso é gratuito. 

8. Museu das Minas e do Metal - imponente edifício do MM Gerdau, 

popularmente conhecido como “Prédio Rosa” da Praça da Liberdade, 
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abriga um importante acervo de duas das principais atividades 

econômicas de Minas Gerais: a mineração e a metalurgia. O prédio 

começou a ser construído em outubro de 1895 com o objetivo de abrigar 

a Secretaria do Interior, que posteriormente sediou a Secretaria de 

Educação. Projetado pelo arquiteto José de Magalhães, possui o estilo 

eclético, com predominância de elementos neoclássicos franceses. 

Tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais, em sua fachada se destacam as grandes colunas 

avermelhadas, executadas em pedras de calcário corado, semelhante 

ao mármore.  

Outra grande atração são as pinturas decorativas parietais em estilo 

eclético, descobertas embaixo de até nove camadas de tinta durante a 

restauração para abrigar o Museu das Minas e do Metal. O Prédio Rosa, 

que foi inaugurado junto com a capital em 1897, ainda abriga um dos 

primeiros elevadores de Belo Horizonte, de 1926, em pleno 

funcionamento. Colocando a metalurgia e a mineração sob uma 

perspectiva histórica, as 18 salas do Museu apresentam de forma 

criativa o fascinante universo dos metais, dos minerais e de seus 

componentes. São 44 atrações sobre o tema, sendo 11 instalações 

dedicadas às principais minas do Estado. Seu funcionamento é de terça 

a domingo, com horários diferenciados, com entrada franca. 

9. Museu Mineiro - Seu acervo documenta, de forma material e simbólica, 

momentos distintos da formação da cultura do Estado. Atualmente, são 

mais de dois mil e seiscentos objetos, reunidos em trinta e seis coleções 

vindas de acervos particulares e de outras instituições. Antiga sede do 

Senado Mineiro, o prédio que é tombado pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico está sob a gestão da Superintendência 

de Museus e Artes Visuais da Secretaria de Estado de Cultura de Minas 

Gerais. A constituição do acervo do Museu Mineiro teve início na época 

de criação do Arquivo Público Mineiro, ou seja, antecede em mais de 

oitenta anos a sua inauguração. São pinturas históricas, achados 

arqueológicos, mobiliário, conjunto de moedas e de armas, imagens 
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sacras e equipamentos litúrgicos, datados dos séculos dezoito e 

dezenove.  

Além disso, o acervo da Pinacoteca do Estado - com pinturas, gravuras 

e esculturas – também foi incorporado ao acervo do Museu. Seu 

funcionamento ocorre de terças a domingos, com horários diferenciados, 

possibilita o acesso gratuito. 

10. Palácio da Liberdade - Sede histórica do Governo do Estado, é um dos 

principais cartões postais de Belo Horizonte. Uma das obras principais 

do conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade, o edifício foi palco de 

decisões políticas e sociais que marcaram a história do povo mineiro e 

brasileiro. Inaugurado em 1897, seu objetivo era servir como sede 

administrativa do governo de Minas Gerais e residência oficial dos 

governadores do estado. Chrispin Jacques Bias Fortes foi o primeiro a 

ocupar o local. Depois dele, Benedito Valadares, Milton Campos e os ex-

governadores e ex-presidentes da República Juscelino Kubitschek e 

Tancredo Neves também residiram em suas dependências. A 

arquitetura do Palácio da Liberdade reflete a forte influência europeia na 

época da inauguração de Belo Horizonte, podendo ser percebida no 

estilo eclético, com predominância do neoclássico. Quanto à decoração, 

os estilos variam desde o Luís XV, ao mourisco e ao art nouveau. 

Apesar de sua beleza e importância histórica para a Capital, atualmente 

as visitas ao Palácio da Liberdade estão sendo reavaliadas. 

Temporariamente o espaço está fechado e não há previsão de retorno à 

visitação.  

Diante das informações apresentadas, é possível verificar que todos os 

atrativos oferecem entrada gratuita, e solicitam agendamento prévio para 

grupos maiores. Ainda há um site que apresenta informações sobre o Circuito e 

dados específicos de cada local. A maioria dos locais possui o funcionamento 

de terça a domingo, havendo a variação quanto ao horário de abertura e de 

fechamento de cada atrativo. Apenas o CCBB fecha às terças-feiras, com o 

funcionamento de quarta a segunda-feira. Nesse sentido, vale pontuar que 

para uma melhor conexão dos atrativos, e unicidade do Circuito, enquanto um 

produto turístico, há a necessidade de integração entre os equipamentos, no 
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estabelecimento padrão para o funcionamento dos dias e horários. Ainda, se 

faz necessário que todos os monitores e profissionais envolvidos estejam 

munidos de informações gerais sobre o complexo e seus espaços.  

De acordo com o Plano de Marketing (2014), a implantação do Circuito Cultural 

da Praça da Liberdade representou um aumento de, aproximadamente, 30% 

da oferta de museus e equipamentos culturais em Belo Horizonte, contribuindo 

para fortalecer o posicionamento do destino no mercado turístico cultural. Além 

disso, o local, da maneira em que está organizado, já apresenta um intenso 

fator de atratividade por possuir uma estrutura disponível, que contempla 

espaços culturais e de lazer com balcão para visitantes, lojas de souvenir, 

material informativo inclusive digital, banheiros, internet wi-fi, sinalização 

turística indicativa para pedestres, facilidades para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, entre outros. 

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 Unesco, em 2016. Sua lagoa, com uma orla de 18 km, é 

atualmente utilizada pelos moradores da Capital como um espaço para 

esportes e lazer, frequentada por praticantes de corrida, caminhada e ciclismo. 

Já foi usada também por esportistas náuticos, mas a poluição e o 

assoreamento, por conta do lixo acumulado, impedem algumas práticas, como 

a pesca e a natação. 

No entorno do espelho d’água, estão localizados: 

 Casa do Baile; 

 Museu de Arte da Pampulha (MAP);  

 Igreja de São Francisco de Assis;  

 Iate Tênis Clube; 

 Casa do Baile - o espaço funciona de terça a domingo, sob a 

responsabilidade da Fundação Municipal de Cultura, tombada nas 

esferas federal, estadual e municipal, sedia o Centro de Referência em 

Arquitetura, Urbanismo e Design de Belo Horizonte. No espaço são 

realizadas exposições, mostras, seminários, encontros e eventos 

relacionados às áreas de urbanismo, arquitetura e design. A Casa 

possui um salão de 255m², um auditório de 53 lugares com recursos 

multimídia e salas de apoio administrativo. Há um setor educativo, 
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responsável por realizar visitas táteis e sensoriais, distribuir material em 

braile e fonte ampliada. O local é confortável para o deslocamento de 

cadeirante, com banheiro. Para as visitas mediadas sensoriais (tátil e 

sonora), é necessário contatar previamente. 

 Museu de Arte da Pampulha (MAP) - o espaço funciona de terça a 

domingo e oferece exposições temporárias de arte; programas 

educativos; espetáculos musicais e teatrais; oficinas e seminários. Além 

das exposições de arte contemporânea e das atividades abertas ao 

público, possui o projeto Bolsa Pampulha, um programa de residência 

artística, o qual atende às necessidades e expectativas da comunidade 

artística local e nacional, fomentando a formação de artistas em início de 

carreira, sendo registradas em publicações, catálogos e livros 

disponibilizadas ao público. Quanto à acessibilidade, o espaço é dotado 

de uma rampa de acesso para pessoas com necessidades especiais. 

Contudo, não dentro das normas ABNT. Mas é possível ter acesso ao 

espaço do museu. Ainda, há peças táteis que contribuem para as visitas 

mediadas sensoriais, com necessidade de contato prévio.  

 Igreja de São Francisco de Assis - mais conhecida como Igrejinha da 

Pampulha, é considerada uma grande inovação arquitetônica. Seu 

interior abriga a Via-Sacra, composta por quatorze painéis de Cândido 

Portinari, possui seus jardins assinados por Burle Marx e os baixos-

relevos em bronze esculpidos por Alfredo Ceschiatti. Além de ser uma 

das imagens mais representativas da religiosidade do povo mineiro, a 

Igreja é também um dos mais conhecidos "cartões postais" de Belo 

Horizonte, uma obra-prima do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, que 

recentemente recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade 

pela Unesco. Possui rampa, porém não dentro das normas ABNT, mas é 

possível o acesso à Igreja. Disponibiliza, para manuseio, livro em braile 

sobre a Igreja e os pontos turísticos da cidade. De acordo com o site da 

Belotur, está fechado para reforma. 

 Iate Tênis Clube: É um espaço que oferece, a seus associados, quadras 

de vôlei, peteca e tênis; piscinas, espaço gourmet e dois salões de 
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festas. Porém, ainda sim, por fazer parte do complexo histórico, aos que 

não são associados, podem ter acesso ao serviço de visitas guiadas ao 

Salão Portinari, ornamentado com painel de Cândido Portinari, obra de 

arte presente no clube há mais de 50 anos, sem o agendamento prévio, 

basta comparecer à secretaria do clube portando documento de 

identidade. 

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 Fundação Zoo-Botânica e o campus da Universidade Federal de 

Minas Gerais (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.  

O local possui alguns estudos que respaldam sua importância, bem como 

apresentam diretrizes para o desenvolvimento da região. De acordo com o 

Plano de Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha (PMBH, 2009), alguns 

fatores precisam ser melhorados para o incremento da atividade turística no 

local, uma vez que faltam rotas especializadas de transporte no Complexo, o 

que possibilitaria visitas temáticas e orientadas nos pontos turísticos. Necessita 

de maior quantidade e diversidade de estabelecimentos de serviços de 

alimentação e hospedagem, contribuindo para a permanência do visitante na 

região por mais tempo. Falta de sinalização interpretativa adequada e 

necessidade de ampliação dos horários de funcionamento dos prédios de 

interesse, bem como de parcerias com outros roteiros turísticos, de modo a 

atrair o turista em trânsito na Cidade e suas imediações (cidades históricas, 

Inhotim) e levá-lo a visitar a Pampulha.  

Ainda, conforme expõe o Plano de Preservação do Conjunto Urbano da 

Pampulha (PMBH, 2009), foram concebidas algumas diretrizes gerais e 

setoriais de estudo, a partir da análise e discussão integrada dos temas. Dessa 

forma, serão pontuadas as mais relevantes e pertinentes segundo o objetivo 

deste estudo, conforme segue: 

Diretrizes Gerais que atendem à Atividade Turística 

 Melhorar as condições de utilização da Orla para atividades de lazer, 

turismo e contemplação da paisagem através da instalação de 
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infraestrutura de apoio, incluindo: sanitários, bebedouros, lixeiras, pontos 

de apoio e comercialização de alimentos e outros elementos que gerem 

maior apropriação do local por pedestres e ciclistas;  

 Apoiar a realização de eventos e a implantação de estabelecimentos de 

comércio e serviços voltados para o público em geral desde que 

compatíveis com a permanência do uso residencial;  

 Promover a diversificação do perfil socioeconômico dos frequentadores 

da área de estudo, atraindo novos públicos e garantindo o caráter 

popular de apropriação da Orla. 

 Intensificar a importância do Conjunto Urbano da Pampulha para a 

cidade por meio da diversificação de usos, privilegiando as atividades 

ligadas ao esporte, cultura, turismo e lazer, reforçando seu caráter de 

centralidade;  

 Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo 

 Implementar ações de divulgação de equipamentos urbanos e eventos 

existentes na região; 

 Criar roteiros integrados, visando aumentar a satisfação dos turistas e 

usuários, bem como potencializar o poder de atração da Pampulha 

enquanto polo turístico;  

 Criar um calendário específico para eventos e atividades na Pampulha, 

articulado com o calendário Municipal, com o objetivo de potencializar o 

aproveitamento da infraestrutura existente para este fim, resguardando 

potenciais conflitos com o uso residencial; 

 Ampliar a oferta de atividades de lazer na orla e no espelho d'água, 

permitindo e provendo a infraestrutura necessária para a prática de 

esportes náuticos não motorizados, em caráter sazonal, compatível com 

as condições de qualidade da água do reservatório, conforme 

Deliberação Normativa do COPAM 010/86; 

 Implantar roteiro turístico com trecho que apresente acesso aos 

monumentos através do Lago, por meio da utilização de barco, em 

conformidade com a Deliberação Normativa do COPAM 010/86.  
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 Criar um guia turístico impresso da Pampulha com informações sobre 

todos os atrativos da região e os serviços, incluindo aqueles relativos à 

alimentação; 

 Rever a sinalização turística oficial (padrão Embratur) e interpretativa 

implantadas na orla da lagoa, a fim de facilitar o acesso do público aos 

diferentes equipamentos e serviços turísticos existentes, evitando 

interrupções, bem como padronizando a utilização de apenas um tipo de 

sinalização;  

 Incentivar o uso do espaço público para a realização de eventos de 

importância nacional e internacional de cunho musical, artístico, 

gastronômico e esportivo, tais como o ciclismo, corridas, entre outras 

modalidades. Garantir que eles ocorram resguardando potenciais 

conflitos com o uso residencial. 

 Dar continuidade à implementação da sinalização interpretativa dos 

pontos turísticos, reforçando a apropriação dos locais a partir da 

divulgação da importância histórico cultural e simbólica dos mesmos; 

Em um documento mais recente, de acordo com o Dossiê de Candidatura a 

Patrimônio Cultural da Humanidade do Conjunto Moderno da Pampulha, 

(2016), a região possui um Plano de Gestão que propõe garantir a integração 

das esferas públicas e a compatibilização entre os objetivos de dinamização 

das atividades econômicas, turísticas e culturais da localidade, traduzidas 

como metas do Planejamento Estratégico do Município de Belo Horizonte.  

O mesmo atua em três dimensões:  

1) A dimensão normativa através da revisão e atualização das normas 

urbanísticas ali aplicáveis;  

2) A dimensão operacional através da implantação do Programa de Gestão 

Integrada do Conjunto Moderno da Pampulha, baseado na criação do 

Comitê Gestor do Conjunto Moderno da Pampulha Patrimônio Mundial 

(formado pelos vários órgãos gestores e sociedade civil) e, como seu 

braço executivo e integrador, a Diretoria do Conjunto Moderno da 

Pampulha, ligado à Prefeitura de Belo Horizonte; 
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3) A dimensão avaliativa através da aferição dos resultados das ações 

contidas na Matriz de Responsabilidades e no monitoramento constante 

baseado em quatro indicadores: o reconhecimento público do bem 

candidato, as condições de fruição dos elementos que o compõem, o 

estado de conservação do bem e o controle das ameaças ao contexto 

paisagístico no qual se insere. 

Atualmente, a região é alvo de algumas iniciativas diferenciadas que propõe 

promover o conhecimento dos espaços sob outra perspectiva. Dessa forma, 

pode-se mencionar o projeto Pampulha Noturno, desenvolvido pela Prefeitura, 

através da Fundação Municipal de Cultura e a Belotur, promove uma 

programação integrada, entre os diversos espaços da região, envolvendo 

atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer. Além do Museu de Arte da 

Pampulha, da Casa do Baile e da Casa Kubitschek, acontecem atividades em 

outros espaços, entre eles o Iate Tênis Clube, o Museu Brasileiro do Futebol e 

o CAT Veveco, além das praças Dino Barbieri e Dalva Simão. Dessa forma, 

estabelece datas e horários, no período da noite, com programações 

específicas de cada atrativo. Pode-se ainda destacar, o passeio na jardineira 

Pampulha retrô, que promove um roteiro pelos atrativos da Pampulha, dentro 

de uma jardineira Chevrolet de 1957, restaurada para esse fim. 

Dando continuidade aos produtos identificados no Plano de Marketing (2014), 

nota-se que a Categoria B, demonstra elevada representatividade da oferta 

cultural e de lazer em Belo Horizonte, com evidência para os museus e 

equipamentos culturais, localizados principalmente na região Centro-Sul, 

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, destaca-

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, porque no conjunto aumentam a atratividade e 

possibilitam a ampliação do tempo de permanência do visitante, pois 

representam inúmeras possibilidades para o desenvolvimento de atividades, 

visitas a museu, passeios contemplativos, compras, entretenimento, entre 

outros.  
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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 (2014) 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.  

Ao comparamos os resultados da avaliação técnica realizada nos estudos 

mencionados, anteriormente, observa-se que ocorreram algumas alterações 

importantes, decorrentes da incorporação das novas atrações e das mudanças 

registradas no mercado turístico. Dessa forma, em um primeiro momento 

ressalta-se que alguns atrativos, classificados no PDITS BH (2012) na 

Hierarquia II, a qual considera os atrativos com capacidade inerente em 

estimular correntes turísticas, predominantemente, regionais e locais, foram 

inclusos, no Plano de Marketing (2014), na Categoria A. Isso significa que, 

passaram a ser considerados enquanto produtos com alta potencialidade, que 

são imprescindíveis para se conhecer e vivenciar em um destino, sendo 

reconhecidos nos principais mercados emissores nacionais e internacionais, e 

não mais apenas em nível local e regional.  

Essa alteração refere-se ao: Museu de Artes e Ofícios, Mercado Central, e 

Museu das Minas e do Metal.  

Ainda em oposição, ocorreu a alteração de atrativos que eram inseridos na 

Hierarquia III, no PDITS BH (2012), sendo considerados muito importantes, em 

nível nacional, capazes de motivar uma corrente de visitantes em nível nacional 

e internacional e passaram para a categoria B, no Plano de Marketing (2014), 

ocupando uma posição intermediária, desempenhando uma função estratégica, 

gerando interesses pontuais na mobilização de fluxos turísticos mais 

específicos regionais, segmentados e de nichos. Sendo considerados o 

Zoológico, o Museu Histórico Abília Barreto, o Palácio da Liberdade e Museu 

do Automóvel, a Feira de Artesanato da Afonso Pena, o Museu de Arte da 

Pampulha, a Casa do Baile, o Museu de História Natural e Jardim Botânico. 

Ao considerar uma equiparação entre a categoria de produtos A e a Hierarquia 

III, as quais consideram a alta capacidade para seduzir e mobilizar fluxos 

turísticos de curta ou longa distância, a Igreja São Francisco de Assis, foi o 

único atrativo categorizado de forma similar em ambos os estudos. Porém, 

ressalta-se que, no Plano de Marketing (2014), houve a inserção de elementos 
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que representam sua arquitetura e seus espaços urbanos; sua cultura, 

vinculada a produção musical, artística e intelectual, bem como na moda, no 

design, na produção artesanal, como centro de pesquisa e ensino, como polo 

de saúde.  

Além de valorizar e manter vivas algumas tradições do passado colonial 

mineiro, especialmente a religiosidade e a gastronômica típica, a geografia 

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 da análise realizada, a hierarquização, além de ser um importante 

instrumento para a formulação da estratégia de marketing, uma vez que 

permite definir a grade de produtos e determinar o posicionamento desejado 

para o destino, possibilita a promoção e a efetiva comunicação voltada para 

uma real oferta existente em Belo Horizonte, destacando seus principais 

produtos e atividades.  

Historicamente, a Capital e sua região do entorno, evidenciam a ocupação do 

território desde a da época da pré-história, passando pelo período colonial, o 

modernismo e intervenções atuais. Esse processo de ocupação ao longo dos 

tempos reflete em seu potencial cultural variado oferecendo uma diversidade 

de atrativos, eventos, feiras e festivais, de diversos segmentos, que 

representam importantes elementos de estímulo, distribuídos pelo calendário 

anual da Capital.  

Os atrativos de Belo Horizonte estão concentrados em regiões bem delimitadas 

do território municipal. A área central, a região da Pampulha e a região das 

Mangabeiras são os locais onde se concentra a maioria das ofertas de atrativos 

e serviços turísticos. Além disso, sua vocação turística é complementada por 

um conjunto de atrativos provenientes das cidades vizinhas, com diversidade e 

qualidade, em um raio inferior a 100 quilômetros.  

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. 

4.4.2.2 Turismo de Negócios e Eventos 

De acordo com estudos da Secretaria Estadual 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. Esses 

números podem ser confirmados por meio dos Statistics Reports da ICCA 
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(Internacional Congress and Convention Association), que anualmente publica 

um ranking de cidades e número de eventos captados e coloca Belo Horizonte 

entre os cinco municípios brasileiros que mais captam eventos.  

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.  

Os Arranjos Produtivos Locais (APLs) de calçados e bolsas, software e 

biotecnologia e o circuito das cervejarias artesanais na região metropolitana 

são um fato comprovado pelos eventos realizados, como a Feira Internacional 

de Negócios, Inovação e Tecnologia (Finit). Esta ocorre anualmente, reúne 

mais de 50 mil participantes e mais de 200 empreendedores de todo o País, 

além de dois mil encontros de negócio e matches pelas startups participantes. 

A Minas Trend Preview, único evento do ramo que reúne fabricantes e lojistas 

de vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias. Consolidou-se como uma 

referência na indústria da moda. 

Diante desse cenário, diversas ações vêm sendo realizadas para a efetiva 

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

em 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 Empresa Municipal de Turismo – Belotur, em parceria com o 

Sebrae/ MG, BHCVB, ABAV/MG, 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, como mostra a Figura 76. 
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Figura 76 – Registros do Calendário de Eventos da Belotur 

 
Fonte: Caderno de Dados (2017) 

 

4.4.3 Visão Integrada dos Modelos de Gestão Ambiental e Turística e 

Capacidade Institucional  

A Figura 77 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). 

O posicionamento analítico e conclusivo a respeito das eventuais disfunções 

existentes e consequentes proposições serão tratadas na sequência deste 

Projeto, quando da elaboração do Diagnóstico Estratégico. 
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Figura 77 – Identificação e Análise da Capacidade Institucional Ambiental e Turística 

Municipal 

 

Fonte: Brencorp (2018) 

 

4.5 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE 

PLANEJAMENTO E CONTROLE TERRITORIAL  

A Figura 78 objetiva ilustrar os instrumentos de Planejamento e Controle 

Social, a partir do arcabouço jurídico – legal disponíveis, nos âmbitos federal 

estadual e municipal, e 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. 
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Figura 78 – Identificação e Análise dos Instrumentos de Planejamento e controle 

Territorial 

 

Fonte: BRENCORP (2018).  
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4.5.1 Vigência de planos e projetos 

4.5.1.1 Planos, Programas e Projetos do Segmento Ambiental  

 Revitalização ambiental e desenvolvimento do potencial turístico dos 

parques, zoológico e jardim botânico - Projeto Estratégico. 

Este projeto tem como objetivo potencializar o fluxo de frequentadores dos 

parques municipais, jardim zoológico, jardim botânico, aquário e cemitérios 

públicos, através da melhoria da qualidade de serviços, informações, 

segurança e revitalização ambiental nestes equipamentos públicos. 

Principais realizações até o momento: 

 Elaboração de documentos estruturadores que permitirão a implantação 

do Comitê de Bioética Institucional, que tem como objetivo garantir o 

tratamento mais adequado possível aos animais do Jardim Zoológico; 

 Elaboração do documento base do Plano de Segurança e Protocolo de 

Normas e Procedimentos do Zoológico, visando garantir a segurança 

dos visitantes, funcionários e dos animais do acervo do Zoológico e 

disponibilização do aplicativo mobile de visitação ao Zoológico; 

 Elaboração da versão inicial do Plano de combate a incêndio para o 

Corredor Ecológico da Serra do Curral; 

 Disponibilização de Plataforma Virtual de avaliação pelos visitantes em 

três unidades da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica; 

 Definição de fluxo único de atendimento para realização de eventos nas 

unidades administradas pela Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica, simplificando o processo e garantindo maior transparência 

e agilidade aos promotores de eventos; 

 Elaboração e monitoramento de indicador da qualidade da infraestrutura 

instalada nos parques abertos ao público, para diagnóstico contínuo das 

unidades administradas; 

 Realização de reformas, manutenção, limpeza e revitalizações em 

diversos parques municipais; 

 Estruturação de uma base para o manejo das capivaras do Parque 

Ecológico da Pampulha; 

 Realização de programa de capacitação de equipe (parques e 

zoológico) para apoio ao controle da febre amarela. 
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 Recuperação ambiental em áreas degradadas, encostas, drenagem, 

tratamento de córregos e de fundo de vale - Projeto Estratégico e 

Transformador 

Este projeto tem como objetivo atuar em áreas de risco do município com o 

objetivo de garantir a correta gestão ambiental e prevenir a ocorrência de 

desastres naturais que propiciem risco à segurança da população. 

O projeto já conta com diversas realizações principalmente relacionadas às 

drenagens do território municipal.  

 

4.5.1.2 Planos, Programas e Projetos do Setor de Saneamento  

4.5.1.2.1 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Belo 

Horizonte - PMGIRS (2017) 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS-BH) 

constitui-se em 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 

mobilização social. 

Tem como requisito necessário para o município ter acesso aos recursos da 

União, destinados à limpeza urbana e ao manejo dos resíduos sólidos, de 

acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei Federal no 

12.305/2010).  

As diretrizes e responsabilidades estabelecidas no PMGIRS, para 

implementação do sistema de manejo diferenciado e de outros aspectos da 

gestão dos resíduos sólidos, foram consubstanciadas em um conjunto de 

ações, com indicações das prioridades para implantação e dos prazos de 

execução. Deverá ser dada ênfase à segregação dos resíduos na fonte 

geradora, à coleta seletiva e à consolidação de atividades econômicas voltadas 

para o reaproveitamento, reciclagem e aproveitamento energético dos resíduos 

sólidos. 

Implicações para PRODETUR/PDITS BH: 

Melhoria da infraestrutura turística, dos serviços e da qualidade sanitária e 

ambiental. 

Especificamente em relação ao PMGIRS, destaca-se “cidade resiliente e 

ambientalmente sustentável”.  
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Dentre os desafios descritos para este item e respectivas metas para 2030, 

destaca-se aqueles diretamente relacionados com a temática de resíduos 

sólidos:   

- Universalizar a coleta domiciliar de resíduos sólidos, alcançando 100% dos 

domicílios;  

- Ampliar a reciclagem de resíduos urbanos de 1% para 15% do total coletado.  

Vale ressaltar que a meta de ampliação da coleta seletiva proposta no PMGIRS 

corresponde a 11,35% a ser alcançada até o ano 2036, e expressa, em termos 

percentuais, a massa de materiais recicláveis recuperados presente na massa 

de resíduos domiciliares. Esta estimativa está consonante com experiências 

consolidadas em outras capitais brasileiras, tais como Curitiba e Porto Alegre. 

4.5.1.2.2 Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos Especiais, com 

foco em RSS e RCCV (2016)  

Finalizado em Abril/2016, o Plano Metropolitano de RSS e RCCV visa a 

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, sempre que possível, dentre outras ações.  

Destaca-se como meta mais urgente definida para os RSS a elaboração do 

Manual de Orientações, que era prevista até 2017. O sistema de informação 

online, a reciclagem, a segregação e a destinação adequada dos RSS do 

Grupo D, os sistemas de tratamento, a redução do tratamento térmico e os 

mapeamentos dos equipamentos e procedimentos com utilização de mercúrio 

são metas para o ano 2018. 

O Plano Metropolitano para RCCV traz metas de curto prazo, onde destacam-

se, para 2017: a implantação de sistema de capacitação para gestão e 

gerenciamento de RCCV; sistema para rastreabilidade; exigência de aprovação 

dos 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 dos 

bota-foras, para 2019, e a redução da geração nos médios e grandes 

empreendimentos, para 2020. A atualização do diagnóstico, para 

acompanhamento da situação dos RCCV a cada quatro anos, a partir de 2018, 

também é muito importante para a efetivação deste Plano. 
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4.5.2 Avaliação dos Projetos Ambientais – Principais Ações  

4.5.2.1 Principais ações realizadas e em andamento 

Destacam-se como principais ações em andamento, em cada uma das áreas, 

elencadas a seguir, de acordo com o apresentado no Plano Estratégico (PBH, 

2016).  

Gestão ambiental: 

 Conservação da biodiversidade: recuperação de matas ciliares dos 

cursos d’água em leito natural. 

 Sistema Integrado de Informações Ambientais Georreferenciado 

(SINGEO). 

 Implantação do Selo BH Sustentável. 

 Plano de redução da emissão de gases de efeito estufa (PREGEE). 

 Política de enfrentamento às mudanças climáticas (CMMCE; Tool for 

Assessment of City Energy - TRACE; e projeto promovendo 

estratégias de desenvolvimento urbano de baixo carbono em países 

emergentes – Urban Leds). 

 Monitoramento da qualidade do ar. 

 Criação do Programa Adote o Verde. 

 Elaboração do mapeamento e avaliação das ocorrências de quedas 

de árvores. 

 Criação do Programa uma Vida, uma Árvore. 

 Criação do Núcleo de Compensação Ambiental (NCA). 

 Estabelecimento do Procedimento de Manifestação de Interesse 

(PMI) para requalificação, manutenção e melhoria dos parques da 

cidade. 

 Programa BH Mais Verde (plantio de 54 mil mudas de árvores nos 

principais logradouros públicos da cidade). 

 Recuperação da qualidade da água da Lagoa da Pampulha e 

redução do aporte de esgotos sanitários na lagoa. 

 Parques municipais: reformas e revitalizações. 

 Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia 

da Pampulha (PROPAM). 

Educação Ambiental: 

 Criação de instrumentos de mobilização, educação e organização 

comunitária das Populações residentes nas vilas e conjuntos 

habitacionais. 

 Implantação do Plano de Educação Ambiental. 

 Reestruturação dos centros regionais de educação ambiental (CEA). 
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Obras para reduzir riscos de inundação: 

 Implantação de bacias de detenção e obras complementares, e 

implementação de projetos executivos de recuperação ambiental em 

córregos municipais. 

 Implantação do programa de monitoramento hidrológico e alerta 

contra inundações, com base no uso e ocupação do solo das bacias 

hidrográficas, características geomorfológicas, topográficas e regime 

pluviométrico. 

Saneamento, drenagem urbana e energia: 

 Plano Municipal de Saneamento e Fundo Municipal de Saneamento. 

 Plano Diretor de Drenagem (PDDU). 

 Expansão do SIG-Drenagem BH: Sistema de Informações 

Geográficas para o Serviço de Drenagem. 

 Programa de Despoluição Ambiental (DRENURBS). 

 Política de redução do risco de inundações. 

 DRENURBS/Nascentes - reabilitação de recursos naturais da flora e 

da fauna aquática. 

Limpeza urbana: 

 Programa de modernização dos serviços de limpeza urbana – Sala 

de Situação e Monitoramento. 

 Programa de auditoria da qualidade dos serviços de limpeza urbana 

– Programa Cidadão Auditor. 

 PMGIRS. 

 Tratamento e Destinação de resíduos sólidos urbanos e especiais. 

 Programa compostagem. 

 Recolhimento de pneus. 

 Reciclagem e destinação de resíduos da construção civil (RCC). 

 Coleta de resíduos de serviços de saúde (RSS). 

 Serviços de limpeza de cursos d’água em vilas e favelas. 

 Coleta manual e mecânica de resíduos de deposições clandestinas. 

 Monitoramento de corpos receptores. 

 Desassoreamento da Lagoa da Pampulha. 

 Programas de controle da raiva, leishmaniose visceral, roedores, de 

animais peçonhentos e de dengue. 
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4.5.3 Projetos Estratégicos e Transformadores 

4.5.3.1 Modernização do processo de licenciamento ambiental – projeto 

estratégico 

Este projeto tem como objetivo estruturar novo modelo processual de 

licenciamento ambiental que garanta eficiência e celeridade na análise, 

atraindo empreendedores e contribuindo para o Desenvolvimento Sustentável 

do município de Belo Horizonte, e teve como principal realização, até o 

momento, a revisão das normativas para implantação do Licenciamento 

Ambiental Simplificado para indústria e comércio no município.  

4.5.3.2 BH Verde: bem-estar e sustentabilidade - projeto estratégico 

O objetivo do Projeto BH Verde é implementar ações com foco no 

desenvolvimento sustentável e ambientalmente correto do município, através 

de estruturação de ações focadas na sustentabilidade ambiental, no 

monitoramento e gestão da flora e fauna silvestres e domésticas, e na 

formação de cidadãos preocupados coma conservação e preservação dos 

recursos naturais e a sustentabilidade. 

O projeto BH Verde, tem como principais realizações até o momento: 

 Mapeamento e início do manejo das capivaras na Lagoa da Pampulha; 

 Mapeamento dos prédios e áreas públicas com potencial para 

funcionamento de usinas fotovoltáicas; 

 Elaboração de projeto para implementação de usina fotovoltáica no 

prédio sede da Prefeitura de Belo Horizonte; 

 Elaboração do Plano de Educação Ambiental, visando à implementação 

a partir 2018 das Oficinas Verdes, projeto de educação ambiental que 

envolve atividades de jardinagem básica e ensinamento de conceitos de 

educação ambiental. 

4.5.3.3 Programa de gestão para a Pampulha 

Em 1936, na administração do prefeito Otacílio Negrão de Lima, iniciou-se o 

represamento do ribeirão Pampulha, objetivando a construção de uma lagoa, 

cuja finalidade seria amortecer enchentes e contribuir para o abastecimento da 

capital (Portal PBH).  

Ela foi inaugurada em 1943, com o nome de Lagoa da Pampulha, no momento 

mais efervescente da consolidação do modernismo desenvolvido pelo então 

prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, que pretendia transformar a 

cidade numa metrópole moderna, capaz de realizar intercâmbio cultural com os 

principais centros urbanos do país (Portal PBH). 



 
406 

406 
 

Os arquitetos, paisagistas e artistas plásticos brasileiros - Niemeyer, Burle 

Marx, Portinari, Ceschiatti, José Pedrosa, August Zamoisky e Paulo Osir Rossi 

a planejaram de acordo com os padrões modernistas internacionais. 

A Lagoa, parte mais importante do projeto, tornou-se o mais antigo e tradicional 

lago dentre os integrantes das bacias do Rio das Velhas e São Francisco. 

Quando inaugurada, em 1943, possuía capacidade de acumulação de 18 

milhões de metros cúbicos. Com o rompimento ocorrido em 1954, a lagoa 

sofreu grande redução na sua capacidade de acumulação, caindo para 13 

milhões de metros cúbicos (Portal PBH). 

Na década de 1950, com a construção do Campus da UFMG, da BR-040, do 

Ceasa e da Cidade Industrial de Contagem, a Pampulha se consolidou como 

centralidade e verifica-se intensa proliferação de bairros populares e ocupação 

territorial desordenada, o que dá início ao comprometimento ambiental da área 

(PDITS, 2012).  

O processo de ocupação desordenada e de comprometimento ambiental se 

expandiu nas décadas seguintes, principalmente com a ocupação das margens 

dos córregos que compõem a Bacia da Pampulha. Com a melhoria das vias de 

acesso e a implantação de outros espaços de lazer, como o Zoológico, o 

Mineirão e o Mineirinho, o aumento populacional e a ausência de planejamento 

para a região, a Pampulha passou a sofrer com a poluição da lagoa e com 

grandes discrepâncias culturais, urbanísticas e sociais (PBH, 2010, in PDITS, 

2012). 

O lançamento de esgoto não tratado favorecia o aparecimento de algas e 

bactérias, que levam ao processo de eutrofização da lagoa, fenômeno 

caracterizado pelo aumento de micro-organismos que causam a diminuição do 

nível de oxigênio na água, provocando mau cheiro, impossibilitam o uso para 

atividades recreativas e afetam diretamente a fauna local. Além do lançamento 

de esgoto não tratado, o elevado aporte de sedimentos e de processos 

erosivos influencia na má qualidade das águas da Lagoa. Os dejetos industriais 

ricos em metais pesados, como zinco, cádmio e chumbo, também eram fatores 

de poluição da Lagoa. Estes, segundo a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, já são destinados à rede de tratamento da COPASA antes de serem 

lançados na represa (PDITS, 2012). 

Para reverter essa situação, em 1999, foi assinado termo de cooperação entre 

os municípios de Belo Horizonte e Contagem, o qual possibilitou a criação da 

Associação Civil Comunitária de Recuperação da Bacia da Pampulha - 

Consórcio Pampulha, e a elaboração do PROPAM - instituído pela Lei 

Municipal 9.037/2005. Este Programa tem como objetivos gerir de forma 
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integrada a unidade ambiental “Bacia Hidrográfica da Pampulha”, com o apoio 

do Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha, e implementar um plano 

de intervenções, com obras de infraestrutura e ações de planejamento, 

monitoramento e controle ambiental, acompanhadas de um programa de 

Educação Ambiental. 

I. PROPAM  

A ADE Bacia da Pampulha foi instituída pela Lei Municipal 9.037, de 14 de 

janeiro de 2005, que também instituiu o PROPAM em Belo Horizonte. Esta Lei 

estabelece dois objetivos para o PROPAM: promover a recuperação e o 

desenvolvimento ambiental da bacia da Pampulha; e promover o seu 

desenvolvimento urbano e econômico. Para tanto, a lei prevê ações de 

saneamento ambiental, recuperação da represa e ações de planejamento e 

gestão ambiental que incluem:  

Ações relativas ao saneamento ambiental:  

Artigo 2º - Lei nº 9037/05: 

I - A definição de vilas e de conjuntos prioritários para 

urbanização; 

II - O controle dos focos erosivos e do aporte de sedimentos 

para os cursos d'água; 

III - A remoção e o reassentamento das famílias residentes em 

áreas de risco geológico, sujeitas à inundação ou destinadas à 

implantação de sistema viário estrutural; 

IV - A ampliação da rede de drenagem em toda a Bacia;  

V - A ampliação da coleta de esgotos sanitários, por meio de 

redes coletoras convencionais e da adoção de tecnologias 

alternativas em toda a Bacia, de forma a eliminar os 

lançamentos clandestinos nas redes de drenagem e nos cursos 

d'água; 

VI - A implantação prioritária dos interceptores de esgotos nos 

fundos de vale e na margem esquerda da Lagoa da Pampulha; 

VII - A implantação da coleta de lixo em áreas ainda não 

atendidas e a ampliação deste serviço em áreas onde o 

atendimento ainda é insuficiente; 

VIII - O controle dos bota-foras clandestinos; 

IX - A garantia da infraestrutura necessária para a coleta 

seletiva e para a reciclagem dos resíduos sólidos, por meio da 

implantação de galpões de recebimento e triagem de resíduos, 

de contenedores seletivos e de equipamentos de transporte;  

X - A intensificação do controle e da recuperação ambiental da 

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040; 
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XI - A implantação de estação de reciclagem de entulho, 

objetivando a minimização do seu lançamento em áreas 

públicas, de forma clandestina, bem como sua reutilização 

comercial; 

XII - O desenvolvimento de ações de combate e controle de 

vetores, visando a eliminar, a diminuir ou a prevenir os riscos e 

os agravos à saúde; 

XIII - O tratamento dos fundos de vale, de forma a favorecer a 

adoção de alternativas que assegurem mínima intervenção no 

meio ambiente natural; 

XIV - A priorização da urbanização dos logradouros públicos, 

incluída a pavimentação não asfáltica ou assemelhada, 

extensão de rede de drenagem, expansão da rede coletora de 

esgotos e da coleta de resíduos sólidos (Lei Municipal nº 

9037/05:02). (BELO HORIZONTE, 2018)  

Ações relativas à recuperação da represa:  

Artigo 3º - Lei nº 9037/05: 

O desassoreamento da represa por meio de dragagem dos 

sedimentos, visando à recuperação do espelho d'água, a 

manutenção da capacidade de amortecimento nos picos de 

cheias e a proteção contra enchentes nas áreas situadas à 

jusante da barragem; 

 

A recuperação ambiental das ilhas e da enseada do Zoológico, 

por meio de implantação de parques ecológicos para a 

proteção e para o desenvolvimento da flora e da fauna locais;  

 

A revitalização da orla da represa por meio da recuperação de 

áreas verdes, da preservação do patrimônio histórico-

arquitetônico, da requalificação do espaço público e da 

redefinição do uso do solo, para reforçar o turismo e o lazer na 

região;   

 

A melhoria da qualidade das águas da represa e dos cursos 

d'água afluentes, por meio de medidas adequadas em relação 

aos lançamentos de efluentes líquidos, à disposição de 

resíduos sólidos e ao combate às erosões, viabilizando as 

atividades de pesca e de recreação de contato primário. (Lei 

Municipal nº 9037/05:02). 
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Ações relativas à gestão e ao planejamento urbano e ambiental: 

Artigo 4º - Lei nº 9037/05: 

A mobilização e a educação ambiental por meio de oficinas, 

palestras, circuitos de percepção ambiental, implantação de 

centros de educação ambiental na Fundação Zoobotânica e 

nas secretarias municipais da coordenação de gestão regional 

Noroeste e Pampulha e de um centro de vivência 

agroecológica;   

 

A implantação de comissões locais de meio-ambiente para a 

divulgação e para a promoção de iniciativas de proteção dos 

recursos hídricos, da fauna e da flora, cuja composição e 

atribuições serão definidas em conjunto com o Executivo e as 

associações comunitárias;   

 

O monitoramento e o controle da qualidade ambiental quanto à 

qualidade dos recursos hídricos, à fauna, à flora, aos focos de 

erosão e aos sedimentos provenientes destes, e quanto às 

condições de ocupação e uso do solo;   

 

O monitoramento pluviométrico e fluviométrico dos cursos 

d'água da bacia;   

 

O controle de vetores, de forma integrada com os órgãos 

relacionados ao saneamento;   

 

A maximização do potencial turístico e de lazer representado 

pela represa e seu entorno, por meio da ampliação das 

possibilidades de localização de atividades econômicas;   

 

A preservação ambiental da Bacia e a proteção do patrimônio 

cultural e da paisagem no entorno da represa, por meio da 

revisão dos parâmetros de ocupação e de uso do solo, em 

especial, nas Áreas de Diretrizes Especiais - ADEs - da Bacia 

da Pampulha, da Pampulha e Trevo;   

 

A compatibilização da atividade turística com a preservação do 

patrimônio cultural e paisagístico e a permanência do 

assentamento residencial nas proximidades da represa (Lei 

Municipal nº 9037/05:02).  

Para atender a seus objetivos, o PROPAM foi concebido em três 

subprogramas, ou seja: (1) Saneamento Ambiental; (2) Recuperação da Lagoa; 
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e (3) Planejamento e Gestão Ambiental, conforme apresentado no 

organograma da Figura 79. 

Essas ações implicam, também, em impactos positivos relevantes para a 

melhoria da qualidade de vida da população da região, particularmente a de 

baixa renda, habitantes de áreas carentes de serviços de infraestrutura e de 

saneamento. Atualmente, a manutenção da qualidade ambiental da lagoa é 

também condição fundamental para a sua harmonia paisagística e a integração 

com os monumentos da arquitetura moderna instalados em seu entorno. Para 

atingir as melhorias desejadas, foi proposta a Meta 2014, a qual apresentava 

como objetivo a melhoria da qualidade da água da Lagoa da Pampulha e a 

consequente revitalização de toda a sua bacia. Os investimentos realizados até 

a presente data pelo PROPAM, na área da bacia da Pampulha, foram 

direcionados prioritariamente para as atividades relacionadas no organograma 

da Figura 79. As ações direcionadas pelo PROPAM são empreendidas por 

vários órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, bem como por instituições 

externas, com destaque para Prefeitura de Contagem e COPASA.  

Figura 79 – Organograma 
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No Quadro 30 é apresentada uma síntese do PROPAM.  

Quadro 30 - Síntese do PROPAM 

PROPAM 

SUBPROGRAMA SANEAMENTO AMBIENTAL 

Nascentes e áreas degradadas 

Proteção de nascentes 

Recuperação de áreas degradadas 

Urbanização de vilas e favelas 

Resíduos sólidos 

Ampliação da coleta de lixo 

Central de tratamento de resíduos 

Estação de reciclagem de entulho 

Usina de compostagem 

Recuperação do “lixão” 

Cursos d’água 

Tratamento de fundo de vales 

Interceptores de esgoto 

Rede coletora de esgoto 

Recuperação e pavimentação de vias 

SUBPROGRAMA RECUPERAÇÃO DA LAGOA 

Desassoreamento da Lagoa 

Construção do novo vertedouro 

Dragagem de sedimentos 

Dragagem de sedimentos 

Aproveitamento da areia 

Recuperação das ilhas, enseada e orla 

Ilha da Ressaca 

Ilha dos Amores 

Enseada do zoológico 

Revitalização da orla 

Tratamento da poluição difusa 

Córregos: Mergulhão, Ressaca, Sarandi e Bom Jesus 

Tratamento da Água da Lagoa 

CONSÓRCIO DA RECUPERAÇÃO DA BACIA DA PAMPULHA 

SUBPROGRAMA PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 

Educação para as águas 

Circuito Internacional de Percepção Ambiental 

Projeto Águas da Pampulha 

Intervenções Culturais e Centro de Documentação 

Formação de multiplicadores em Educação Ambiental 
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Projeto Coleta Seletiva 

Monitoramento ambiental 

Qualidade da água 

Qualidade do peixe 

Hidrológico 

Sedimentológico 

Planejamento 

Estudos Hidrogeológicos 

Uso e ocupação do solo 

Conservação de recursos hídricos 

Enquadramento dos corpos d’água 

Áreas Verdes 

Fonte: Brencorp, 2018. 

 

No Subprograma Recuperação da Lagoa, quanto ao desassoreamento da 

lagoa, foram realizadas as ações abaixo: 

 Construção de novo vertedouro para garantir maior segurança da 

barragem e permitir o controle de vazão nas épocas de cheias;  

 Retirada de sedimentos na ordem de 1,5 milhões de m³;  

 Manutenção mediante desassoreamento no canal de decantação 

instalado na chegada dos córregos Ressaca e Sarandi - 7.500 m³ 

retirados em 2007 e 8.000 m³ em 2008;  

 Infraestrutura de drenagem da área de bota-fora dos sedimentos 

dragados da lagoa com canalização do córrego Engenho Nogueira 

em área do aeroporto da Pampulha; 

 Disposição final de sedimentos na área do córrego Engenho 

Nogueira;  

 Serviços de desassoreamento de manutenção que correspondem à 

retirada do aporte anual estimado em 115.000 m³ de sedimentos, 

com início no 1º semestre de 2016 e com duração dos serviços por 4 

anos.  

Quanto à recuperação da ilha, enseadas e orla, foram realizadas as seguintes 

ações:  

 Implantação do parque Promotor Francisco Lins do Rego;  

 Ressurgimento da Ilha dos Amores após o desassoreamento de seu 

entorno;  

 Requalificação da enseada que recebe os córregos Água Funda e 

Braúnas; 

 Revitalização da orla e da Avenida Otacílio Negrão de Lima;  
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 Implantação de fonte próxima à barragem;  

 Restauração da Casa do Baile e da Igreja São Francisco;  

 Implantação da Praça da Pampulha. 

No Subprograma Planejamento e Gestão Ambiental, quanto à Educação 

Ambiental foi realizada a implementação do Programa de Educação Ambiental, 

com as seguintes ações: 

 Realização de circuitos de percepção ambiental;  

 Criação do prêmio “Águas da Pampulha”;  

 Criação do Projeto “Guardiões das Nascentes da Pampulha”, 

iniciativa de reconhecimento público aos proprietários de áreas com 

nascentes preservadas ou recuperadas na bacia; 

 Formação de multiplicadores em educação ambiental;  

 Realização de exposição itinerante em escolas e instituições da 

bacia;  

Quanto ao Monitoramento Ambiental, foi realizado o monitoramento da 

qualidade da água mediante coletas em cerca de quarenta pontos da bacia e 

na própria lagoa. 

Quanto às ações de Planejamento e Controle: 

 Delineamento do uso e ocupação do solo mediante a 

regulamentação das áreas de diretrizes especiais que compõem a 

Bacia da Pampulha;  

 Elaboração de proposta de reenquadramento dos corpos d’água;  

 Adequação do uso legal do solo à preservação ambiental em 

contagem, visando à revisão do Plano Diretor da cidade;  

 Controle dos focos erosivos e dos bota-foras na bacia. 

I Programa Pampulha Viva  

O Programa Pampulha Viva é financiado pelo Município, junto ao Banco do 

Brasil e ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, contando ainda com 

investimentos da COPASA, cujo objetivo é promover a recuperação da bacia 

hidrográfica da Lagoa da Pampulha.  

Este Programa insere-se no contexto do PROPAM. A primeira etapa já 

promoveu a retirada de cerca de 850.000 m³ de sedimentos da lagoa. Esse 

trabalho de desassoreamento, realizado ao longo de um ano, foi concluído em 

outubro de 2014. 
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Em relação ao tratamento das águas da Lagoa, foi escolhida, através de 

licitação pública, a melhor técnica para a limpeza das suas águas, empregando 

tecnologias combinadas de biorremediação e de sequestro de Fósforo, que 

teve seu início em fevereiro de 2016. Estas ações permitiram o atingimento de 

metas de qualidade compatíveis com os parâmetros de Classe 3 da Resolução 

357/2005 inclusive permitindo a recreação de contato secundário, conforme 

comunicado pela PBH, em 22/03/2017 (Portal PBH, 2017) 

III Consórcio Pampulha Viva - Recuperação da Lagoa da 

Pampulha 

Em março de 2016, foram iniciados trabalhos de recuperação da Lagoa da 

Pampulha, por meio do Consórcio Pampulha Viva, com investimentos de cerca 

de trinta milhões de reais. Estes trabalhos levaram a melhoria significativa na 

qualidade da água da Lagoa da Pampulha, tendo alcançado a meta de 

enquadramento no padrão Classe 3, de acordo com a Resolução CONAMA nº 

375 de 2005 e com a Deliberação Normativa COPAM/CERH/001-08, 

possibilitando o uso da lagoa para a recreação de contato secundário (esportes 

náuticos/remo, canoagem, etc.) e a pesca amadora (Consórcio Pampulha Viva, 

2017).  

O Programa de Monitoramento que vem sendo conduzido permite uma 

adequada avaliação de todo o processo de recuperação da qualidade da água 

da lagoa e auxilia nos estudos de modelagem de qualidade da água, 

modelagem hidrodinâmica e hidrológica para estudos de cargas (Consórcio 

Pampulha Viva, 2017).  

Por meio do programa, até julho de 2017, obteve-se redução de DBO de 

64,9%, redução de Coliformes termotolerantes de 99,99%, redução de Fósforo 

Total de 92,5, redução de Clorofila A de 98,32% e redução de densidade de 

cianobactérias de 88,85%. 

Os relatórios de Monitoramento da Qualidade da Água da Lagoa da Pampulha 

de julho de 2017 e fevereiro de 2018 demonstram os avanços de melhoria da 

qualidade da água desta lagoa, possibilitando atingir e manter a meta de 

enquadramento na Classe 3, conforme Resolução CONAMA nº 375 de 2005 e 

com a Deliberação Normativa COPAM/CERH/001-08 (PBH/SUDECAP, 2017; 

2018).  
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4.6 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS EM 

PROCESSO PARTICIPATIVO 

4.6.1 Associações civis  

Belo Horizonte conta com várias associações voltadas para os 

empreendimentos de comércio, serviços e indústrias, muitos destes dedicados 

exclusivamente ou simplesmente relacionados ao Turismo, atuando nas 

diversas atividades econômicas que compõem este setor. Há um relativo 

desenvolvimento institucional na capital e no estado de Minas potencialmente 

capaz de promover ações coordenadas que favoreçam estabelecimentos 

vinculados ao setor turístico como os de alimentação, hospedagem, 

transportes, entretenimento, agências e operadoras e comércios e serviços em 

geral. 

Essa condição efetiva o alcance de políticas ou ações, públicas e privadas, no 

setor turístico em seu sentido amplo e, com isso, o desenvolvimento de seus 

agentes econômicos constituintes, seja na cidade de Belo Horizonte ou no 

próprio estado de Minas Gerais.  

Além dos organismos de governo, as associações civis fomentam direta e 

indiretamente a atividade turística, atuando pontualmente em componentes 

constituintes da atividade turística de Minas e da capital. O Quadro 27, a 

seguir, apresenta os contatos das principais instituições consideradas. São 

elas: 

 Associação Comercial e Empresarial de Minas – ACMinas 

A ACMinas atua há mais de um século como representante da classe 

empresarial, tendo como objetivo fomentar o progresso e o desenvolvimento 

econômico de Belo Horizonte e de Minas Gerais. 

Fundada em 1901, a ACMinas tem sua história pautada no atendimento das 

necessidades de empresas e empresários por meio de representação 

institucional e de prestação de serviços. Sua atuação se dá por meio dos 

Conselhos Empresariais, integrados por empresários e executivos. 

Na atual gestão, a entidade orienta suas ações amparada por um novo Plano 

de Metas baseado em três objetivos: “ACMinas para frente, para fora e para o 

futuro”. São orientações que aliam estratégias para o progresso econômico 

centrado em conhecimento, desenvolvimento, internacionalização, inovação e 

produtividade. Acerca dos trabalhos da ACMinas, destacam-se as seguintes 

iniciativas: 
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 Projeto Internacionaliza BH 

No âmbito de um Acordo de Cooperação, a Prefeitura de Belo Horizonte - PBH 

e a Fundação Dom Cabral - FDC, a entidade se responsabiliza pela 

sensibilização da sociedade e da comunidade empresarial para seu 

engajamento na internacionalização de Belo Horizonte. Sensibilizar neste 

projeto significa compreender os benefícios da internacionalização para as 

pessoas e ambiente de negócios, as ações em curso associadas a este 

processo e gerar movimento para que tenhamos em Belo Horizonte (e em 

Minas Gerais) terreno diferenciado para acolhimento e interação de qualidade 

com comunidades internacionais. 

 SOS HIPERCENTRO 

Iniciativa criada com o objetivo de reduzir a degradação da área central de Belo 

Horizonte, participação de representantes da prefeitura, Polícia Militar, Fiemg, 

Câmara Municipal, vereadores e especialistas em planejamento urbano que 

juntos querem contribuir com novas soluções partidas da sociedade para 

melhoria da região. 

 Associação dos Guias de Turismo de Minas Gerais – AGTURB/MG 

Fundada em 1980, a AGTURB/MG é uma sociedade civil de direito privado, 

com personalidade jurídica. Atende prioritariamente ao setor de guias de 

Turismo, com os objetivos de planejar, desenvolver e executar ações em prol 

do turismo receptivo de forma a atender às demandas decorrentes da política 

nacional do turismo e atender agências e transportadoras. 

Em curso está o projeto de estruturação da AGTURB/MG para o fortalecimento 

institucional, divulgação da entidade e qualificação dos guias de turismo 

profissionais de Minas Gerais em convênio com a SETUR com propostas para 

desenvolvimento do turismo com a atividade dos guias. 

 Associação da Indústria de Hotéis de Minas Gerais – ABIH/MG 

Órgão sem fins lucrativos, que existe para defender os interesses dos 

estabelecimentos de hospedagem bem como proporcionar um espaço de 

network, aprendizagem e apoio ao crescimento constante da indústria no 

estado de Minas Gerais. 

 Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais – 

Abrasel MG 

Fundada em 1987, o objetivo da Abrasel MG é representar e desenvolver o 

setor de alimentação fora do lar em Minas Gerais e consiste no fornecimento 



 
417 

417 
 

de mercadorias e serviços prestados por todo e qualquer tipo de 

estabelecimento que forneça alimentação aos consumidores que procuram 

refeições fora dos seus lares. São compreendidos como estabelecimentos 

deste setor os bares, restaurantes, cafeterias, buffets, casas noturnas, 

empresas de catering, sorveterias, restaurantes especializados (pizzarias, 

churrascarias e outros), lanchonetes, quiosques, lojas de conveniência, trailers 

de lanches, empresas de alimentação industrial e demais empresas afins. 

A Abrasel Minas mantém consistentes parcerias e desenvolve projetos 

conjuntos com o governo do estado de Minas Gerais, destacando a Secretaria 

de Turismo de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais, Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

Prominas - Companhia Mineira de Promoções. 

Na iniciativa privada, a Abrasel Minas trabalha em parceria com o Belo 

Horizonte Convention & Visitors Bureau, Câmara dos Dirigentes Lojistas de 

Belo Horizonte – CDL BH, Caixa Econômica Federal, Associação Comercial de 

Minas Gerais – ACMINAS, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de 

Minas Gerais – ABIH MG, ABLA - Associação Brasileira das Locadoras de 

Automóvel, ABEOC/MG - Associação Brasileira das Empresas de Eventos de 

MG, ABRAJET/MG - Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo de MG, 

AGTURB/MG - Associação de Guias de Turismo do Brasil, TREM - Associação 

do Trade Receptivo do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Guias de 

Turismo de Minas Gerais – Singtur-MG, Fecitur - Federação dos Circuitos 

Turísticos, dentre outras. 

A Abrasel mantém convênios, acordos de cooperação e projetos conjuntos 

para qualificação de profissionais e empreendedores junto à Fecomércio - 

Federação do Comércio de Minas Gerais, Senac/MG - Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial de MG e Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas. 

 Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais – 

ABAVMG 

ABAV - Associação Brasileira de Agências de Viagens é uma entidade sem fins 

lucrativos, constituída por agências de turismo do estado (sócios ativos), 

locadoras de veículos, hotéis, órgãos oficiais, empresa de eventos (sócios 

afiliados). 

Por finalidade central, a ABAV visa estimular o crescimento das correntes 

turísticas, aproximando os associados dos meios, e de outras entidades que 

trabalham pelo desenvolvimento do turismo. 
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 Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL/BH 

A CDL/BH é uma entidade de classe cinquentenária sem fins econômicos que 

promove soluções para o associado, o comércio varejista e os setores de 

serviços de Belo Horizonte. 

Atualmente, a entidade representa mais de 12 mil associados, distribuídos em 

diversos segmentos, entre eles: instituições financeiras / bancos, 

telecomunicações, eletrodomésticos, instituições de ensino, hipermercados e 

supermercados, construção / imobiliário, serviços, varejo, entre outros. 

A entidade oferece soluções de serviços de proteção ao crédito - SPC para a 

tomada de decisões de crédito de seus associados, além de outros produtos 

para a gestão de negócios, como consultorias e assessorias, planos de saúde, 

cursos, enriquecimento de banco de dados, mão de obra qualificada, entre 

outros. 

 Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau 

Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos que promove e valoriza a imagem 

de BH como importante destino de turismo de negócios, excelência médica, 

cultura, gastronomia, esportes, lazer e muitos outros. Trabalha atraindo, 

captando, incentivando e apoiando eventos, feiras, congressos, e ainda 

desenvolvendo ações locais que atraiam mais visitantes e investidores para 

cidade. 

 Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo – 

Abrajet 

Entidade sem fins lucrativos. O propósito é divulgar os atrativos turísticos e 

manifestações que reforçam a atividade a exemplo da cultura, comidas típicas 

e artesanato de todo país. 

 Associação Brasileira de Empresas de Eventos – Abeoc Brasil 

Fundada em 1977, tem por finalidade coordenar, orientar e defender os 

interesses das empresas organizadoras, promotoras e prestadoras de serviços 

para eventos, cadastradas no Ministério do Turismo, conforme Lei Geral do 

Turismo 11.771/08 e seu Decreto Regulamentador. 

A nova legislação reconhece as empresas organizadoras e promotoras como 

aptas a realizar eventos, a partir da certificação do Cadastur – Cadastro 

Nacional do Ministério do Turismo. 
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 ABLA - Associação Brasileira das Locadoras de Automóvel  

Atende às necessidades e reivindicações das empresas locadoras de veículos. 

 Sindicato das Empresas Locadoras de Automóveis do Estado de 

Minas Gerais – Sindloc-MG 

Criado em 1994, o Sindloc-MG é uma entidade de classe fundada para 

representar e defender os interesses de empresas atuantes no setor de aluguel 

de carros.  

 Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 

Minas Gerais - Fecomércio MG 

Criada em 1938 pelos sete sindicatos filiados que têm sede na capital. Em 

conjunto com o Sesc, Senac e os sindicatos da capital e do interior, formam o 

Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos. Essas são instituições 

interdependentes e que, juntas, oferecem uma grande rede de proteção e 

prestação de serviços e turismo em todo o estado. 

O trabalho da Fecomércio é mantido pelas empresas do comércio de bens, 

serviços e turismo, por meio das contribuições sindical e confederativa. Em 

contrapartida, as empresas representadas pela Fecomércio MG têm acesso a 

uma série de serviços e convênios que podem trazer inúmeros benefícios para 

os negócios, como consultorias na área jurídica, assessoria econômica e 

comércio exterior, publicações da entidade, programas de cursos, entre outros. 

 Sistema da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - 

FIEMG 

O Sistema Fiemg trabalha em prol da indústria mineira, buscando resultados 

que sustentem sua competitividade, inovação e sustentabilidade, com vistas ao 

crescimento econômico e social do estado. 

O sistema é composto Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 

(FIEMG), o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG), o 

Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (Senai) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).  

 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) 

Instituição de direito privado focada na educação profissional na área de 

comércio de bens, serviços e turismo. Em sua unidade em Belo Horizonte, 

contribui com a oferta de cursos de qualificação, contribuindo para a 

capacitação da mão de obra do município. Dessa forma, são oferecidos cursos 
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livres, técnicos, de graduação (bacharelado e tecnólogo) e de pós-graduação, 

nas modalidades presenciais e a distância. A instituição oferece ainda 

atividades de extensão, como palestras, oficinas e workshops, além de um 

restaurante-escola. Ainda, desenvolveu o portal Descubra Minas, um sistema 

de informações sobre Minas Gerais na internet. Com o objetivo em apresentar 

uma abordagem educativa, informativa e promocional. 

 Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - 

Sebrae 

Entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, sediado na capital 

Belo Horizonte. Oferece orientação a quem deseja abrir, diversificar ou ampliar 

um empreendimento, além de desenvolver projetos e articular para a 

disseminação e criação de políticas públicas que favorecem o crescimento dos 

pequenos negócios. No setor do turismo em Belo Horizonte, contribui enquanto 

um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, o Sebrae 

trabalha para estimular o empreendedorismo e possibilitar a competitividade e 

a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. 

 Federação Dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais – FECITUR 

Entidade de direito privado sem fins lucrativos fundada em 2006, que tem como 

objetivo promover ações que consolidem o Programa de Regionalização do 

Turismo em Minas Gerais, representando os interesses das Associações de 

Municípios de Circuitos Turísticos do Estado e estimulando a integração entre 

elas. 

Em 2009 estabeleceu parceria junto à Secretaria de Estado de Turismo, 

assinando um convênio que, desde então, permite que a Federação realize 

gestão técnica e administrativa de projetos que favoreçam os Circuitos de 

Minas. Também neste ano iniciou a articulação para aprovação da Inserção do 

critério do turismo na Lei nº. 18030, de 12 de janeiro de 2009 que dispõe sobre 

a distribuição aos municípios mineiros de parcela da arrecadação do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

A FECITUR é uma entidade que representa os interesses das Associações de 

Circuitos Turísticos, sendo a única Federação Estadual que se porta como 

instância de governança do turismo no Brasil. Tem como princípio a promoção 

do elo entre os circuitos e o setor público, privado e demais parceiros, bem 

como o fortalecimento da gestão turística em âmbito municipal e regional.  

O Quadro 31, a seguir, apresenta os contatos das principais instituições 

consideradas.  



 
421 

421 
 

Quadro 31 - Relação das instituições e organismos relacionados à atividade 
turística e respectivos contatos. 

ABAV-MG 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE VIAGEM DE MG  
ENDEREÇO: RUA AIMORÉS, 1297 – 7º ANDAR, FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE  
TELEFONE: (31) 3213-3433 
CONTATO: JOSÉ MAURÍCIO GOMES  

ABEOC 

BRASIL 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE EVENTOS  
ENDEREÇO: RUA GONÇALVES DIAS, 1181, 707, FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE 
TELEFONE: (31) 3342-3888 

ABIH 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS DE MINAS GERAIS  
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1666 - FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE 
TELEFONE:(31) 3261-2233 
CONTATO: ÉRICA CAMPOS DRUMOND 

ABRAJET 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISTAS E ESCRITORES DE TURISMO 
ENDEREÇO: AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 4500, SL 412 – ESTORIL, BELO 

HORIZONTE 
TELEFONE: (31) 99984-2093 
CONTATO: JOÃO CARLOS AMARAL  

ABRASEL 

MG 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES DE MINAS GERAIS 
ENDEREÇO: RUA FERNANDES TOURINHO, 500 - SALA 301 - SAVASSI - BELO 

HORIZONTE  
TELEFONE: (31) 3282-5533 

ABLA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS LOCADORAS DE AUTOMÓVEIS  
ENDEREÇO: RUA OUTONO, 524 / A, BELO HORIZONTE 
TELEFONE: (31) 3621-3038 
CONTATO: MAURO ROBERTO ALVES RIBEIRO 

ACMINAS 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS 
ENDEREÇO: AV. AFONSO PENA, 372 - CENTRO - BELO HORIZONTE 
TELEFONE: (31) 3048-9566 

AGTURB 

MG 

ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO DO BRASIL / SEÇÃO MG  
ENDEREÇO: AV. AFONSO PENA, 526 - 1207 - CENTRO, BELO HORIZONTE 
TELEFONE: (31) 3567-0331 
CONTATO: SHIRLEY NOVAES BARCELAR 

BELOTUR 

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A  
ENDEREÇO: R. DA BAHIA, 888 - CENTRO, BELO HORIZONTE  
TELEFONE: (31) 3277-9701 
CONTATO: ANA GABRIELA MILAGRES  

BHC&VB 

BELO HORIZONTE CONVENTION & VISITORS BUREAU 
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1666 - FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE  
TELEFONE: (31) 3261-2547 
CONTATO: JAIR AGUIAR NETO 

CDL/BH 

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE 
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO PINHEIRO, 495 – FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE 

TELEFONE: (31) 3249-1666/ (31) 3249-1700 
CONTATO: LEONARDO MIRANDA BRAGA 

COMTUR 

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE  
ENDEREÇO: RUA DA BAHIA, 888, 7º ANDAR, FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE 
TELEFONE: (31) 3246-0304 
CONTATO: ANA CLÁUDIA RODRIGUES 

FECITUR 
FEDERAÇÃO DOS CIRCUITOS TURÍSTICOS DE MINAS GERAIS  
ENDEREÇO: PRÇ. PRESIDENTE TANCREDO ALMEIDA NEVES, Nº 1, CURVELO  
TELEFONE: (38) 3722-1073 

FECOMÉRCIO 

MG 

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MG 
ENDEREÇO: RUA CURITIBA, 561, CENTRO - BELO HORIZONTE 
TELEFONE: (31) 3270-3300 

https://www.google.com.br/search?q=abihmg+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmuyI7PLtaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwESAq3kLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjg7Y3D_8PYAhVBH5AKHZEUAdoQ6BMIigEwEA
https://www.google.com.br/search?q=abihmg+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjg7Y3D_8PYAhVBH5AKHZEUAdoQ6BMIjQEwEQ
https://www.google.com.br/search?ei=9RhRWpunJ4S2wQSG1bXYBQ&q=Associa%C3%A7%C3%A3o+Brasileira+da+Ind%C3%BAstria+de+Hot%C3%A9is+de+Minas+Gerais+&oq=Associa%C3%A7%C3%A3o+Brasileira+da+Ind%C3%BAstria+de+Hot%C3%A9is+de+Minas+Gerais+&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1.85276.85276.0.85717.1.1.0.0.0.0.200.200.2-1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.199....0.cK1TH-00eaQ
https://www.google.com.br/search?q=agturb+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwingN-PgMTYAhWJkZAKHU1VAMkQ6BMInAEwEg
https://www.google.com.br/search?ei=ThlRWuCOFMG-wASRqYTQDQ&q=Associa%C3%A7%C3%A3o+de+Guias+de+Turismo+do+Brasil+%2F+Se%C3%A7%C3%A3o+MG+&oq=Associa%C3%A7%C3%A3o+de+Guias+de+Turismo+do+Brasil+%2F+Se%C3%A7%C3%A3o+MG+&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.156185.156185.0.157336.1.1.0.0.0.0.176.176.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.174....0.T1fmTaWg3Fo
http://www.fecomerciomg.org.br/
http://www.fecomerciomg.org.br/
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FIEMG 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
ENDEREÇO: AV. DO CONTORNO, 4456 - SANTA EFIGÊNIA, BELO HORIZONTE  
TELEFONE: (31) 3263-4200 
CONTATO: LORENA MORAIS SORICE FREITAS 

FMC 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA  
ENDEREÇO: RUA DA BAHIA 888, BELO HORIZONTE 
TELEFONE: (31) 3277-6317 
CONTATO: JANAÍNA FRANÇA COSTA 

FPM 
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA 
ENDEREÇO: AV. AFONSO PENA 981, 4° ANDAR (EDIF. SULACAP), BELO HORIZONTE 
TELEFONE: (31) 3277-4084 

SEBRAE 

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  
ENDEREÇO: AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 329 - NOVA GRANADA, BELO HORIZONTE 
TELEFONE: (31) 3379-9162 
CONTATO: RENATO LANA 

SENAC 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  
ENDEREÇO: RUA TUPiNAMBÁS 1038, CENTRO, BELO HORIZONTE 
TELEFONE: (31) 3048-9356 
CONTATO: HANS EBEHARD AICHINGER 

SESC 
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
ENDEREÇO: RUA DOS TUPINAMBÁS, 956 - CENTRO, BELO HORIZONTE 
TELEFONE: 3279-1586 

SETUR MG 

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DE MINAS GERAIS  
ENDEREÇO: 11º ANDAR - PRÉDIO GERAIS - RODOVIA PREF. AMÉRICO RENÊ GIANETTI 

– SERRA VERDE, BELO HORIZONTE 
TELEFONE: (31) 3915-9453 

SINDLOC 

MG 

SINDICATO DAS EMPRESAS LOCADORAS DE AUTOMÓVEIS DO ESTADO DE MG  
ENDEREÇO: RUA CONTENDAS, 79 BELO HORIZONTE, MG 30430-480 
TELEFONE: (31) 3337-7660  

SMARI 
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
ENDEREÇO: AV. ÁLVARES CABRAL 200, 11º ANDAR, BELO HORIZONTE 
TELEFONE: (31) 3246-0026 E (31) 3246-0033 

SMDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
ENDEREÇO: CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, BELO 

HORIZONTE 
TELEFONE: (31) 3915-0832 

Fonte: Brencorp, 2018 

 

Existem ainda, outras entidades representativas, por sua vez voltadas às 

questões ambientais buscando promover o desenvolvimento sustentável pela 

mobilização da sociedade e trabalhos conjuntos com empresas privadas e 

setor público, são apresentadas no Quadro 32 a seguir.  

Quadro 32 – Entidades. 

ANDA 

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE DEFESA DO AMBIENTE 
ENDEREÇO: AV. ÁLVARES CABRAL - 1.6 - 2° ANDAR  
SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE - MG  
TELEFONE: 31-32910661 

AMMATUR 

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DO MEIO AMBIENTE E DO TURISMO 
ENDEREÇO: AV. DOUTOR LUIS BOALI PORTO SALMAN - 961 - A  
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG  
TEL: 31-9268-7945 

 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EDUCADORES AMBIENTAIS 

https://www.bing.com/local?lid=YN7993x10657276409825743923&id=YN7993x10657276409825743923&q=Fundacao+de+Parques+Municipais&name=Fundacao+de+Parques+Municipais&cp=-19.9215698242188%7e-43.9367980957031&ppois=-19.9215698242188_-43.9367980957031_Fundacao+de+Parques+Municipais&FORM=SNAPST
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=2&Destino=InstituicoesTemplate&CodigoInstituicao=555&Instituicao=Associacao-Mineira-de-Defesa-do-Ambiente
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=11&TipoPesquisa=Cidade&PalavraChave=Belo%20Horizonte
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=2&Destino=InstituicoesTemplate&CodigoInstituicao=980&Instituicao=AMMATUR-Associacao-Mineira-do-Meio-Ambiente-e-do-Turismo
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=11&TipoPesquisa=Cidade&PalavraChave=Belo%20Horizonte
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=2&Destino=InstituicoesTemplate&CodigoInstituicao=11539&Instituicao=Associacao-Mineira-de-Educadores-Ambientais
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ENDEREÇO: RUA DOMINGOS VIEIRA - 587 - SALA 1008  
SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG  
TEL: 31-30722878 

 

CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL 
ENDEREÇO: RUA TENENTE RENATO CÉSAR - 78 - CASA  
CIDADE JARDIM - BELO HORIZONTE - MG  
TEL: 31-32613889 

INBRADES 

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, 
CULTURAL E DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
ENDEREÇO: AVENIDA ÁLVARES CABRAL - 344 - SALA 1302  
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG  
TEL: 31-32739794 

PROJETO 

MANUELZÃO 

INSTITUTO GUAICUY - SOS RIO DAS VELHAS 
ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 668 - SALA 1201  
FUNCIONÁRIOS - BELO HORIZONTE - MG  
TEL.: 31-32489806 

 

ASSOCIAÇÃO CIVIL COMUNITARIA DA BACIA DA PAMPULHA 
ENDEREÇO: AVENIDA BABITA CAMARGOS, 766 - CIDADE INDUSTRIAL -CONTAGEM - 

MG– 
TEL.: 3364-3266 

Fonte: Brencorp, 2018 
 

Outras associações comunitárias ou de bairros estão constituídas como 

instrumento de solidariedade entre os moradores belorizontinos unidas por 

melhores condições de vida. Neste sentido necessidades acerca das condições 

de transporte, água, luz, coleta de lixo, posto de saúde, hospital, praça, 

segurança, meio ambiente, mobilidade urbana, etc., são discutidas em 

assembleias, identificando-se prioridades e definindo as ações a serem 

tomadas. 

A Figura 80 ilustra de forma sintética, numa visão de conjunto, as diversas 

associações dos setores de turismo e de defesa do meio ambiente, que 

protagonizam os respectivos setores. Uma avaliação crítica e propositiva a 

respeito da funcionalidade e efetividade das interações entre as mesmas será 

objeto de tratamento no Diagnóstico Estratégico, em fase posterior deste 

projeto, segundo processo de construção e de reflexões conjuntas.  

http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=11&TipoPesquisa=Cidade&PalavraChave=Belo%20Horizonte
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=2&Destino=InstituicoesTemplate&CodigoInstituicao=6317&Instituicao=CONSERVATION-INTERNATIONAL-DO-BRASIL
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=11&TipoPesquisa=Cidade&PalavraChave=Belo%20Horizonte
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=2&Destino=InstituicoesTemplate&CodigoInstituicao=1409&Instituicao=INSTITUTO-BRASILEIRO-DE-DESENVOLVIMENTO-ECONOMICO,-SOCIAL,-CULTURAL-E-DE-PROTECAO-AO-MEIO-AMBIENTE-INBRADES
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=2&Destino=InstituicoesTemplate&CodigoInstituicao=1409&Instituicao=INSTITUTO-BRASILEIRO-DE-DESENVOLVIMENTO-ECONOMICO,-SOCIAL,-CULTURAL-E-DE-PROTECAO-AO-MEIO-AMBIENTE-INBRADES
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=11&TipoPesquisa=Cidade&PalavraChave=Belo%20Horizonte
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=2&Destino=InstituicoesTemplate&CodigoInstituicao=815&Instituicao=Instituto-Guaicuy-SOS-Rio-das-Velhas
http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=11&TipoPesquisa=Cidade&PalavraChave=Belo%20Horizonte
https://www.coligado.com.br/lista-empresa-bairro/empresas-em-cidade-industrial-contagem-mg
https://www.coligado.com.br/lista-empresa-cidade/empresas-em-contagem-mg
https://www.coligado.com.br/lista-estado/empresas-no-estado-de-minas-gerais-MG
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Figura 80 – Identificação e Análise das Associações Civis em Processo 
Participativo 

 

Fonte: Brencorp, 2018. 

 

4.6.2 Processos de participação  

Diante das instituições identificadas, tem-se que Belo Horizonte possui 

representação para o desenvolvimento da atividade turística. Contudo a 

promoção do desenvolvimento sustentável integrado da capital exige esforços 

para integração e articulação das mesmas para atuarem de forma coordenada 

e para a eliminação de conflitos potenciais entre as mesmas. Há entidades 

focadas essencialmente na atividade turística ao mesmo tempo em que há 

entidades focadas em atividades econômicas para estabelecimentos 

independentes e há aquelas com preocupações essencialmente ambientais, 

mas que, contudo se complementar em prol do desenvolvimento dos fatores 

constituintes do turismo. 

As linhas de coordenação dos efetivos processos participativos adviriam após o 

envolvimento do setor público através se suas repartições focadas na atividade 

turística.  



 
425 

425 
 

Ressalte-se que há disciplinamentos legais às formas de parceria e 

participação da sociedade civil com o poder público. 

Neste sentido chama-se a atenção para a Lei Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 

2014, institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 

execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos 

de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em 

acordos de cooperação. 

Esta lei encontra-se regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 16.746, de 10 

de outubro de 2017 que dispõe sobre regras e procedimentos do regime 

jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública municipal e as 

organizações da sociedade civil – OSCs. Em seu art. 5º, o decreto institui o 

conselho Municipal de Fomento e colaboração de Belo Horizonte – Confoco-

BH –, órgão colegiado paritário de natureza consultiva e de assessoramento 

permanente, integrante da estrutura da PGM por suporte técnico administrativo, 

que tem por finalidade propor e apoiar políticas e ações voltadas ao 

fortalecimento das relações de parceria das OScs com a administração pública 

municipal, e contribuir para a efetividade da implementação da Lei Federal nº 

13.019, de 2014.  

4.6.2.1 Formas de participação popular na administração pública 

Além das parcerias do poder público com a sociedade civil organizada, há 

formas de participação popular na Administração Pública por meio de 

audiências públicas. “A Audiência Pública é um encontro feito na comunidade 

com a participação da população, a fim de buscar opiniões e soluções para as 

demandas sociais e ter acesso à resposta de pessoas públicas” (Dominus 

Auditoria).  

Nesses encontros, propicia-se ao particular a troca de informações com o 

administrador, bem assim o exercício da cidadania e o respeito ao princípio do 

devido processo legal sempre que permearem coletivos. As manifestações 

ocorrem de forma oral ou escrita, em pequenos ou grandes grupos de 

discussão. Ao fim, as propostas são encaminhadas ao órgão responsável, ao 

qual caberá a aprovação. 

A legislação brasileira prevê a convocação de audiência pública para 

realização da função administrativa, dentro do processo administrativo, por 

qualquer um dos Poderes da União, inclusive nos casos específicos que 

versam sobre meio ambiente, licitações e contratos administrativos, concessão 

e permissão de serviços públicos, serviços de telecomunicações e agências 
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reguladoras. Constitui, ainda, instrumento de realização da missão institucional 

do Ministério Público e subsídio para o processo legislativo e para o processo 

judicial nas ações de controle concentrado da constitucionalidade das normas. 

Nos processos de licenciamento ambiental especificamente, a Constituição 

Federal, em seu artigo 225, §1°, inciso IV, exige, na forma da lei, a elaboração 

de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório (RIMA) para 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação ambiental e, expressamente determina, que a esse estudo se dará 

publicidade, que visa justamente a oportunizar que a população participe 

ativamente das discussões a respeito da viabilidade ambiental do 

empreendimento a ser licenciado. 

A publicidade preconizada pelo texto constitucional é garantida no processo de 

licenciamento ambiental por meio da realização de audiência pública que foi 

regulamentada em âmbito federal pela Resolução CONAMA n. 09/87 e que 

deixa clara a sua finalidade, ou seja, expor aos interessados o conteúdo do 

RIMA, dirimir as eventuais dúvidas e colher críticas e sugestões ao projeto (art. 

1º). Sua realização será sempre obrigatória quando o órgão de meio ambiente 

a julgar necessária ou quando for solicitada por entidade civil, pelo Ministério 

Público ou por 50 ou mais cidadãos, devendo ocorrer em local de fácil acesso 

aos interessados. No caso de haver essa solicitação e a audiência não 

acontecer, eventual licença concedida não terá validade (art. 2º).  

Ademais, o princípio da publicidade é observado por meio da disponibilização 

dos estudos ambientais para consulta pública pelo prazo de 45 dias, devendo 

ser a audiência convocada com antecedência mínima de 15 dias, sempre 

mediante publicação no diário oficial (art. 28).  

Portanto, diante de sua relevância para informar e receber contribuições da 

população, a audiência pública deve ocorrer sem restrições.  

 Educação Ambiental 

De outra forma, pode-se verificar a participação social da população na 

melhoria se sua qualidade de vida. Esta participação se dá pela inclusão que a 

Educação Ambiental promove no campo do desenvolvimento socioambiental.  

A partir do art. 225, da CF/88 no qual “ todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, os 

processos de licenciamento ambiental neste sentido incorporaram o tema 
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educação ambiental pela recente aprovação da Deliberação Normativa 

COPAM 214/2017. 

A DN 214, de 26 de abril de 2017, estabelece as diretrizes e os procedimentos 

para elaboração e execução do Programa de Educação Ambiental (PEA) nos 

processos de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades 

listados na Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004, que sejam 

consideradas como causadoras de significativo impacto ambiental e/ou 

passíveis de apresentação de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA. 

Trata-se de uma forma inclusiva que pode vir a trazer muitos benefícios e 

contribuições para a sociedade, para o meio ambiente em geral e para a 

atividade turística em especial. A Educação Ambiental deve ser entendida não 

somente como um instrumento de melhoria da gestão ambiental das empresas, 

das instituições e das organizações, mas, sobretudo, das sociedades, na 

medida em suas diretrizes são construídas de forma participativa, criando uma 

co-responsabilidade em torno da melhoria da qualidade dos ambientes nos 

quais vivem. 

 

4.7 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS INTERFERÊNCIAS DE OUTRAS 

AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA REGIÃO COM OS OBJETIVOS DA AAE 

 

4.7.1 Políticas de desenvolvimento socioeconômico 

As macropolíticas de desenvolvimento global para Belo Horizonte estão 

previstas em iniciativas da administração pública federal, estadual e municipal.  

Na esfera federal existem canais de investimentos voltados para as 

necessidades de Belo Horizonte, como o PAC, sem contudo apresentar uma 

linha coordenada de desenvolvimento socioeconômico para a cidade. Os 

investimentos são relevantes e prementes na maioria das vezes, porém 

ocorrem descolados de um planejamento de desenvolvimento socioeconômico 

que tenha objetivos e metas integradas, com propósitos específicos para o 

desenvolvimento da atividade turística. Além do PAC, tem-se o PRODETUR, 

outra linha de fomento, por sua vez alinhado ao PDITS/ BH e às políticas 

nacionais do turismo, tendo o setor turístico como um dos meios principais ao 

desenvolvimento.  

De iniciativa do Estado de Minas Gerais são destaques o PMDI 2016/ 2027, 

com ações regionalizadas de longo prazo para a preparação ao 
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desenvolvimento contemplando, no bojo de suas estratégias, intenções ao 

setor de turismo especificamente, e o Plano de Desenvolvimento Integrado da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte – PDDI, por sua vez concentrado em 

ações de integração e desenvolvimento de Belo Horizonte e sua região 

metropolitana. 

As macropolíticas municipais se fazem representadas objetivamente no Plano 

estratégico BH 2030, PPAG 2018/ 2021, Programa de Metas 2017-2020, 

PMGIM e no Programa Monitora BH, numa abrangência multifacetada, onde se 

visa o desenvolvimento econômico e social da cidade de uma forma global e 

sua interação entre os órgãos públicos de gestão municipal da capital e da 

região metropolitana. O desenvolvimento via atividade turística, em particular, 

faz-se contemplado nestas iniciativas, frente sobretudo à condição profícua de 

desenvolvimento econômico que tal atividade se mostra. Verificou-se que a 

atividade do turismo tem apresentado resultados relevantes ao crescimento do 

produto econômico e forte inserção da população ativa ao mercado de 

trabalho. Sob esta perspectiva foram delineados objetivos e estratégias como 

política de desenvolvimento e planejamento.  

Ainda, com base nesses instrumentos e na evolução dos trabalhos 

operacionais para o turismo, o município de Belo Horizonte, através da Belotur, 

contribuiu para consolidação de recentes documentos como o Planejamento 

Estratégico 2017/ 2021 – Belo Horizonte Destino Turístico Inteligente, Manual 

de Regras de Governança e Plano de Negócios 2018 voltados eminentemente 

para a atividade turística, apresentando um leque de intenções e referenciais, 

bem como de diretrizes e estratégias. 

Há que se pontuar a escassa definição de ações práticas definidas, de metas e 

indicadores, o que denota um caráter teórico a este conjunto de documentos. 

Tal condição exige a definição de um plano de ação de curto e médio prazo, 

respaldados por trabalhos de acompanhamento e monitoramentos, para a 

efetiva execução das políticas construídas. Faz-se imprescindível, a integração 

dos aspectos sociais, econômicos e políticos, assim como os aspectos 

ambientais (biofísicos), aos processos e instrumentos públicos de planejamento 

e tomada de decisão. Questões estas tratadas adiante nesta AAE. 

A despeito deste ponto, no cômputo deste aparato de instrumentos de política 

de desenvolvimento, há que se destacar o interesse e a intenção em questões 

relacionadas ao desenvolvimento do produto turístico, com atenção para os 

atrativos e serviços associados, enfatizando a promoção do produto turístico 

através de trabalhos de pesquisa, inovação, comunicação, investimentos em 

infraestrutura e sua própria internacionalização e gestão socioambiental. Ainda, 

o foco em questões relacionadas ao desenvolvimento institucional de 
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governança e na gestão integrada, com a proposição de trabalhos de 

monitoramento operacional e de resultados integrados entre órgãos e maior 

participação dos agentes envolvidos. Questões essas basicamente associadas 

ao PDTIS/BH definindo as linhas de estratégias ao turismo sustentável 

integrado e que compõem parte do grande leque de intenções estratégicas 

complementares procedentes das contribuições do aparato instrumental 

macropolítico de desenvolvimento de Belo Horizonte.    

É importante mencionar que até o presente momento o Sistema Municipal de 

Turismo, não foi trabalhado de forma estratégica. Porém, a atual gestão 

apresenta interesse em retomar o trabalho de intersetorialidade e, a partir da 

reestruturação da Prefeitura, identificar os atores de interesse e realizar uma 

nova constituição do Sistema. 

Apesar do tardio processo de inserção ao enquadramento do município à 

algumas determinações de políticas públicas estaduais, Belo Horizonte 

apresenta um razoável grau de organização institucional, através da existência 

de unidades gestoras voltadas para o setor em suas respectivas estruturas 

municipais de governo e de um Conselho Municipal de Turismo em 

funcionamento. Nesse sentido, é importante ressaltar o papel do setor público 

em garantir segurança, estabilidade política, e as estruturas legal e financeira 

requeridas para o adequado exercício das diversas atividades levadas a cabo 

por agentes privados. 

Belo Horizonte é servida de instrumentos de planejamento territorial e de 

arcabouço legal suficientes para estimular a atividade turística sustentável.  

Porém, necessita melhor efetivar, cada vez mais, seu modelo de ação e de 

gestão compartilhada e descentralizada, uma vez que são consideradas 

significativas para o alcance de ações compromissadas com a 

sustentabilidade, a qualidade e a eficácia do planejamento do turismo. 

Quadro 33 - Macropolíticas de desenvolvimento socioeconômico e turístico voltados 
para Belo Horizonte, por esfera da Administração Pública. 

 

Macropolíticas Foco 

Federal 
Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC 

Investimentos nos eixos de infraestrutura 
logística, social e urbana contemplando em 
Belo Horizonte obras de saneamento e o 
metrô. 

Plano Nacional do Turismo – PNT 2018/ 22 Fortalecimento da Regionalização do turismo 
criando polos, competitividade, inovação e 
sustentabilidade. 

Programa Nacional de Desenvolvimento e 
Estruturação do Turismo (PRODETUR) 

Estruturação dos destinos, capacitando-os 
para o turismo. 

Estadual 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - Desenvolvimento global, tendo o turismo 
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PMDI 2016/27 como atividade estratégica pela cultura, meio 
ambiente e o setor agropecuário. 

Plano de Desenvolvimento Integrado da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte – 
PDDI 

Reestruturação territorial da RMBH prevendo 
políticas integradas de sustentabilidade, 
seguridade, acessibilidade, urbanidade e 
institucionalidade. 

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

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

ICMS Turístico Promoção do turismo sustentável através de 
incentivo financeiro advindo de parte do 
ICMS. 

Municipal 
Plano estratégico BH 2030 Integração de Belo Horizonte com os 

municípios metropolitanos, agindo sobre a 
base produtiva da capital em observância às 
necessidades e capacidades da RMBH. 

Plano Plurianual de Ação Governamental – 
PPAG 2018/ 21 

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/ Plano de 
Governo – Pra BH Funcionar (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.  

Plano Municipal de Governança 
Interfederativa e Metropolitana – 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 (Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Gestão). 

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

PDTIS (2012) e Plano de Marketing Turístico 
(2014) 

Desenvolvido para orientar o crescimento do 
turismo da cidade de Belo Horizonte de forma 
estratégica e em bases sustentáveis 
(PRODETUR). São ainda definidos objetivos 
ligados ao mercado e formas de promoção 
dos produtos turísticos. 

Lei 10.823/15 - Política Municipal do Turismo 
(Plano Municipal do Turismo, Sistema 
Municipal de Turismo, Conselho Municipal de 
Turismo (COMTUR), Fundo Municipal de 
Turismo (FUMTUR)  

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

Planejamento Estratégico 2017/ 21 integrando 
o Plano de Negócios 2018 

Constituem instrumentos de promoção do 
turismo sustentável em observância ao 
mercado e com apoio dos meios de 
comunicação. 

Fonte: Brencorp (2018) 

4.7.2 Saneamento  
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Em Belo Horizonte, além de investimentos na área de turismo, existem outros 

setores que merecem destaque e que têm sido fomentados pelo governo 

estadual e municipal, com a execução e elaboração de programas, planos e 

ações na área de saneamento e que serão destacados a seguir, os quais 

diretamente ou indiretamente influenciam na implementação do turismo 

sustentável do município 

4.7.2.1 Esgotamento sanitário 

A Recuperação da Qualidade de Água da Lagoa da Pampulha, atualmente, 

vem sendo feita por meio do Consórcio Pampulha Viva. Entretanto, é 

importante informar os planos e ações executadas antes da implantação deste 

consórcio, que também foram importantes e contribuíram para a melhoria da 

qualidade da água local., conforme indicado no Quadro 34. 

Quadro 34 - Planos e ações executadas para o esgotamento sanitário na Lagoa da 
Pampulha 

PROGRAMAS DESCRIÇÃO 

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

Oficializado pela Lei Municipal nº 9.037/2005, tendo como 
objetivos gerir de forma integrada a unidade ambiental “Bacia 
Hidrográfica da Pampulha”, com o apoio do Consórcio de 
Recuperação da Bacia da Pampulha, e implementar um plano 
de intervenções, com obras de infraestrutura e ações de 
planejamento, monitoramento e controle ambiental, 
acompanhadas de um programa de Educação Ambiental. Para 
atender seus objetivos, o PROPAM foi concebido em três 
subprogramas: 
 

● Saneamento Ambiental;  
● Recuperação da Lagoa;  
● Planejamento e Gestão ambiental. 

 

O Programa teve como meta a melhoria da qualidade 
ambiental da bacia da Lagoa da Pampulha, através da 
preservação de nascentes, despoluição das águas, melhoria 
das condições sanitárias e tratamento das áreas degradadas e 
sob ameaça de erosão e de inundações, bem como a 
revitalização deste importante espaço de lazer, cultura e 
turismo.  

Programa de Recuperação da Bacia 
Hidrográfica da Pampulha, 
denominado “Pampulha Viva”, 

O programa insere-se no contexto do PROPAM, com o objetivo 
de promover a recuperação e o desenvolvimento ambiental da 
Bacia Hidrográfica da Pampulha, através da despoluição de 
suas águas, da melhoria das condições sanitárias e de controle 
de inundações, bem como a revitalização da Lagoa da 
Pampulha, importante espaço de lazer, cultura e turismo 
(PMSBH, 2016). 

O Programa Pampulha Viva foi viabilizado, em 2013, pela 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, com o apoio da 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, 
contando ainda com o aporte de recursos de financiamentos 
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oriundos de contratos de empréstimos firmados junto ao Banco 
do Brasil / Viena – BB Viena e ao Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais – BDMG (PMSBH, 2016). 

O Programa Pampulha Viva está consolidado em 02 (dois) 
grandes Componentes, que correspondem aos eixos 
estratégicos de ação do Programa: 1 - Engenharia e 
Administração e 2 – Custos Diretos. Para atingir os seus 
objetivos, o Programa atua em três conjuntos de ações 
específicas: (i) revitalizar a Lagoa da Pampulha; (ii) garantir o 
volume d’água para manutenção da capacidade de 
amortecimento de cheias da represa; e (iii) assegurar a 
sustentabilidade das melhorias ambientais, com a 
consolidação do sistema de Gestão Urbana e Ambiental 
(PMSBH, 2016). 

O período previsto para a execução do Programa Pampulha 
Viva era de cinco anos, com investimentos de 150 milhões de 
dólares (PMSBH, 2016). 

O Componente 1 - Engenharia e Administração é voltado para 

os serviços de Apoio a Supervisão de Obras e Serviços. Já o 

Componente 2 - Custos Diretos está voltado principalmente 

para a execução de obras, serviços e programas 

complementares. 

Atualmente, a qualidade da água da Lagoa da Pampulha é 

enquadrada como Classe 3 (Resolução CONAMA nº 375 de 

2005 e com a Deliberação Normativa Copam/CERH/001-08,), 

o que vem ocorrendo desde o final do primeiro ano de trabalho 

do Consórcio Pampulha Viva, com a execução dos trabalhos 

de recuperação da Lagoa da Pampulha (Consórcio Pampulha 

Viva, 2017). Os relatórios de Monitoramento da Qualidade da 

Água da Lagoa da Pampulha de julho de 2017 e fevereiro de 

2018 demonstram os avanços de melhoria da qualidade da 

água desta lagoa, garantindo o enquadramento e a redução de 

poluição (PBH/SUDECAP, 2017; 2018).  

Entretanto, a vazão de esgotos ainda não tratados nas bacias 

dos Córrego Ressaca e Sarandi, afluente à ETAF, é da ordem 

de 30 a 40 L/s (DOM, 2018). 

Segundo a PMSBH (2016), os serviços de limpeza e 

manutenção da orla compreende a retirada mensal de 

aproximadamente 165 toneladas de resíduos. A Sudecap 

realiza diariamente a limpeza do espelho d´água da Lagoa com 

a utilização de 2 barcos e uma balsa. O volume diário de 

resíduo recolhido era de cerca de 8 toneladas na época da 

elaboração do PMSBH (2016).  

Programa de Recebimento e Controle 
de Efluentes Não Domésticos na 
Bacia da Pampulha (Precend) 

Em relação ao Precend –existem 167 indústrias (100 na Bacia 

do Córrego Sarandi, 42 na Bacia do Córrego Ressaca e 25 em 

outras bacias), sendo que apenas 2 não lançam seus efluentes 

na rede da COPASA, conforme ATA DA 112ª Reunião 
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Ordinária do Conselho Municipal de Saneamento – Comusa 

(DOM, 2018). 

 
4.7.2.2 Resíduos Sólidos e Serviços de Limpeza Urbana 

No Quadro 35 apresenta-se os programas referentes a resíduos sólidos e 

serviços de limpeza urbana. 

Quadro 35 - Programas referentes a resíduos sólidos e serviços de limpeza 
urbana. 

Programas Descrição 

Programa de 
monitoramento dos 
Serviços de Limpeza 
Urbana  

 

 Este programa foi desenvolvido dentro do projeto sustentador Coleta, 
Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos, área Cidade 
Sustentável do BH Metas e Resultados, para a gestão 2013-2016. 

Segundo o PMGIRS-BH (2017), o monitoramento da cidade de Belo 
Horizonte hoje acontece no Centro de Operações da Prefeitura de 
Belo Horizonte – COP-BH, inaugurado em 2014. O COP visa prover 
uma gestão eficaz e eficiente dos serviços prestados à população, por 
meio de um modelo de controle integrado dos principais serviços do 
município, como defesa civil, saúde, segurança, ordenamento, 
mobilidade urbana, fiscalização, limpeza urbana e outros, 
possibilitando a interoperabilidade dos órgãos envolvidos, a fim de 
proporcionar o acompanhamento e o controle das ações e da 
produtividade, viabilizando a melhoria contínua desses serviços. 

Na SLU, foi criado o Centro de Operação e Controle – COC ou sala de 
situação, que funciona em interface direta com o COP-BH. 

Projetos 
Sustentadores 

 

Destaca-se o projeto sustentador 28 (Coleta, Destinação e Tratamento 
dos resíduos Sólidos), tem como público alvo a população de Belo 
Horizonte, geradores de resíduos da construção civil e resíduos do 
serviço de saúde, além de empreendedores da área de tratamento, 
beneficiamento e/ou reaproveitamento energético de resíduos sólidos. 

O objetivo geral do projeto Sustentador é garantir serviços de limpeza 
urbana, expandir os serviços de coleta, incluindo coleta seletiva, 
reduzir a deposição clandestina de resíduos, visando a melhoria do 
meio ambiente e da saúde pública.  

Programas e ações 
de mobilização social 
e educação 
ambiental 

 

A atuação da SLU abrange: 

 Ações de mobilização para participação social no Programa de 
Coleta Seletiva; 

 Campanhas informativas sobre os serviços disponibilizados 
pela SLU;  

 Ações de mobilização para limpeza de córregos;  

 Campanhas educativas para implantação e manutenção da 
limpeza de pontos críticos de deposição de resíduos;  

 Ações de mobilização social para o Projeto Carroceiros; 

 Ações de mobilização para futuros moradores de 
empreendimentos de reassentamento.  

Programa Minas sem 
Lixões 

O Programa Minas Sem Lixões apoia os municípios na implementação 
de políticas públicas voltadas para a gestão adequada dos resíduos 
sólidos urbanos, em um compromisso com a melhoria da qualidade 



 
434 

434 
 

Programas Descrição 

ambiental do Estado.  

Dentre as ações do Minas sem Lixões estão as publicações de 
Manuais Técnicos com o objetivo de orientar os municípios mineiros 
na gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos, a Fundação 
Estadual do Meio Ambiente – FEAM e a Fundação Israel Pinheiro – 
FIP, onde destaca-se o manual técnico de “Plano de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos da Construção Civil”, além de publicações 
voltadas para educação ambiental. (FEAM, 2014). 

Plano Estadual de 
Coleta Seletiva 

O Plano Estadual de Coleta Seletiva (PECS) procura abordar a 
promoção de instrumentos do desenvolvimento social, ambiental e 
econômico, reforçar o uso de matérias-primas e insumos, bem como 
incentivar o desenvolvimento de novos produtos e processos que 
utilizem materiais recicláveis e reciclados, promover a atuação dos 
catadores de materiais recicláveis nas ações que envolvam o fluxo de 
resíduos sólidos e a responsabilidade socioambiental compartilhada 
entre Poder Público, geradores, transportadores, distribuidores e 
receptores desses resíduos. 

O PECS tem como objetivo estabelecer princípios, diretrizes e 
estratégias para incentivar e apoiar a implantação ou ampliação dos 
serviços de coleta seletiva, bem como estabelecer critérios para a 
definição de prioridades para o apoio do Estado às administrações 
municipais (FEAM, 2011). 

  

4.7.2.3 Drenagem urbana 

No Quadro 36 apresenta-se os programas referentes a drenagem urbana. Vale 

destacar ainda que, além dos grandes investimentos em obras de controle de 

cheias e risco de inundação, devem ser destacados investimentos em serviços 

de desassoreamento da Lagoa da Pampulha, implantação de equipamentos 

para monitoramento hidrológico/alerta contra inundação (estações 

pluviométricas e climatológicas), entre outros. 

Quadro 36 - Programas referentes a drenagem urbana 

Programas Descrição 

Projeto Sustentador 
Vila Viva 

 

 

No eixo drenagem urbana dentro do Projeto Sustentador Vila Viva, 
vêm sendo realizadas intervenções de tratamento de fundo de vale e 
urbanização, compreendendo a implantação da infraestrutura de 
saneamento, em sub-bacias do Ribeirão Pampulha que corresponde 
à Vila São Tomás/Aeroporto e dos córregos Leitão que corresponde 
ao Aglomerado Santa Lúcia; Nado que corresponde ao Complexo 
Várzea da Palma; Ressaca que corresponde à Vila Califórnia; 
Bonsucesso que corresponde à Vila Cemig/Alto das Antenas; Freitas 
que corresponde à Vila Santa Terezinha (Alto Vera Cruz) e Lagoinha 
que corresponde à Vila Pedreira Prado Lopes. 

Projeto Sustentador 
Gestão Ambiental 

 

O Projeto Sustentador Gestão Ambiental contempla, dentre outras 
ações, obras de controle de inundações e tratamento de fundo de 
vale que visam contribuir com a melhoria da qualidade de vida da 
população e da gestão do saneamento ambiental. Grande parte dos 
recursos disponibilizados para financiamento das obras são oriundos 
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Programas Descrição 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), tornando 
possível a concretização do Projeto Sustentador. 

Outro empreendimento de impacto para o Município e com recursos 
assegurados é o desassoreamento e tratamento das águas da Lagoa 
da Pampulha. Complementando o processo de recuperação 
ambiental da Bacia da Pampulha, a COPASA vem executando 
diversos empreendimentos de esgotamento sanitário que visam 
erradicar o lançamento de efluentes na Lagoa.  

Destaca-se o Programa Drenurbs, o qual é o principal instrumento 
para implantação de obras de recuperação ambiental de cursos 
d’água, controle de cheias e redução dos riscos de inundação no 
município de Belo Horizonte. 

 

4.8 IDENTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE SUPORTE DE AUMENTOS 

SUCESSIVOS DE PRESSÃO TURÍSTICA, SEM COMPROMETER SUAS 

CARACTERÍSTICAS NATURAIS E CULTURAIS  

A abordagem passível de ser adotada para este item do Projeto Básico teve o 

seu grau de objetividade compatibilizado com o nível de informações e 

correlações disponíveis acerca dos níveis de pressão turística e as implicações 

e reflexos verificados nas características naturais e culturais. 

Mostraram-se evidentes as restrições em termos da disponibilidade de 

conhecimento e aferição com grau de acuracidade compatível com os objetivos 

demandados neste trabalho, quanto às variáveis que poderiam ser 

identificadas como elementos definidores do aumento da pressão turística.  

Dentre os parâmetros determinantes, elencamos os que seguem, contudo sem 

restringirmos a estes: fluxo de turistas e taxa de ocupação da rede hoteleira, o 

fluxo de passageiros nos aeroportos (entradas e saídas), nos terminais 

rodoviários, nos registros de turistas nos Centros de Atendimento ao Turista 

(CAT), no número de eventos e número de participantes nos centros de 

negócios, nos museus, nas igrejas, nos restaurantes, nas salas de espetáculos. 

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

indicadores de pressão turística entre si, e, principalmente, dos mesmos com 

os indicadores de comportamento das características naturais e culturais, 

diretamente relacionados. Quanto às variáveis ambientais, destaca-se, por 

oportuno, a influência da pressão turística à qualidade da água nas bacias que 

se situam na área de estudo, conforme amplamente tratado nesta linha de 

base, do volume de demanda de tratamento de esgotos, da qualidade do ar, 

das implicações em termos de geração de resíduos e seus reflexos nos custos 

de coleta, transporte, tratamento, destinação, e ainda, o potencial de 

destinação inadequada e possíveis implicações nos sistemas de drenagem. 
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Estas dificuldades e restrições estruturais constatadas e caracterizadas em 

diversos tópicos desta Linha de Base e que serão reafirmadas e desenvolvidas 

nas etapas subsequentes da AAAE do PDITS de Belo Horizonte, determinaram 

que fosse adotada uma abordagem de cunho mais lógico e de identificação 

prévia dos fluxos de interações entre as variáveis que expressam os elementos 

indicadores de aumentos de pressão turística e, de outra parte, a conexão ou 

interatividade com as variáveis ou elementos caracterizadores do estágio de 

comprometimento das condições naturais e culturais. 

A partir, portanto, destas pré-condições que caracterizam as condições 

vigentes, foi procedida a abordagem da temática conforme exposto a seguir. 

De acordo com informações anteriormente apresentadas, apesar da conjuntura 

econômica marcada pela redução da atividade econômica, baixos percentuais 

de crescimento econômico, e alto índice desemprego, o ritmo da atividade 

turística em Belo Horizonte vem mantendo um grau de protagonismo e 

crescimento elevado em termos relativos, a partir de uma análise nacional. 

A atividade turística como um todo, em Belo Horizonte, apresentou um 

crescimento médio anual, entre 2010 e 2015 (valendo considerar a realização 

da Copa do Mundo em 2014) com uma taxa de crescimento anual média, de 

4% ao ano. 

Como segmentos de maior relevância, mantêm-se estruturalmente em 

destaque, o turismo cultural e de patrimônio histórico e natural, além da 

gastronomia, eventos empresariais, artísticos, culturais e esportivos. 

Por outro lado, em função da agregação de mais 37 (trinta e sete) unidades 

hoteleiras para dar suporte ao fluxo turístico da Copa do Mundo de 2014, 

combinado com a retração econômica verificada nos anos seguintes e um 

tímido crescimento econômico em 2017, resultou na redução significativa dos 

índices de ocupação na rede hoteleira, atualmente em patamar inferior a 50%, 

conforme apresentada no Capítulo 3. 

Tais movimentos de retração conjuntural não impediram a ocorrência de 

crescimentos expressivos, em elos importantes da cadeia sistêmica do turismo, 

como é o caso do Aeroporto de Confins, cujo movimento de passageiros 

passou de cerca de seis milhões de passageiros em 2010 para quase dez 

milhões em 2016 embora revelando uma retração em relação aos mais de 

onze milhões em 2015, e da movimentação nas Estações Rodoviárias que 

passou de cerca de menos de oito milhões de passageiros em 2010 (entre 

embarques e desembarques) para quase dez milhões em 2016, com um fluxo 

de embarques de cerca de 5,3 milhões de passageiros, contra 4,8 milhões de 

desembarques. 
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Especificamente no que concerne ao Aeroporto de Confins, em termos de 

capacidade de absorção de aumentos sucessivos de pressão turística, vale 

salientar que a capacidade de absorção atual é de 24 milhões de passageiros, 

contra um pico máximo de 11 milhões de passageiros em 2015 (Tabela 8), o 

que revela uma confortável margem de folga. Alie-se a isto uma previsão de 

investimentos de cerca de R$ 1,5 bilhão, o que elevará a capacidade 

operacional de equipamento para 43 milhões de passageiros em 2030. 

Retomando à rede hoteleira, constata-se um crescimento, no período de 2010 

a 2016 de cerca de 1,3 milhões de hóspedes para algo no entorno de 1, 6 

milhão de hóspedes em 2016, embora com redução entre 2015 e 2016 (Figura 

). 

Neste segmento, conforme anteriormente registrado, há uma expressiva 

margem de capacidade de absorção de pressões decorrentes de demandas 

turísticas no futuro, já que o índice de ocupação que revelou um percentual de 

cerca de 65% em 2012 revelou um percentual de 43% em 2016. 

Em termos do fluxo global de turistas, Belo Horizonte apresentou um 

comportamento que passou de cerca de 3,9 milhões de turistas em 2010 para 

4,6 milhões em 2016 (Tabela ), passando por um pico de pouco mais de 5,0 

milhões de turistas em 2014 (Copa do Mundo).  

No que tange aos diversos segmentos de atividades ligadas ao Turismo e ao 

Meio Ambiente, a disponibilidade de informações através do Observatório 

Turístico além de outras bases de dados, a exemplo da gerenciadas pela 

COPASA, Belotur, BHTRANS, Aeroportos, Estações Rodoviárias, e outras, 

poderão se integrar para propiciar a implantação de um Sistema Macro e 

Integrado de Informações Multissetoriais que municiem a tomada de decisões 

estratégicas e tempestivas quanto à iminência de Capacidade de Suporte a 

Cargas, Locais e ou Sistêmicas.  

Por outro lado, dados obtidos do PDITS (2012) revelaram números específicos 

relativos à capacidade de Carga de alguns atrativos, que na verdade, 

espelharam a capacidade de lotação de alguns atrativos turísticos, conforme 

consta no Quadro 37 a seguir apresentado. 

Na abordagem do tema objeto deste Capítulo, é de fundamental relevância se 

registrar as pré-condições ideais em termos de disponibilidade de sistemas de 

informações multissetoriais e até mesmo para atrativos individualmente, 

envolvendo os fluxos turísticos que acorrem aos diversos núcleos de atração 

turística do município e, de outra parte, à desejável integração destes sistemas 

de informações, além da necessidade de se dispor de um conjunto de 

indicadores ambientais que reflitam as repercussões decorrentes do afluxo de 
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pessoas aos referidos bens turísticos nos diversos componentes do meio 

ambiente. 

As diversas metodologias que alicerçam os estudos de capacidade carga se 

aplicam a Empreendimentos específicos, as quais se alicerçam em diversas 

linhas metodológicas que, todavia convergem para o conceito geral de 

Capacidade de Carga de Empreendimentos, assim definidos como o nível de 

solicitação máximo em termos de acesso e utilizações de um determinado 

empreendimento ou bem patrimonial (tangível ou intangível), acima do qual as 

condições ambientais ultrapassem os padrões recomendáveis e aceitáveis. 

Quadro 37 - Visão Global sobre a Capacidade de Suporte a Aumentos Sucessivos de 
Pressão Turística. 

Fonte: PDITS (2012). 

Para a obtenção dos resultados para este tipo de estudo, segundo um grau de 

consistência e quantificação máximos, e consistente com as diversas 

metodologias, com aplicabilidade reconhecida nos meios acadêmicos e 

empresariais, constitui requisito indispensável, a disponibilidade de sistemas de 

informações estruturados e integrados entre si, tanto no âmbito dos registros 

do afluxo de pessoas aos diversos atrativos isoladamente, quanto das 

interrelações dos fluxos de turistas que visitam mais de um atrativo turístico em 

uma mesma viagem, e ainda, no que diz respeito às relações de causa e efeito 

entre os fluxos turísticos e as correspondentes implicações sobre o meio 

ambiente. 
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Reportando–nos, todavia à disponibilidade de sistemas de informações e 

modelos de gestão dos atrativos contidos nos capítulos precedentes deste 

relatório, das Unidades de Conservação, e de outros equipamentos turísticos, 

além do grau de integração dos sistemas de informações multisetoriais 

disponíveis, 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 

deverão ser exercitadas segundo um modelo lógico, compatível com os 

recursos de informação passíveis de serem acessados neste momento. 

Nesta linha de abordagem adequada à realidade vigente, foi concebido um 

modelo lógico de relações de causas determinadas pelo incremento do fluxo 

turístico e efeitos segmentados por setor conforme ilustrado na figura 

apresentada a seguir.  

Em condições ideais, que podem ir se consolidando 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, na instalação 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 macro localizadas 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. 

Considerando que, na prática, esta situação ideal deve ser alcançada segundo 

um processo iterativo e modular, sugere-se que, ao final deste estudo, seja 

apontado um conjunto estratégico de empreendimentos/atrativos turísticos para 

os quais venham ser desenvolvidos estudos de capacidade de carga 

específicos, porém desde o início, segundo uma abordagem integrada ao 

contexto global dos atrativos turísticos de Belo Horizonte.  

No presente estágio, o que se pode agregar ao modelo lógico a seguir 

apresentado é a proposição de desenvolvimento modular segundo uma 

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

diversos núcleos multissetorais, 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. 
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• Núcleos de Originação Primária - conforme Plano de Marketing 

do Turismo de Belo Horizonte (Conjunto de 47 Atrativos que 

determinam a decisão do turista se deslocar até Belo 

Horizonte):Parques; Museus; Igrejas; Centros Culturais; Carnaval; 

Reservas Ecológicas; Hospitais (Serviços Médicos de 

Excelência); 

• 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 (Composto pelos Equipamentos 

de Suporte Operacional à 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 Sócio – Econômico. 

A Figura 81 ilustra esta abordagem e a perspectiva de estruturação e 

operacionalização destas bases de dados e estudos integrados, o que será 

objeto de tratamento mais aprofundado no Diagnóstico Estratégico e nos seus 

desdobramentos ao longo da evolução desta AAE. 
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Figura 81 – Visão Global sobre a Capacidade de Suporte a Aumentos Sucessivos da 
Pressão Turística, sem comprometer suas características naturais e culturais. 

 

 
Fonte: Brencorp (2018). 
 

Considerando que a transição entre a abordagem que foi aqui formulada para 

as condições ideais de disponibilidade global de sistemas informações, tanto 

de lado das variáveis determinantes das pressões turísticas quanto, de outra 

parte, das variáveis de caracterização das condições naturais e culturais com 

seus respectivos indicadores limite (“gatilhos ecológicos“), não se processam 

de forma imediata o caminho a percorrer para a transição, mas aponta para o 

tratamento destas questões segundo uma abordagem modularizada, 

escolhendo estrategicamente um subconjunto integrado de atrativos turísticos e 

seus correspondentes indicadores de condições naturais e culturais, 

procedendo- se, segundo processo iterativo, a estudos modulares de 

capacidade de carga.  
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5 DEFINIÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE DECISÃO 

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Para identificação do objeto de avaliação, inicialmente se estabeleceu a busca 

pela dimensão estratégica do objeto da avaliação do PDITS, focando no que se 

pretende alcançar, nas intenções e nos objetivos a atingir. Dessa forma, é 

possível entender o objeto de avaliação com especial atenção às suas 

dimensões, linhas de força e objetivos estratégicos, bem como assegurar a 

análise das causas, e não apenas os sintomas de problemas que justificam os 

objetivos a atingir apresentados no PDITS. 

Para isso, faz-se necessária a retomada e apresentação do panorama das 

principais macropolíticas de desenvolvimento socioeconômico e do setor 

turístico, conforme apresentado a seguir. 

 

5.1.1 Macropolíticas no âmbito nacional 

 Programa de Aceleração do Crescimento – PAC  

Criado em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) promoveu a 

retomada do planejamento e execução de grandes obras em todo território 

nacional, contribuindo para o seu desenvolvimento. Em 2011, o PAC entrou na 

sua segunda fase. 

O programa mantém-se em ritmo de execução, tendo alcançado, até 31 de 

dezembro de 2017, 87,1% do total previsto para o período 2015-2018, saindo 

de R$ 386,6 bilhões, realizados até dezembro de 2016, para R$ 547,5 bilhões. 

O PAC se desenvolve sobre três eixos, conforme exposto no Quadro 38. 
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Quadro 38 - Eixos de atuação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

EIXO INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 

Rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias, defesa, ciência, tecnologia, inovações e 

comunicações 

EIXO INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA 

Geração de energia, transmissão de energia, petróleo e gás 

EIXO SOCIAL E URBANO 

Habitação, mobilidade urbana, saneamento, prevenção em áreas de risco, recursos hídricos, 

equipamentos sociais, cidades históricas e luz para todos 

Fonte: Brasil/Ministério do Planejamento, 2018. 

Em Belo Horizonte, várias são as frentes de atuação do PAC nos eixos de 

infraestrutura, logística, social e urbano. Neste sentido, menciona-se: a 

urbanização de diversas vilas, aglomerados e bairros; construção, reparos e 

duplicação das rodovias federais BR040, 262 e 381; investimentos em creches 

e escolas; obras de contenção de encostas em risco; obras de saneamento, 

como drenagens, macrodrenagens; bacias de detenção; adutoras de 

abastecimento d’água (sistema Velhas/Paraopeba); requalificação urbana de 

importantes bacias de córregos de Belo Horizonte (e também Contagem) como 

Pampulha, Onça, Cachoeirinha, Pintos e Ferrugem e provisões para as Linhas 

1, 2 e 3 da rede de metrôs de Belo Horizonte. 

Tratam-se de importantes investimentos, porém desvinculados de um 

planejamento com objetivos e metas estabelecidas ao desenvolvimento 

socioeconômico de Belo Horizonte. 

 Plano Nacional de Turismo - PNT 2018/2022 

O PNT 2018/2022 traça como principais diretrizes: o fortalecimento da 

regionalização; a melhoria da qualidade e competitividade; o incentivo à 

inovação e a promoção da sustentabilidade. 

Considerando o diagnóstico do setor, propõe a adoção de cinco linhas 

estratégicas para nortear a atuação sinérgica entre União, Estados, Distrito 

Federal, regiões turísticas e municípios, apoiados por seus colegiados e 

parceiros estratégicos, com vistas a subsidiar o alcance das metas globais 

propostas para o quadriênio 2018/2022.  

Nesse sentido, apresenta diversas linhas de atuação, tais como o 

ordenamento, gestão e monitoramento; estruturação do turismo brasileiro; 
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formalização e qualificação no turismo; incentivo ao turismo responsável; 

marketing e apoio à comercialização. 

O mesmo apresenta um direcionamento voltado para a importância do 

fortalecimento da gestão descentralizada e rede de parcerias em todas as 

esferas de atuação; a efetivação e apoio a uma rede de observatórios de 

turismo nacional; o estímulo ao desenvolvimento de destinos de turismo 

inteligente; a promoção e a integração da produção local à cadeia produtiva do 

turismo; o desenvolvimento do turismo de base local; isenção unilateral de 

vistos e áreas especiais de interesse turístico. 

O foco é de que o novo PNT tenha um caráter distributivo e estabilizador, 

considerando o poder público, a capacidade operacional, a legitimidade e o 

apoio em suas diretrizes. Tais esforços precisam ser consolidados enquanto 

políticas públicas que atendam, de forma descentralizada, aos estados e às 

suas especificidades. 

Para a capital, tais contribuições agregam valor e respaldam iniciativas já em 

vigor no município, uma vez que alguns esforços vêm sendo focados no que se 

refere à inovação para o turismo, tema inclusive abordado no II Seminário de 

Pesquisa e Inovação em Turismo, promovido em parceria pela SETUR/MG, 

CODEMINAS, SEBRAE Minas e Belotur, em novembro de 2017.  

No mencionado evento foram apresentadas abordagens: tecnologia no turismo; 

inovação no setor público; sustentabilidade e competitividade e cases de 

inovação no turismo. Dentre os resultados obtidos, ressalta-se a criação de um 

fórum para discussões e integração dos Observatórios de Turismo do Estado 

de Minas Gerais, de Belo Horizonte com os demais estados do País. 

 O Programa de Regionalização do Turismo 

Focado no desenvolvimento regional, o Programa de Regionalização do 

Turismo foi embasado em recomendações da Organização Mundial de Turismo 

- OMT, sendo adotado pelo Ministério do Turismo – MTur, em 2004. O mesmo 

propõe organizar o país em regiões turísticas para fins de gestão e de 

estruturação dos territórios enquanto destinos, favorecendo a interiorização do 

desenvolvimento turístico e consolidando regiões estratégicas para o país. 

O objetivo do programa é apoiar a gestão, a estruturação e a promoção do 

turismo no País, de forma regionalizada e descentralizada. Fator que reflete 

nas políticas públicas do estado de Minas Gerais, subdividindo o território em 

45 circuitos turísticos. Estes, por sua vez, são formados por um conjunto de 

municípios de uma mesma região, com afinidades culturais, sociais e 
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econômicas que se unem para organizar e desenvolver a atividade turística 

regional de forma sustentável.  

Belo Horizonte, por sua vez, se apresenta enquanto exceção, por ser a capital 

e devido à sua estrutura e oferta de equipamentos e serviços, sendo 

considerada de forma individualizada como um circuito turístico.  

Nesse contexto, em que Belo Horizonte é tratada enquanto um circuito 

turístico, contemplado pelo Projeto Estruturador “Destinos Turísticos 

Estratégicos”, é importante ressaltar que, de acordo com a resolução da 

Secretaria de Estado de Turismo, Setes nº 45, de 05 de novembro de 2014, 

que estabelece os critérios necessários para o reconhecimento e exercício dos 

circuitos turísticos a que se refere o Decreto Estadual nº 43.321/2003, o 

município de Belo Horizonte, tendo em vista sua condição de capital, obteve 

composição e nomenclatura diferenciada, sendo tratado por “Capital Belo 

Horizonte”. Dessa forma, em se tratando apenas de um município, o mesmo se 

encontra sob a responsabilidade da Belotur, responsável por liderar e atender 

às normatizações determinadas no processo de regionalização. 

 Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo 

(PRODETUR) 

O PRODETUR é um programa do Ministério do Turismo cuja intenção é de 

contribuir para a estruturação dos destinos turísticos brasileiros, alinhando-se 

às políticas nacionais de turismo, por meio de parcerias com estados e 

municípios. 

Os investimentos do Programa são operacionalizados pelo Ministério do 

Turismo (MTur), que orienta tecnicamente as propostas estaduais e municipais, 

em parceria com organismos multilaterais, em especial o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) e com a Corporação Andina de Fomento, que atuam 

como financiadores internacionais. O Programa inclui ações nos âmbitos 

regional, estadual e municipal. 

Para cada área priorizada é elaborado um Plano de Desenvolvimento Integrado 

do Turismo Sustentável (PDITS), sendo que as ações a serem financiadas são 

as que estão definidas neste planejamento. Os PDITS são realizados sob uma 

metodologia padrão que prevê atuações em cinco componentes: 

 Produtos; 

 Infraestrutura e Serviços Básicos; 

 Comercialização; 
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 Fortalecimento Institucional;  

 Gestão Socioambiental. 

Dessa forma, em setembro de 2012, foi lançado o PDITS de Belo Horizonte, 

que define as políticas públicas de desenvolvimento turístico e permite o 

acesso do município aos recursos do PRODETUR Nacional. 

 

5.1.2 Macropolíticas no âmbito estadual 

 Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 2016 a 2027 

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) é um instrumento de 

planejamento de longo prazo de iniciativa do estado de Minas Gerais para a 

promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável integrado, criando 

condições estruturantes fundamentais para um ciclo prolongado de 

crescimento econômico e social, com vistas à superação das desigualdades. 

O PMDI apresenta objetivos estratégicos e estratégias prioritárias e 

complementares, levando-se em consideração outros instrumentos 

programáticos, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei de 

Orçamento Anual (LOA) e o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG). 

O PMDI, em seu volume 1, especificamente, estrutura-se em cinco eixos 

temáticos: Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico; Infraestrutura 

e Logística; Saúde e Proteção Social; Segurança Pública; Educação e Cultura. 

O plano aponta ainda para cinco dimensões fundamentais que devem 

necessariamente ser observadas na construção de políticas públicas, tais 

como: 

 A participação da sociedade nas definições de prioridades; 

 O desenvolvimento de pessoas como forma de se expandir o nível de 

conhecimento (educação); 

 A sustentabilidade fiscal como forma de favorecimento da capacidade de 

financiamento; 

 O modelo de gestão do desempenho que busque mensurar os 

resultados públicos, para servir como plataforma de prestação de contas 

à sociedade e base para participação informada dos atores sociais;  
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 A sustentabilidade territorial para uma melhor distribuição geográfica, 

tanto dos assentamentos humanos quanto das atividades econômicas, 

bem como uma configuração rural-urbana mais equilibrada. 

O turismo sustentável é destacado no âmbito do Desenvolvimento Produtivo 

como uma atividade de desenvolvimento econômico e social regional, 

consistindo em um dos objetivos estratégicos do PMDI. 

A atividade turística insere-se no propósito de desenvolvimento econômico, 

tendo em vista importantes gerações de divisas e crescimento no mercado de 

trabalho aferidos nos últimos anos para o estado, de forma que o PMDI 

estabelece objetivos estratégicos voltados para esta atividade em especial, 

segundo demonstrado no Quadro 39.  

Quadro 39 - Objetivos estratégicos e estratégias prioritárias e complementares do eixo 
temático do Desenvolvimento Produtivo do PMDI 2016/ 2027 

Objetivos Estratégicos  

Aumentar a competitividade das regiões turísticas do Estado 

Consolidar a identidade turística do Estado de Minas Gerais nos mercados nacional e 
internacional 

Transformar a vocação turística dos setores de cultura, meio ambiente e agropecuário em 
instrumento de desenvolvimento regional 

Estratégias Prioritárias 

Promover ações diferenciadas para cada região a partir da categorização dos circuitos 
turísticos 

Fomentar a intersetorialidade e a transversalidade do turismo nos setores de cultura, meio 
ambiente e agropecuário, potencializando a ação conjunta e integração das políticas 
públicas do Estado. 

Definir e consolidar a identidade turística de Minas Gerais para o posicionamento nos 
mercados nacional e internacional 

Modernizar o aparato legal de incentivo a economia do turismo 

Melhorar a infraestrutura dos atrativos e destinos turísticos 

Estratégias Complementares 

Promover a excelência na prestação de serviços turísticos 

Fomentar a economia criativa com foco na gastronomia em Minas Gerais 

Fortalecer a cadeia de turismo de negócios na capital e no interior de Minas Gerais 

Promover os destinos turísticos prioritários do Estado junto aos principais mercados 
emissores, nacional e internacional 

Qualificar, consolidar e divulgar as fontes de dados do turismo para subsidiar as decisões 
estratégicas tanto de mercado quanto de governo 

Fonte: Secretaria Estadual de Planejamento/ MG – PMDI, 2018.  
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O PMDI ainda desenvolve outros dois volumes nos quais apresenta: (i) Volume 

II - apresenta o diagnóstico dos setores de governo, evidenciando sua evolução 

e identificando os fatores críticos, as tendências e diretrizes de cada setor e (ii) 

Volume III - apresenta os perfis dos dezessete territórios do estado por eixo de 

desenvolvimento, bem como as demandas sociais priorizadas por participantes 

dos Fóruns Regionais de Governo. 

 Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte – PDDI 

A necessidade de implementação de uma política pública de interesse comum 

na gestão intermunicipal da Região Metropolitana de Belo Horizonte motivou a 

construção do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI e, 

paralelamente, construiu-se o Macrozoneamento Integrado da RMBH, com a 

indicação de zonas de interesse metropolitano. Ambos os documentos 

encontram-se em processo de aprovação junto à Assembleia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais. 

A Agência da RMBH desempenha um papel central na gestão desta política 

metropolitana no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional 

e Política Urbana – SEDRU/ MG. 

O PDDI propõe uma reestruturação territorial da Região Metropolitana mais 

equilibrada e sustentável, com vários centros urbanos e uma rede de 

mobilidade multimodal, e contempla cinco eixos temáticos integradores: (a) 

acessibilidade, (b) seguridade, (c) urbanidade, (d) sustentabilidade (e) 

institucionalidade, que deverão compor o plano metropolitano, conforme 

explicitado no Quadro 40. 

Quadro 40: Plano de Desenvolvimento Integrado - PDDI - Eixos Temáticos Integradores. 

Políticas do Eixo Sustentabilidade 

Política metropolitana integrada de gestão, proteção e recuperação dos recursos hídricos 

Política metropolitana integrada de saneamento básico 

Política metropolitana integrada de resíduos sólidos 

Política metropolitana integrada de delimitação e recuperação de áreas de interesse para a 
conservação ambiental 

Política metropolitana integrada de serviços ambientais 

Política metropolitana integrada de desenvolvimento produtivo sustentável 

Política metropolitana integrada de mitigação de gases de efeito estufa para uma economia de 
baixo carbono 

Política metropolitana integrada para o desenvolvimento de territórios minerários 

Políticas do Eixo Seguridade 
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Política metropolitana integrada de segurança pública 

Política metropolitana integrada de gestão dos riscos ambientais e de mudanças climáticas 

Política metropolitana integrada de formação e qualificação profissional 

Política metropolitana integrada de apoio à produção em pequena escala. 

Políticas do Eixo Acessibilidade 

Política integrada de mobilidade metropolitana 

Política metropolitana integrada de democracia digital 

Política metropolitana integrada de direito à cidade: moradia e ambiente urbano 

Políticas do Eixo Urbanidade 

Política metropolitana integrada de democratização dos espaços públicos 

Política metropolitana de gestão da paisagem e valorização cultural 

Política metropolitana integrada de gestão territorial da educação e cultura 

Políticas do Eixo Institucionalidade 

Política metropolitana integrada de cooperação intersetorial e interinstitucional 

Fonte: Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 2017. 

 

 Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável do Turismo 

em Minas Gerais (2016) 

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – 

CODEMINAS, em parceria com a Secretaria Estadual de Turismo de Minas 

Gerais - SETUR, contratou a Fundação João Pinheiro para o desenvolvimento 

deste estudo. 

O mesmo está subdividido em quatro volumes, os quais apresentam 

informações sobre um Diagnóstico do Turismo no Estado de Minas Gerais, 

considerando seus pontos positivos e negativos, ameaças e oportunidades 

(matriz SWOT), segundo as principais dimensões analisadas: (i) oferta turística; 

(ii) infraestrutura; (iii) legislação urbana e meio ambiente; (iv) demanda e 

comercialização turística; (v) gestão turística. 

Neste estudo, são descritos os objetivos gerais e específicos, as projeções e 

metas derivadas para o Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico, 

fundamentalmente a partir do cruzamento das informações identificadas pelo 

diagnóstico obtido através da utilização da matriz SWOT.  

Por fim, descreve os principais mecanismos e indicadores que deverão compor 

o sistema de monitoramento e avaliação do plano e da evolução do turismo em 

Minas Gerais. Salienta-se que, a capital está inserida em um contexto 

analisado de forma sistêmica ao estado. Porém, ainda sim, o documento 
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apresenta informações pontuais que servem como instrumento de análise 

complementar a outros estudos. 

5.1.3.1 ICMS Turístico 

Critério incluso pela Lei Estadual nº 18.030/2009, contribui para a distribuição 

da parcela de arrecadação do ICMS estadual, com o incentivo financeiro para 

trabalhar a gestão turística nos municípios. Tem a função de atuar como 

motivador e catalisador de ações, estimulando a formatação/implantação de 

programas e projetos voltados para o desenvolvimento turístico sustentável, em 

especial os que se relacionam com as políticas para o turismo dos governos 

estadual e federal.  

Porém, para que o município tenha direito ao repasse, deverá, anualmente, 

enquadrar-se em alguns critérios obrigatórios, tais como: 

 Participar de um circuito turístico reconhecido pela SETUR; 

 Ter elaborada e em implementação uma política municipal de turismo; 

 Possuir Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), constituído e em 

regular funcionamento; 

 Possuir Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR), constituído e em 

regular funcionamento. 

Diante da peculiaridade do município, por ser considerado um circuito turístico, 

conforme exposto anteriormente, e por estar sob a responsabilidade da Belotur, 

seu enquadramento no processo de regionalização do Estado, vem atendendo 

parcialmente aos critérios determinados pelo estado. Pois, apesar de ser 

considerado um circuito turístico, apresentar uma Política de Turismo (2015), 

possuir um COMTUR, em recente funcionamento, ainda não possui uma Plano 

Municipal de Turismo que esteja em funcionamento, bem como o FUMTUR não 

foi regulamentado, fatores estes que serão abordados na análise municipal. 

 

5.1.3 Políticas de Âmbito Municipal 

 Plano estratégico BH 2030 

O Plano Estratégico BH 2030 teve sua construção iniciada em 2009 e 

finalizada em 2016, baseando-se nas premissas de uma política de estado, 

para servir de contribuição, balizador e referência para as próximas gestões 

governamentais na formulação das estratégias de desenvolvimento da cidade 
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de Belo Horizonte, que corresponda aos desejos e anseios de seus habitantes, 

conforme expresso no mesmo. 

O plano BH 2030 abre possibilidades para a formulação dos planos de governo 

das administrações que se sucederão nos seus diferentes horizontes de curto, 

médio e longo prazo. 

O documento, em seu Desafio 2 – Economia Municipal em Contínuo 

Crescimento Sustentável, no que tange ao tema turismo, apresenta metas de 

incremento da participação deste setor de atividade econômica em 5% relativa 

do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), gerado por 

atividades tipicamente turísticas no ISSQN total do município. 

No cômputo de suas diretrizes para a integração metropolitana e 

interfederativas, destacam-se pontos voltados ao desenvolvimento econômico 

e social integrado, apresentando objetivos específicos tais como os transcritos 

a seguir: 

 Explorar o ambiente de oportunidades proporcionado pela inserção de 

BH na sua região metropolitana – RMBH por meio da identificação de 

potenciais e vocações econômicas; 

 Liderar a promoção de maior diversificação produtiva na RMBH, por 

meio de atividades que resultem na internalização nos municípios, dos 

benefícios da agregação de valores e da geração de renda e empregos; 

 Compartilhar soluções para questões de interesse metropolitano, tais 

como a atração de empreendimentos e a requalificação profissional; a 

preservação dos recursos ambientais; o atendimento da demanda por 

moradia; a redução da desigualdade nas condições de acesso aos 

serviços e equipamentos; 

 Promover com os municípios limítrofes a pactuação de ambientes 

produtivos complementares e a complementaridade entre as atividades 

produtivas de uma rede de cidades médias, econômica e socialmente 

fortalecidas; 

 Reforçar os projetos e programas municipais que atuam sobre a 

produção, o abastecimento e o consumo alimentar, e que fortaleçam a 

integração e articulação das áreas rurais de produção agrícola dos 

municípios metropolitanos com as áreas urbanas do município; 

 Interagir com cidades da RMBH para o fortalecimento da base produtiva 

regional, focalizando os empreendimentos sediados nesses municípios 

como fontes de crescimento e mercado da economia de BH; 

 Identificar os efeitos de encadeamento de investimentos e projetos nos 

municípios do entorno, visando a divulgá-los como oportunidades de 

negócios para as empresas de BH;  



 
452 

452 
 

 Formular políticas públicas de serviços urbanos intrafederativos, 

especialmente em função das implicações dos movimentos pendulares 

da RMBH e capital; 

 Acompanhar a expansão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, 

visando a consolidar Belo Horizonte e a RMBH como acesso 

internacional ao país, local de turismo de negócios e eventos, bem como 

a ampliação e diversificação econômica no contexto do aeroporto 

indústria. 

 

 Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 

O PPAG, disposto pela Lei nº 11.098 de 29 de dezembro de 2017, para o 

quadriênio de 2018 a 2021, corresponde atualmente ao planejamento 

estratégico de médio prazo da administração pública de Belo Horizonte e 

apresenta metas e investimentos prioritários para o período entre o segundo 

ano do mandato do prefeito e o primeiro ano da gestão seguinte. 

Os projetos estratégicos e transformadores do PPAG (Quadro 41) estão 

vinculados a uma Área de Resultado e a um Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável - ODS23, estando agrupados, de forma sistêmica, considerando a 

combinação de seus objetivos. 

O PPAG 2018/2021 criou vários projetos estratégicos em diversas áreas de 

atuação distribuídas a diversas unidades orçamentárias, que passarão a geri-

los. Estas unidades representam diversas secretarias, superintendências, 

fundações e fundos da administração municipal, segundo os temas afins. 

                                                      
23

 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS foram instituídos pela ONU–
Organização das Nações Unidas, como instrumentos para promover o desenvolvimento 
sustentável e erradicação da pobreza no mundo, tendo incorporado os Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio. 
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Quadro 41 - Síntese dos Projetos Estratégicos e Transformadores do PPAG 2018/2021, 
por área de resultado 

Fonte: PPAG 2018/2021, PBH (2018). 

*MAN – projeto transformador Melhoria do Ambiente de Negócio. Possui inter-relação com os 

projetos estratégicos de número 7, 10, 20 e 44. 

**BHCI – projeto transformador Belo Horizonte Cidade Inteligente. Possui inter-relação com os 

projetos estratégicos de número 3, 41, 44 e 46. 

 

Especificamente, quanto à área de resultado Desenvolvimento Econômico e 

Turismo, estão as ações voltadas para as seguintes questões: 

 Relações Internacionais – baseado em esforços de manutenção de Belo 

Horizonte como polo atrativo de grandes eventos internacionais, 

empenhando ações que possam ainda contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social local, inclusive, no que se refere à 

disseminação local de questões relacionadas aos direitos humanos, 

cidadania, igualdade de gênero, inclusão social, algumas das Metas do 

Milênio propostas pela Organização das Nações Unidas – ONU; 



 
454 

454 
 

 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios – baseado em 

dispêndios para aquisição, construção e readaptação de imóveis, com 

vistas ao crescimento do fluxo turístico e aumento da taxa de 

permanência na cidade; 

 Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico – 

consiste em proporcionar condições adequadas às atividades de 

Monitoramento da Captação e Aplicação de Recursos, Fomento ao 

Desenvolvimento Socioeconômico, Apoio à Gestão Metropolitana e 

Gestão do Orçamento Participativo; 

 Fomento ao Desenvolvimento Econômico – baseado no estímulo ao 

desenvolvimento econômico de BH e apoio aos empreendimentos da 

RMBH, oferecendo um ambiente favorável ao negócio de alto valor 

agregado e nas indústrias do conhecimento, atuando de forma 

estruturada e articulada com os diversos agentes econômicos nacionais 

e internacionais para consolidar a cidade de Belo Horizonte como um 

centro de excelência em empreendedorismo; 

 Qualificação, Profissionalização e Emprego – baseado no fomento à 

abertura de escolas profissionalizantes na cidade, bem como ofertar 

cursos de qualificação e monitoramento de egressos dos cursos, 

aumentando a possibilidade de inserção do público-alvo no mercado de 

trabalho formal e em oportunidades de geração de trabalho e renda. 

 

 Programa de Metas do Município – 2017 / 2020 

O Programa de Metas do Município 2017/2020 estrutura-se nas áreas/tema da 

educação, saúde, políticas sociais e esportes, sustentabilidade ambiental, 

habitação e urbanização, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e 

turismo, atendimento ao cidadão, segurança e cultura. O programa apresenta 

uma visão do futuro, acerca do desenvolvimento econômico e do turismo no 

município: “Em 2020, Belo Horizonte se caracterize como uma cidade 

inteligente, integrada e eficiente, com produtos turísticos compartilhados, 

modernos e inovadores, fortalecendo a economia local”.  

De uma forma geral, no programa espera-se atingir evoluções para que os 

serviços públicos e comunitários sejam ofertados com qualidade para a 

população, definindo-se metas pontuais, no âmbito das ações operacionais 

praticadas em cada uma das áreas estruturantes, enfatizando-se a inclusão de 

indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social. 

O destaque cabe às metas sob a estrutura da área de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo que: trata sobre o aumento da oferta de empregos; 

aumento dos empreendimentos participantes de feiras da economia solidária; 
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expansão do número de capacitações anuais, buscando formalizar os 

empreendedores capacitados; posicionar Belo Horizonte entre as três primeiras 

cidades no ranking nacional de Cidades Inteligentes (hoje ocupa a 5a posição); 

facilitar o licenciamento de eventos; incentivar startups; ampliar os serviços 

turísticos especializados na Lagoa da Pampulha, como a exploração noturna e 

o bike tour; manter a permanência de Belo Horizonte entre os 10 principais 

destinos brasileiros no ranking ICCA (International Congress and Convention 

Association) até 2020; aumentar o fluxo de turistas na cidade de 2,6 milhões de 

visitantes em 2016 para 3,06 milhões em 2020 (aumento de 18%) e aumentar a 

média de pernoite de 5,6 para 6,5 até 2020 (aumento de 16%); fortalecer o 

Carnaval de BH, aumentando em 15% o número de turistas de fora do estado e 

aumentando a receita turística gerada pelo Carnaval de 91,8 milhões em 2017 

para 100 milhões em 2020. 

E ainda, sob as estruturas das áreas da Sustentabilidade Ambiental e Cultura, 

há que se mencionar as metas do programa quanto ao aprimoramento de 

atrativos da infraestrutura dos Jardins Zoológico e Botânico, Aquário e Parque 

Ecológico da Pampulha, com o objetivo de aumentar o número de visitantes 

anuais de 815 mil (2016) para 1,20 milhão (2020); a recuperação das 

condições ambientais e de infraestrutura física dos 53 parques abertos ao 

público, atingindo níveis satisfatórios em 16 critérios de avaliação em, no 

mínimo, 80% destes parques até 2020; a ampliação da oferta de programação 

do Conjunto Moderno da Pampulha e entorno, garantindo exposições e 

atividades permanentes no Museu de Arte da Pampulha (MAP), Museu Casa 

Kubitschek e Casa do Baile; e da garantia da realização de eventos culturais de 

destaque no município, dentre eles: Descontorno Cultural, realizado 

anualmente; Festival Internacional de Teatro – FIT, realizado em 2018 e 2020; 

Festival de Arte Negra – FAN, realizado em 2017 e 2019; Festival Internacional 

de Quadrinhos – FIQ, realizado em 2017 e 2019; Festival Internacional de 

Literatura, realizado em 2017 e 2019; Virada Cultural realizada anualmente. 

Do que foi proposto no Programa de Metas, de acordo com o Relatório de 

Execução Anual das Ações Governamentais (2017), emitido pela Prefeitura de 

Belo Horizonte, em relação ao objetivo de tornar a capital reconhecida nos 

mercados nacional e internacional como destino turístico inteligente, atrativo e 

competitivo, é possível apresentar que as principais realizações no ano de 

2017 foram: realização do maior carnaval da história de Belo Horizonte, com 

três milhões de pessoas nas ruas da cidade, com pelos 368 blocos e 416 

desfiles; lançamento do 1º aplicativo oficial do carnaval; criação do APP oficial 

da cidade, projetando atrativos, roteiros, produções locais em prol do 

desenvolvimento econômico - APP Belo Horizonte; filiação ao International Gay 

& Lesbian Travel Association – IGLTA, envolvendo inclusive capacitação de 
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recepcionistas, atrativos, bares e restaurantes; filiação de Belo Horizonte à 

World Tourism Cities Federation - WTCF, primeira organização internacional de 

turismo focada em cidades, em que a capital mineira passa a integrar o rol das 

cinco cidades latino-americanas filiadas à instituição; posse e reativação do 

Conselho Municipal de Turismo para o mandato 2017-2018; aplicação de 

pesquisas no Carnaval, Arraial de Belo Horizonte, Parada do Orgulho LGBT e 

Satisfação do Turista; lançamento do novo posicionamento e marca do destino 

Belo Horizonte – “Belo Horizonte: Surpreendente”; Realização da campanha 

“BH vem pra cá”, com o objetivo de aumentar o fluxo turístico de lazer na 

cidade no período de férias (janeiro) e aos finais de semana; lançamento, em 

abril/2017, do Circuito Pampulha Noturno, que teve por objetivo movimentar e 

dar continuidade aos eventos turísticos, culturais, de lazer e entretenimento na 

Pampulha após o título de Patrimônio Cultural da Humanidade; publicação do 

edital de licenciamento da marca Pampulha para utilização em produtos 

comerciais e comercialização de azulejos como o primeiro projeto licenciado. 

5.1.3.1 Plano Municipal de Governança Interfederativa e Metropolitana – 

PMGIM 

O PMGIM foi desenvolvido pela Gerência de Planejamento do Desenvolvimento 

Metropolitano – GPDM, vinculada à Secretaria Municipal Adjunta de 

Planejamento e Gestão – SMAPG da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, de forma alinhada ao Estatuto da Metrópole, instituído 

pela Lei Federal nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015. 

O PMGIM visa contribuir para o desenvolvimento da governança 

interfederativa. Para tanto, leva em consideração a natureza da 

transversalidade e inter-setorialidade das temáticas das políticas públicas e 

seus impactos de Belo Horizonte com a RMBH. Há em sua linha uma 

observância aos interesses comuns, com vistas à proposição de ações de uma 

forma conjunta, colaborativa e cooperada. Desta maneira, o PMGIM estabelece 

espaços de articulação política, administrativa e técnica. 

O programa se utiliza em seu planejamento estratégico de cinco índices como 

forma de monitoramento e avaliação, descritos a seguir: 

 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; 
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 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. 

Não há foco específico na atividade turística, contudo contempla elementos 

que compõem os fatores constituintes desta atividade ao permitir, em tese, 

leituras acerca de intercâmbios em atividades econômicas de bens e serviços 

de expressão da cultura, lazer, entretenimento, educação, dentre outros. 

 Programa Monitora BH 

Trata-se de uma iniciativa da atual administração de otimização e maximização 

do uso dos sistemas de informações dos serviços prestados pela Prefeitura de 

Belo Horizonte, permitindo a integração das informações gerenciais geradas 

nos sistemas informatizados atualmente em uso nos diferentes órgãos da PBH. 

Assim, informações colhidas em diferentes repartições poderão ser 

monitoradas, avaliadas e correlacionadas, permitindo tomadas de decisão que 

busquem melhor qualidade da execução dos serviços, consequentemente, 

melhor atendimento aos cidadãos. 

Também não possui foco específico ao setor de turismo, mas representa uma 

ferramenta de apoio aos serviços relacionados à atividade turística. 

 Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do 

Município de Belo Horizonte - PDITS 

O PDITS do Município de Belo Horizonte (2012), tem por objetivo principal 

orientar o crescimento do setor em bases sustentáveis, em curto, médio e 

longo prazo, estabelecendo as bases para a definição de ações, as prioridades 

e a tomada de decisão. Portanto, é o instrumento técnico de gestão, 

coordenação e condução das decisões da política turística e de apoio ao setor 

privado, de modo a dirigir seus investimentos e melhorar a capacidade 

empresarial e o acesso ao mercado turístico. 

Nesse sentido, o PDTIS de Belo Horizonte busca a integração e a sinergia com 

todas as iniciativas em curso no município destinadas à qualificação da cidade 
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e ao seu desenvolvimento sustentável, procurando ordenar aquelas que 

favorecem mais diretamente o turismo e define um conjunto de projetos 

específicos para estimular o setor, aumentar a capacidade competitiva do 

destino turístico e alcançar um padrão de qualidade internacional para 

equipamentos e serviços. 

A proposição de diretrizes para o desenvolvimento sustentável do setor 

estabelecida no PDTIS se fundamenta em um profundo diagnóstico da oferta 

turística na avaliação de atrativos, equipamentos e serviços, bem como, das 

variáveis da demanda atual e potencial, da imagem e posicionamento de Belo 

Horizonte nos mercados. 

No entanto, cabe ressaltar que o PDTIS se restringe exclusivamente à oferta 

turística existente no município de Belo Horizonte, não sendo considerados os 

atrativos da região do entorno. 

 Plano de Ações Estratégicas e o aprimoramento do Plano de 

Marketing atual (2014) 

Um instrumento que define os objetivos ligados ao mercado e aos meios de 

comunicação a serem utilizados para promover os produtos, além das 

estratégias e ações para atingi-los. Sua formulação teve como foco o 

desenvolvimento do turismo sustentável, a partir de um processo de 

planejamento elaborado em conjunto com a sociedade civil e apresentado, 

discutido e aprovado nas instâncias setoriais reunidas pelo Belo Horizonte 

Convention & Visitors Bureau e pelo Conselho Municipal de Turismo. 

A Belotur tem o papel de liderar a missão do marketing turístico de Belo 

Horizonte para posicionar a cidade enquanto destino turístico. Nessa 

perspectiva, o plano de marketing resulta em pesquisas para o diagnóstico da 

situação atual da marca e do turismo em Belo Horizonte e seus produtos, 

abordando: percepções e necessidades acerca do marketing turístico de Belo 

Horizonte; aprimoramento do plano de marketing atual – o Plano Horizonte; 

ações estratégicas de marketing para Belo Horizonte; ações estratégicas para 

os produtos prioritários; ações estratégicas para o Plano Horizonte atualizado e 

para o Plano de Ações Estratégicas. 

 Lei Municipal nº 10.823/2015 

Esta lei estabelece normas sobre a política municipal de turismo, define as 

atribuições do município no planejamento, desenvolvimento e fomento ao setor 

turístico, bem como disciplina a prestação de serviços turísticos. Desta forma, 

estabelece sobre: 
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5.1.3.2 Política Municipal de Turismo 

A Política Municipal do turismo apresenta uma definição sobre o turismo e o 

vincula enquanto um vetor de desenvolvimento econômico para o município e 

às receitas públicas. Trata da gestão compartilhada, da descentralização e 

democratização no uso dos espaços. 

A Belotur é órgão municipal administrativo responsável pelo turismo, através da 

viabilização da exploração econômica dos recursos, promoção e divulgação do 

município de Belo Horizonte. É de sua responsabilidade implementar a Política 

Municipal de Turismo, planejar, fomentar, coordenar e fiscalizar a atividade 

turística, bem como promover e divulgar institucionalmente o turismo em 

âmbito municipal, regional, nacional e internacional. 

Plano Municipal de Turismo  

A Lei nº 10.823/2015 determina a necessidade de elaboração do Plano 

Municipal de Turismo, sob a responsabilidade da Belotur e do Conselho 

Municipal de Turismo, que tem por objetivo ordenar as ações do setor público, 

orientando o esforço do Município e a utilização dos recursos públicos para o 

desenvolvimento do turismo. 

Atualmente, o mesmo encontra-se em fase de regulamentação através de 

decreto em trâmite junto à prefeitura. Apresenta-se enquanto um instrumento 

perene, pois estabelece apenas as diretrizes. Seus desdobramentos são o 

Planejamento Estratégico (2017-2021) e o Plano de Negócios (anual) já 

consolidados. 

Sistema Municipal de Turismo 

O Sistema Municipal de Turismo tem por objetivo promover o desenvolvimento 

das atividades turísticas, de forma sustentável, por meio da integração das 

iniciativas entre as diversas esferas de gestão e atuação no município. O 

mesmo é composto por órgãos como: a Belotur, o COMTUR, a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento - SMDE, a Secretaria Municipal Adjunta de 

Relações Internacionais - SMARI, a FPMZB e a FMC. Ressalta-se que, o 

suporte financeiro para o desenvolvimento da atividade será previsto na Lei 

Orçamentária Anual e no Fundo de Turismo. 

Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) 

Órgão colegiado de assessoramento superior vinculado à SMDE, de caráter 

consultivo, que tem por finalidade propor diretrizes, oferecer subsídios e 

contribuir para a formulação da Política Municipal de Turismo, bem como 

acompanhar sua implementação. 
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Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR 

De natureza contábil, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à 

SMDE, que dentre suas diversas ações é de sua responsabilidade a 

articulação e o fomento das atividades turísticas. 

Até o presente momento está inativo, porém, encontra-se em trâmite na 

prefeitura um projeto normativo para sua ativação. Um dos pré-requisitos para 

requerer ao ICMS Turístico é de que o mesmo possa ser movimentado. Sendo 

assim, de acordo com a redação da Lei nº 10.823/2015, o pleito só poderia ser 

feito a partir de 2018, ou até que sua situação esteja regularizada.  

5.1.3.3 Outros Instrumentos de Planejamento 

 Planejamento Estratégico 2017/2021 – Belo Horizonte Destino 
Turístico Inteligente  

O planejamento estratégico foi elaborado para permitir a definição de metas e 

ações alinhadas a um objetivo estratégico da Belotur, por sua vez, em 

observância às macropolíticas pré-existentes. 

O documento apresenta as seguintes diretrizes: (i) Desenvolvimento e 

estruturação dos produtos, equipamentos, serviços e eventos turísticos; (ii) 

Aprimoramento do marketing e promoção de Belo Horizonte; (iii) 

Aprimoramento de políticas de monitoramento e avaliação do setor turístico; 

(iv) Fortalecimento institucional e da governança do turismo; (v) 

Desenvolvimento socioeconômico e sustentável da atividade turística. 

 Manual de Regras de Governança 

Por este documento, adota-se uma postura que zela pela eficiência junto às 

partes interessadas da atividade turística, estabelecendo práticas de 

comunicação, participação, transparência e ética, numa preocupação contínua 

relacional entre os atores envolvidos na atividade e os diversos segmentos da 

sociedade.  

Desta forma, busca-se assegurar o cumprimento do planejamento previsto em 

planos, programas, projetos e ações e seu sucesso pelo acompanhamento de 

metas e gestão dos riscos. 

No âmbito do Manual de Regras de Governança, a estrutura de administração 

e governança da Belotur é constituída pelo Conselho de Administração, pela 

Diretoria Executiva e pelo Conselho Fiscal e seus membros, possuindo 

compromissos e competências pré-definidas. 
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 Plano de Negócios 2018 

Plano de Negócios para 2018 é um desdobramento tático e operacional do 

Planejamento Estratégico 2017/2021 da Belotur. 

Segundo expresso no plano, parte-se do princípio de que Belo Horizonte 

possui atrativos variados e de qualidade. A cidade é surpreendente. A cultura, 

as artes, a gastronomia, o conhecimento científico e a tecnologia movimentam 

o cotidiano da cidade, estimulando sua permanente renovação. Um espaço 

urbano que produz uma inter-relação contínua entre os negócios e a cultura, 

através dos eventos que recebe e promove. Isto aponta para uma diferente 

realidade e perspectiva das apresentadas na última década.  

Objetiva-se planejar, estruturar e executar os projetos prioritários da Belotur 

para 2018, além do seu monitoramento, gerando ao final do ano um relatório 

contendo os resultados alcançados. 

O Plano de Negócios 2018 foca em sete programas relacionados aos seguintes 

temas para o ano de 2018:  

 Políticas de Turismo e Governança; 

 Pesquisa e Inovação Turística de Belo Horizonte; 

 Estruturação e Qualificação; 

 Marketing e Comunicação; 

 Promoção do Destino Turístico; 

 Gestão Integrada de Eventos;  

 Pampulha. 

 Análise transversal das Linhas de Força e das Forças 

Inibidoras vis a vis o PDITS e cada um de seus componentes 

Diante do panorama apresentado é possível entender o objeto de avaliação 

com especial atenção às suas dimensões, linhas de força e objetivos 

estratégicos. Dessa forma, para melhor compreender as linhas de força, 

respaldadas nas forças motrizes indutoras que interferem no desenvolvimento 

do turismo em Belo Horizonte, buscou-se também apontar as forças inibidoras. 

Estas interferem no desenvolvimento do turismo em Belo Horizonte para tratar 

as informações de forma conjunta, permitindo identificar os fatores que 

influenciam na promoção ou mesmo nos entraves ao desenvolvimento 

sustentável e integrado desta atividade, à luz dos objetivos e estratégias das 
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macropolíticas e das principais características da organização econômico-

social e turística verificadas para o município de Belo Horizonte. 

Com base na avaliação de todos os instrumentos de planejamento global de 

desenvolvimento para o Estado de Minas Gerais, para a RMBH e para a 

Cidade de Belo Horizonte, e ainda, dos instrumentos de planejamento e Gestão 

do Turismo nas órbitas federal, estadual e municipal, associado aos resultados 

contidos no QRE e no FA, a seguir apresentados, foram identificadas as Linhas 

de Força e a Forças Inibidoras que se inter-relacionam com os componentes 

do PDITS que é o instrumento de referência desta AAE. 

Deste modo, seguem os Quadros 42 a 46 contendo a demonstração de tais 

forças e cada esfera de influência, indicando por fim os objetivos estratégicos 

almejados. 

Quadro 42 – Linha de Força, Forças Inibidoras e Objetivos Estratégicos – Produto 
Turístico 

PRODUTO TURÍSTICO 

Linha de Força Forças Inibidoras Objetivo Estratégico 

Conjunto diversificado de 
atrativos, com destaque para os 
culturais e eventos 
permanentes. 

Necessidade de criação, 
estruturação e qualificação dos 
atrativos, serviços e 
equipamentos turísticos. 

Estabelecer programas 
integrados de 
estruturação e operação 
da atividade turística. 

Riqueza de bens culturais 
materiais (patrimônio artístico-
cultural histórico e 
contemporâneo), e de bens 
imateriais baseados nas 
tradições, usos e costumes 
(artesanato, culinária, danças 
típicas, música, literatura, e no 
folclore, com as manifestações 
populares). 

Necessidade em diversificar a 
oferta de serviços do receptivo 
local, visando entreter o turista 
e aumentar o seu tempo de 
permanência na capital. 

Possibilitar programas 
de incentivo e fomentos 
de roteiros turísticos 
temáticos e integrados. 

Diversificada oferta de bares e 
restaurantes e equipamentos 
de lazer. 

Necessidade de melhor 
capacitação da mão de obra. 

Implementar programas 
de capacitação nos 
diversos setores e 
segmentos vinculados a 
atividade turística 

Presença de redes nacionais e 
internacionais de meios de 
hospedagem, contribuindo para 
atender diferentes públicos. 

Necessidade em trabalhar de 
forma mais efetiva a política de 
regionalização no município 
promovendo integração dos 
produtos e serviços. 

Implementar as políticas 
de regionalização, 
atendendo ao Plano 
Nacional de Turismo e 
Diretrizes do Ministério 
do Turismo. 
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Posicionamento estratégico do 
município, que permite ser 
agregado ao valor territorial de 
outros destinos dentro do 
Estado, como a sua 
proximidade com as cidades 
históricas mineiras, 
contribuindo para realização de 
roteiros regionais, dos quais se 
destacam os religiosos e 
culturais. 

 Consolidar as políticas 
de regionalização, 
atendendo ao Plano 
Nacional de Turismo e 
Diretrizes do Ministério 
do Turismo. 

Fonte: Brencorp, 2018. 

Quadro 43 – Linha de Força, Forças Inibidoras e Objetivos Estratégicos – 
Comercialização 

COMERCIALIZAÇÃO 

Linha de Força Forças Inibidoras Objetivo Estratégico 

Capacidade para atrair novos 
turistas e de fidelização dessa 
demanda. 

Necessidade de ampliação do 
público-meta, com a 
comercialização simultânea da 
segmentação de turismo 
cultural e de turismo de lazer, 
ao lado do turismo de 
negócios. 

Efetivar o planejamento 
de marketing e o 
PDITS. 

Existência de pesquisa de 
demanda periódica, realizada 
constantemente, contribuindo 
para o efetivo planejamento do 
turismo no destino. 

Necessidade de 
comercialização e operação de 
roteiros segmentados, 
vinculados aos atrativos de 
maior atratividade. 

Envolver o trade 
turístico no 
desenvolvimento e 
promoção do destino. 

Existência de pesquisa de oferta 
turística atualizada, cujos dados 
são organizados por meio de 
sistema e planilhas eletrônicas. 

Necessidade em conciliar 
roteiros integradores com o 
entorno da capital. 

Envolver o trade 
turístico no 
desenvolvimento e 
promoção do destino. 

Demanda potencial para o 
turismo de lazer, turismo cultural, 
de negócios e eventos. 

Tratar dos conceitos e 
projeções de forma mais 
efetiva, operacionalizada, 
como a questão de destino 
inteligente e inovação no 
turismo. 

Efetivar o planejamento 
de marketing e o 
PDITS. 

A existência de um planejamento 
de marketing bem elaborado, 
fundamentado em pesquisas e 
que define estratégias de 
promoção e posicionamento para 
o destino, elaborado com a 
colaboração de diversos atores, 
fundamentado em pesquisa sobre 
a demanda turística, possuindo 
indicadores de desempenho 
definidos e a relação com 
agências e operadoras. 

Inexistência de material 
promocional voltado para os 
principais segmentos turísticos 
do destino. 

Efetivar o planejamento 
de marketing e o 
PDITS. 
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Existência de marca turística e 
material promocional sobre Belo 
Horizonte. 

 Efetivar o planejamento 
de marketing e o 
PDITS. 

Realização de ações de 
promoção do destino, conforme 
mencionado em ações da 
SETUR/MG, em publicidade, 
realização de presstrips e 
fantours, entre outros. 

 Efetivar o planejamento 
de marketing e o 
PDITS. 

Fonte: Brencorp, 2018. 

Quadro 44 – Linha de Força, Forças Inibidoras e Objetivos Estratégicos – Infraestrutura 
e Serviços Básicos 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS 

Linha de Força Forças Inibidoras Objetivo Estratégico 

Apresenta boa cobertura de 
tratamento de e abastecimento 
de água. 

Necessidade de reduzir o índice 
de desperdício e perda de água 
tratada na cidade, atualmente em 
torno de 36,5% (SNIS, 2015), 
para, no máximo, 18%. 

Incentivar e favorecer a 
adoção de práticas de 
gestão ambiental nos 
equipamentos 
(infraestrutura de 
suporte) e atrativos 
turísticos, inclusive 
para economia de 
água. 

Existência de Plano Municipal 
de Saneamento. 

Necessidade de melhoria do 
saneamento da região da 
Pampulha. 

Atender as demandas 
da UNESCO para a 
questão do 
saneamento na região 
da Lagoa da Pampulha. 

Existência de Plano Municipal 
de Saúde. 

40% dos atendimentos de saúde 
realizados são em pacientes 
procedentes de outras cidades. 

 

Existência de Plano Municipal 
de Educação. 

  

Articulação institucionalizada 
entre as polícias estaduais e 
municipais. 

  

Presença de instituições 
públicas e privadas, de nível 
superior e técnico-
profissionalizante, para 
capacitação em Turismo e 
fatores constituintes da 
atividade econômica de 
prestação de serviços, 
comércios e indústrias. 

Carência de vagas para 
estacionamento nas áreas 
turísticas. 

Ocorrência de 
congestionamentos nas áreas 
turísticas do destino. 

Necessidade de melhoria de 
acesso à cidade e atrativos. 

Inexistência de linha regular de 
transporte turístico (ônibus ou 
similar) que interligue os 
principais atrativos do destino. 

Favorecer a 
acessibilidade aos 
produtos turísticos.   

Favorecer a 
qualificação da mão de 
obra e capacitação em 
Turismo 

Fonte: Brencorp, 2018. 
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Quadro 45 – Linha de Força, Forças Inibidoras e Objetivos Estratégicos – Fortalecimento 

Institucional 

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

Linha de Força Forças Inibidoras Objetivo Estratégico 

Existência de uma empresa 
municipal de turismo. 

Falta de enquadramento e 
atendimento às determinações da 
política de regionalização do 
Estado, tais como:  

 Falta regulamentação e 
movimentação do Fundo 
Municipal de Turismo (o que 
impossibilita requerer ao ICMS 
Turístico, até que sua situação 
esteja regularizada);   

 Necessidade de 
regulamentação do Plano 
Municipal de Turismo;  

 Necessidade em efetivar 
a estrutura e composição do 
Sistema Municipal de Turismo, 
representado por diversos órgãos 
importantes para o fomento da 
atividade no município, por meio 
da integração das iniciativas entre 
as diversas esferas de gestão e 
atuação no município.  

Atender as diretrizes e 
determinações do 
Ministério do Turismo, 
através de um 
planejamento 
participativo e 
determinado por leis. 

Existência de espaço de 
articulação política, 
administrativa e técnica, para 
assuntos de Belo Horizonte 
com os demais municípios da 
RMBH estabelecidos pelo 
Plano Municipal de 
Governança Interfederativa e 
Metropolitana – PMGIM/ BH e 
pelo Plano de 
Desenvolvimento Integrado da 
RMBH – PDDI/ MG, Secretaria 
de Planejamento do Estado de 
Minas Gerais. 

Ausência de uma política de 
turismo municipal consolidada, 
necessitando sua normatização. 

Atender as diretrizes e 
determinações do 
Ministério do Turismo, 
através de um 
planejamento 
participativo e 
determinado por leis. 

Reativação do Conselho 
Municipal de Turismo 
(COMTUR). 

Falta de integração de ações 
entre a Belotur e demais 
secretarias da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte. 

Atender as diretrizes e 
determinações do 
Ministério do Turismo, 
através de um 
planejamento 
participativo e 
determinado por leis. 

Existência de convênios 
firmados com o Governo 
Federal, com o Ministério do 

Necessidade de melhor 
compartilhamento de informações 
entre os observatórios, de 

Atender as diretrizes e 
determinações do 
Ministério do Turismo, 
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Turismo, através do 
PRODETUR, na realização da 
Avaliação Ambiental 
Estratégica, em vigor. 

maneira que possam ser melhor 
aproveitadas na efetividade das 
ações. 

através de um 
planejamento 
participativo e 
determinado por leis. 

Existência de diversos estudos 
e planejamentos específicos 
para o setor de turismo, tais 
como o PDTIS Belo Horizonte 
2012; Plano Estratégico 
(CODEMINAS); Plano de 
Marketing (2014); Estudo de 
Competitividade (2015), entre 
outros. 

Ausência de avaliação mais 
efetiva dos resultados dos 
eventos que o destino participa, 
sobretudo os de turismo, o que 
poderia ser feito por meio de 
pesquisa nos próprios eventos 
e/ou aferição do volume de 
negócios estabelecidos. 

Criar uma rotina de 
coleta e sistematização 
de dados, que 
contribuam para o 
monitoramento. 

Existência de uma política 
Municipal de Turismo. 

Ausência de acompanhamento 
dos objetivos da política em 
turismo em âmbito estadual, 
federal e regional. 

Priorizar a realização 
de um planejamento 
participativo, com 
divisão de 
responsabilidades, 
respaldado por 
resultados e 
monitoramento, em 
leis. 

A existência e realização de 
diversos estudos e pesquisas, 
sobre o turismo, realizado pelo 
Observatório de Turismo do 
município de Belo Horizonte e 
do Estado de MG, propiciando 
o acompanhamento setorial 
das atividades e 
monitoramento da evolução do 
setor, com foco no 
desenvolvimento estratégico e 
sustentável. 

Inexistência de estudos ou 
monitoramento sobre os impactos 
ambientais e sociais gerados pelo 
turismo. 

Priorizar a realização 
de um planejamento 
participativo, com 
divisão de 
responsabilidades, 
respaldado por 
resultados e 
monitoramento, em 
leis. 

Existência do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social, admitindo a 
participação ampla dos 
diversos setores da sociedade. 

Inexistência de arranjos 
produtivos locais (APL) ligados ao 
setor de turismo. 

 

Possibilidade de formação de 
parcerias entre a 
administração pública e 
organizações da sociedade 
civil - OSC, em regime de 
mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco, 
mediante a execução de 
atividades ou de projetos 
previamente estabelecidos em 
planos de trabalho, por meio 
da Lei Nº 13.019/2014 
regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº. 16.746/ 2017. 

Ausência de articulação entre as 
OSCs existentes relacionadas à 
atividade turística. 
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Existência de Plano Municipal 
de Cultura e Conselho 
Municipal de Política Cultural 
(COMUC). 

Ausência de processos de 
sistematização das informações 
digitais de operação e resultados 
da atividade com integração entre 
os órgãos. 

 

Ampla representatividade de 
entidades da sociedade civil 
(OSCs), que atuam em 
diferentes frentes, para o 
desenvolvimento da atividade 
turística (alimentação, 
hospedagem, transporte, 
entretenimento, outras 
representações comerciais e 
de serviços). 

Articulação institucionalizada 
entre Belotur e Secretaria de 
Cultura. 

 

Fonte: Brencorp, 2018. 

Quadro 46 – Linha de Força, Forças Inibidoras e Objetivos Estratégicos – Gestão 
Socioambiental 

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

Linha de Força Forças Inibidoras Objetivo Estratégico 

Contexto socioeconômico 
favorável e em crescimento. 

Falta de aproveitamento das 
Unidades de Conservação e 
dos atrativos naturais, sua 
organização e utilização 
sustentável conciliada enquanto 
um produto turístico. 

 

Realização de importantes obras 
de saneamento, mobilidade, 
habitação, erradicação de áreas 
de risco e requalificação urbana. 

Falta de estudos específicos de 
capacidade de carga nos 
atrativos e/ou complexos 
turísticos. 

Favorecer a 
acessibilidade aos 
produtos turísticos.   

Existência de planejamento 
territorial atualizado. 

Falta de Plano de Manejo nas 
Unidades de Conservação. 

Favorecer a 
implantação de formas 
de turismo sustentável. 

Existência de Unidades de 
Conservação com potencial para 
exploração turística. 

 Favorecer a 
implantação de formas 
de turismo sustentável. 

Presença de organismos 
voltados ao acompanhamento/ 
monitoramento, tais como o 
Observatório do Turismo 
vinculado à SETUR/MG e 
Observatório do Turismo da 
Belotur. 

  

Fonte: Brencorp, 2018. 
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5.2 DEFINIÇÃO DE FATORES CRÍTICOS DE DECISÃO 

 

Os FCD foram identificados a partir de processo interativo do grupo de 

especialistas da consultoria e GT da AAE, utilizando-se de recursos como 

mapas, tabelas, estudos, dentre outros materiais audiovisuais, nas quais foram 

exibidos e debatidos, o quadro do desenvolvimento do turismo e do meio 

ambiente através da análise da integração dos elementos QRE, QE e FA 

apresentados a seguir. 

 

5.2.1 Quadro de Referência Estratégico (QRE) 

Para a construção do QRE (Quadro 47) 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 47 - Quadro de Referência Estratégico 

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 estabelece 

critérios e normas para a criação, implantação e 
gestão das unidades de conservação. 

Lei nº 12.651/ 2012- Novo Código 
Florestal  

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. 

Plano Nacional do Turismo – PNT 2018/ 
22 

Traça como principais diretrizes: o fortalecimento 
da regionalização; a melhoria da qualidade e 
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 deste programa. 

A Lei nº 8.260/2001 
Determina a formulação do Plano Municipal de 
Saneamento – PMS, quadrienal e atualizado a 
cada dois anos. 

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 
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das condições e metas estabelecidas. 

Lei nº 12.305/ 2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
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. 

ESTADUAL 

REGULAMENTO 
DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS 

REGULAMENTADOS 

Plano de Desenvolvimento Integrado da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte – 
PDDI 

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

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

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

ICMS Turístico 
Promoção do turismo sustentável através de 
incentivo financeiro advindo de parte do ICMS. 

Lei nº 11.20/1994 - 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 do 
Serviço 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, onde destacam-se, já para 
2017: a implantação de sistema de capacitação 
para gestão e gerenciamento de RCCV; sistema 
para rastreabilidade; exigência de aprovação dos 
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 dos bota-
foras, 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 COPAM nº 20, 
de 24 de junho de 1997  

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

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

Estabelece a Política Estadual de 
Desenvolvimento do Ecoturismo. 

MUNICIPAL 

REGULAMENTO 
DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS 

REGULAMENTADOS 

Plano Plurianual de Ação Governamental 
– PPAG 2018/ 21 

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.  

Plano Municipal de Governança 
Interfederativa e Metropolitana – 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 (Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão).  

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

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

Lei nº 10.823/15 - 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 recuperação 
do meio ambiente e melhorar a qualidade de vida 
dos munícipes. 

Lei nº 10.879, de 27 de novembro de 
2015  

Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Belo 
Horizonte - SMAP-BH. 

Lei nº 10.879/2015 
Instituiu o Sistema Municipal de Áreas Protegidas 
de Belo Horizonte (SMAP-BH). 

Decreto Municipal nº 16.692/2017 Dispõe sobre a organização da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SMMA, e suas 
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devidas alterações apresentadas pelo Decreto 
Municipal nº 16.788, de 5 de dezembro de 2017 - 
novo organograma do sistema de gestão 
ambiental pública municipal. 

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 

Determina que o Plano Municipal de Saneamento 
(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. Sendo assim, já foram elaboradas seis 
versões do Plano PMS 2016/2019 e dá outras 
providências. 

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

Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (PMGIRS-BH)  

Constitui-se em um 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 
mobilização social. 

Plano Diretor de Mobilidade Urbana de 
Belo Horizonte 

Constitui-se em 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, e 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. 
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5.2.2 Questões Estratégicas (QE) 

A seguir, é apresentado um resumo dos temas chave contidos na Linha de 

Base, como forma de suporte para identificação das Questões Estratégicas 

(QE) sistêmicas, concernentes ao Objeto AAE, o que subsidiará a proposição 

dos FCD correlacionados. 

Descrição sumária do Tema Chave 1: Interações Institucionais das 

Entidades Públicas, Privadas e Sociais 

Em uma primeira abordagem analítica do diagrama de interações, apresentada 

na Erro! Fonte de referência não encontrada.82, e com base em informações 

colhidas acerca da dinâmica das interações vigentes, foram identificados os 

seguintes aspectos institucionais e de gestão: 

 Necessidade de maior integração da Belotur com a SMDE, à qual está 

vinculada para a inserção estratégica de desenvolvimento do turismo 

nos instrumentos de planejamento integrado do município; 

 A importância de uma integração mais intensa da Belotur com a SMMA, 

como instrumento perene de busca da harmonização e compatibilização 

do desenvolvimento do turismo com a sustentabilidade, vetor central que 

norteia os objetivos estratégicos desta AAE; 

 Conexão das atividades e formulações de planos, programas e projetos 

entre a Belotur, o Sistema de Turismo Municipal e o setor de cultura 

tendo em vista a concentração nos setores de cultura e de patrimônio 

histórico, e nos atrativos turísticos definidos no Plano de Marketing do 

Turismo de Belo Horizonte; 

 A tênue interação institucional e funcional entre as esferas de gestão do 

turismo municipal e estadual, o que implica em perdas de eficiência e de 

potencialização de recursos e, consequentemente, de resultados 

globais;  

 A fragilidade e carência de integração entre os sistemas de informações 

dos segmentos de turismo, tanto internamente em seus diversos elos 

componentes (hotelaria, gastronomia, equipamentos de suporte 

operacional e logístico), quanto externamente com os setores de meio 

ambiente, cultura, infraestrutura, dentre outros. 
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Figura 82 - Interações institucionais das entidades públicas, privadas e sociais atuantes 
no turismo de Belo Horizonte 

 

Fonte: Brencorp, 2018. 

 

Questões Estratégicas relacionadas ao Tema Chave 1: 

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 protagonistas 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. 

Descrição sumária do Tema Chave 2: Condições sociais, ambientais e 

econômicas 

A partir da realização de um diagnóstico analítico foram levantadas as 

principais características e fragilidades das condições sociais, ambientais e 

econômicas do município de Belo Horizonte (Quadro 48). 
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Quadro 2 - Características e fragilidades das condições sociais, ambientais e 
econômicas.  

 

 

Fonte: Brencorp, 2018. 

Questões Estratégicas relacionadas ao Tema Chave 2: 

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

 Considerar na gestão das águas da Pampulha a dependência de gestão 
compartilhada com os municípios situados à montante; 

 Aprimoramento da expansão e operação dos sistemas de drenagem em 
função dos riscos ambientais e riscos à saúde e segurança públicas; 
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 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. 

Descrição sumária do Tema Chave 3: Impactos sociais e ambientais 

estratégicos relevantes 

A seguir é apresentada uma síntese dos principais efeitos potenciais do 

desenvolvimento contínuo e duradouro das atividades turísticas e suas 

interações e interdependências (Quadro 49). 

Quadro 49 - 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 e 
Brumadinho 

Incremento nos 
níveis de renda 

Impostos gerados Belo Horizonte Municípios de entorno 

Ex: Ouro Preto e 
Brumadinho 

Incremento nos 
níveis de renda 

Remuneração dos 
empregos no setor e 
seus respectivos gastos 

Belo Horizonte Municípios de entorno 

Ex: Ouro Preto e 
Brumadinho 

Incremento nos 
níveis de emprego 

Empregos gerados nos 
subsetores de 
alimentação, 
transportes, comércios 
e serviços 
entretenimento 

Belo Horizonte Municípios de entorno 

Ex: Ouro Preto e 
Brumadinho 

Pressão sobre o 
sistema de saúde 

Intensificação do fluxo 
de turista 

Belo Horizonte Municípios de entorno e 
administrações das 
demais esferas de 
governo 

Pressão sobre os 
serviços de 
segurança 

Intensificação do fluxo 
de turista 

Belo Horizonte Municípios de entorno e 
administrações das 
demais esferas de 
governo 

Estímulo à Demanda por mão de Belo Horizonte Municípios de entorno 
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Efeitos 
identificados 

Causas Incidência 
Interações e 
interdependências 

capacitação 
profissional 

obra especializada e 
qualificada, pela 
intensificação do fluxo 
de turistas 

Ex: Ouro Preto e 
Brumadinho 

Pressão sobre a 
fauna e flora 

Intensificação na 
circulação de pessoas 
com consequente 
geração de resíduos 
sólidos, efluentes 
sanitários e ruídos 

Belo Horizonte 
(unidades de 
conservação) 

Unidades de 
Conservação contíguas 
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 
também localizado na 
bacia da Pampulha  

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, 
Mangabeiras e 
Complexo da 
Pampulha) 

 

Pressão nas vias 
públicas 

Intensificação na 
circulação de veículos 
atraídos pelos eventos  

Belo Horizonte 
(imediações da 
Praça da Liberdade, 
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 turista 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, 
e os 19 municípios que 
integram os sistemas de 
abastecimento de água, 
tratamento de esgotos 
da capital 

Fonte: Brencorp, 2018. 

* 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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Questões Estratégicas relacionadas ao Tema Chave 3: 

 Articulação entre a demanda dos diversos segmentos do setor de 
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.  

Descrição sumária do Tema Chave 4: Capacidade Institucional de gestão 

ambiental e turística 

Na construção da Linha de Base foi apresentado o organograma geral da 

prefeitura de Belo Horizonte (Figura 83). 

Figura 83 - Identificação da capacidade institucional e turística e capacidade 
institucional global da gestão municipal envolvendo órgãos ligados ao turismo, meio 

ambiente, cultura, infraestrutura e informação 

 

Fonte: Brencorp, 2018. 
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Resumo sobre o sistema de gestão ambiental municipal 

A partir da análise do sistema de gestão ambiental municipal foram 

identificados os seguintes elementos de avaliação: 

 O sistema de gestão ambiental municipal apresenta bons índices de 
sustentabilidade; 

 O município apresenta bons indicadores em relação ao abastecimento 
de água e à coleta de esgoto e lixo, carecendo, todavia, de ajustes 
estratégicos a serem explicitados quando da abordagem das Questões 
Estratégicas. Especificamente, no que concerne ao tratamento dos 
esgotos, a identificação de baixos índices de atendimento localizados 
em grande parte dos municípios da RMBH repercutem de forma 
relevante na situação no saneamento nos municípios vizinhos, no que 
diz respeito à qualidade ruim da água no Rio Paraopeba, no Rio das 
Velhas e no Ribeirão da Onça, e, por consequência, na Lagoa da 
Pampulha; 

 Em relação à gestão dos recursos hídricos, existe uma preocupação em 
relação aos baixos níveis dos reservatórios nos últimos anos, vinculados 
aos baixos índices pluviométricos, aliados às persistentes taxas de 
perdas de água na distribuição, herança de um período em que a 
disponibilidade e o uso da água ainda não preocupavam os gestores 
públicos; 

 Em relação às áreas verdes, Belo Horizonte apresenta cobertura vegetal 
satisfatória, havendo poucos espaços para avanços, dada a densidade 
das áreas já construídas; 

 Mostrou-se necessário o adensamento da rede de monitoramento da 
qualidade do ar, resultando em dados mais detalhados e mais 
concernentes com a realidade; 

 É importante estruturar e implementar ações de redução, reciclagem e 
reutilização de resíduos, com base em campanhas mais efetivas de 
educação ambiental e comunicação social da população, além do 
fortalecimento dos sistemas de informações para o monitoramento em 
tempo real das operações; 

 Apesar dos resultados já alcançados pelo Comitê Municipal sobre 
Mudanças Climáticas e Ecoeficiência (CMMCE), mostrou-se necessário 
a estruturação e implementação de planos e programas com intuito de 
prover soluções tecnológicas e modelos institucionais que reformulem a 
matriz energética de suprimento de energia através de novas fontes de 
geração (eólica, solar, energia proveniente de processos de 
decomposição de resíduos, entre outros).  
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Questões Estratégicas relacionadas ao Tema Chave 4: 

 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 Multissetoriais (COP); 

 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, existe a necessidade de 
implementação de um programa de desenvolvimento institucional da 
Belotur. 

Descrição sumária do Tema Chave 5: Instrumentos de planejamento e 

controle territorial 

A Figura 86 apresenta os instrumentos de planejamento e controle social, 

identificados a partir da análise do arcabouço jurídico legal, tendo como base 

os âmbitos municipal, estadual e federal, além do Plano Diretor Municipal 

(versões de 1996 e a mais recente do ano de 2015, em tramitação na Câmara 

Municipal de Belo Horizonte). Além destes aspectos, a referida ilustração, 

mapeou diversos outros instrumentos de planejamento coexistentes para os 

setores de turismo e de meio ambiente e outros setores transversais como, por 

exemplo, de infraestrutura. 
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Figura 44 - Instrumentos de planejamento e controle territorial 

 

Fonte: Brencorp, 2018. 
 

Questões Estratégicas relacionadas ao Tema Chave 5: 

 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; 

 Criar um sistema de gerenciamento do PROPAM e demais programas 
afins, de forma a assegurar a continuidade dos investimentos 
necessários e integração de novos players no setor privado, segundo 
engenharias institucionais (planos de negócios) que melhor se ajustem 
às especificidades de cada caso. 

 



 
481 

481 
 

Descrição sumária do Tema Chave 6: Interferências de outras ações 

governamentais na região com os objetivos da AAE 

A Figura 85 apresenta uma visão geral e sintética das interferências das ações 

governamentais que estão se desenvolvendo nos diversos setores, os quais, 

propiciam a convergência dos objetivos da AAE com o PDITS e outros PPPs 

vinculados ao desenvolvimento do setor de turismo, em harmonia com as 

condições ambientais de Belo Horizonte. 
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Figura 85 - Identificação das interferências de outras ações governamentais 
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Fonte: Brencorp, 2018. 
 

Questões Estratégicas relacionadas ao Tema Chave 6: 

 Necessidade de integração entre as ações federais, estaduais e 
municipais;  

 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. 
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Descrição sumária do Tema Chave 7: Identificação da Capacidade de 

suporte de aumentos sucessivos de pressão turística, sem comprometer 

suas características naturais e culturais  

Dentro de uma perspectiva de aderência ao instrumento Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE), pela sua natureza intrínseca de se tornar elemento de 

subsídio a decisões de caráter sistêmico, de antecipação de futuras decisões 

estratégicas focadas nas raízes dos problemas, sem limitar-se aos seus 

sintomas, a estruturação e implementação de um modelo de sinalização prévia 

de capacidade de carga, reveste-se de especial importância. 

Considerando a inexistência de sistemas estruturados e conexos que permitam 

a implementação de modelo de gestão da capacidade de carga em termos 

globais e pontuais para o município de Belo Horizonte, apresenta-se a seguir 

uma ilustração do modelo de funcionalidade deste instrumento estratégico de 

gestão harmônica do desenvolvimento turístico com o meio ambiente (Figura 

86Figura ). Tal modelo, certamente, deverá ser fruto de uma concepção geral e 

de um processo interativo de implementação modularizada. 

Figura 86 - Visão global sobre a capacidade de suporte a aumentos sucessivos da 
pressão turística, sem comprometer suas características naturais e culturais. 

 

Fonte: Brencorp, 2018. 
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Questões Estratégicas relacionadas ao Tema Chave 7: 

 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.  

 

5.2.3 FATORES AMBIENTAIS (FA) 

Para a definição dos Fatores Ambientais (FA), foram consideradas as principais 

questões ambientais estabelecidas na Linha de Base e estruturadas em uma 

análise do Contexto Geral e da Gestão Ambiental Municipal. 

 

5.2.3.1 Definição dos fatores ambientais (FA) 

No Quadro 50 constam os Fatores Ambientais 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. 

Esse conjunto de fatores ambientais estratégicos se integrará com o QRE e as 

Questões Estratégicas (QE), para prover o embasamento à definição dos FCD. 

Deste modo, ante a identificação dos Fatores Ambientais Estratégicos, passa-

se a demonstrar as inter-relações positivas e negativas do turismo com o meio 

ambiente, indicando os potenciais conflitos e oportunidades intersetoriais que o 

planejamento venha a estabelecer com outros programas. 
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Quadro 50 – 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 Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (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 destas boas práticas 

contribuirá para a diminuição do 

desperdício.  

O PDITS (2012) destaca que: “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 realizam algumas 
práticas isoladas de gestão ambiental, 
principalmente, as de redução de 
consumo de água e energia”. 

O sistema de esgotamento sanitário de Belo 
Horizonte ainda não é totalmente satisfatório, 
principalmente por problemas com esgotos 
não interceptados e coletados, e 
descontinuidades nas redes onde os esgotos 
interceptados não chegam até a estação de 
tratamento. Também, envolve 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 se 

alcançar 98% de interceptação, 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. 

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 em se manter seu 

enquadramento como Classe 3. 

Além de ser um fator de obstáculo no 

atendimento às demandas da Unesco 

para a questão do saneamento na região 

da Lagoa da Pampulha. 

 

 



 
487 

487 
 

- O Córrego Sarandi supracitado recebe 
vários afluentes que se localizam no 
município de Contagem. O sistema de 
saneamento de Belo Horizonte, 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.  

Os sistemas de coleta e limpeza dos resíduos 

sólidos do município ainda necessitam de 

melhorias em relação a coleta seletiva, 

serviços de limpeza e manutenção da orla da 

Lagoa da Pampulha, e 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 

entre 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 compreende a 

retirada mensal de aproximadamente 165 

Dificuldade de atendimento a 

equipamentos e atrativos turísticos quanto 

à gestão adequada dos resíduos sólidos 

visando o atendimento à Política Nacional 

de Resíduos Sólidos.  

Relação com os eventos realizados no 

município, sobretudo naqueles de grande 

porte, que consistem em um processo 

operacional complexo, o qual, muitas 

vezes, demanda a integração entre vários 

órgãos municipais. 
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toneladas de resíduos. O aporte médio de 

resíduos sólidos à Lagoa da Pampulha no 

período seco é de 10 ton/dia e, que no 

período chuvoso, esse número sobe para 20 

ton/dia. 

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 investidos em 

seu sistema de drenagem, Belo Horizonte 

continua padecendo das 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 próximo de onde ficará a futura 

rodoviária. 

Ausência de planos de manejo na maioria das 

Unidades de Conservação do município, 

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’s, em sua maioria são carentes de 

planos de visita ou estudos de capacidade 

de carga elaborados ou mesmo em 

execução. Destaca-se as unidades mais 

suscetíveis às pressões turísticas, como 

Parque das Mangabeiras, Américo René 

Gianetti (Parque Municipal), Parque 

Ecológico da Pampulha e o Conjunto 

Paisagístico da Serra do Curral, que 

apesar de bem sinalizados e com 

diversas ações de manejo da flora e 

fauna, ainda não tiveram seus planos de 

manejo efetivamente concluídos e 

implementados.   

Além destes, alguns dos outros parques 

no município carecem ainda de 

sinalização turística, de adaptação de 

estruturas para portadores de 

necessidades especiais e de programas 

de educação e sensibilização ambiental e 

a capacitação de gestores e técnicos. 

Fonte: Brencorp, 2018. 
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5.2.4 Fatores Críticos de Decisão – FCD 

Neste item são apresentados os FCD, construídos a partir das informações 

obtidas no Quadro de Referência Estratégico (Quadro 10), PDITS, Linha de 

Base e Quadro de Fatores Ambientais e suas respectivas interfaces com a 

atividade turística.  

Como já explicitado, o Quadro de Referências Estratégicas – QRE demonstrou 

haver um cabedal normativo e disciplinador constituído por leis, planos e 

programas voltados ao desenvolvimento socioeconômico, territorial, ambiental 

e turístico de Belo Horizonte, em iniciativas da administração pública federal, 

estadual e municipal.  

A tônica do PDITS e demais planos estratégicos para Belo Horizonte perpassa 

pelo desenvolvimento do produto turístico, com investimentos nos parques, 

museus, estruturas de eventos, pesquisa e inovação, comunicação, 

infraestrutura, gestão socioambiental e sua própria internacionalização 

necessária à promoção do turismo sustentável, bem como questões 

relacionadas ao desenvolvimento institucional de governança. Exige-se, 

portanto, foco na gestão integrada, com a proposição de trabalhos de 

monitoramento operacional e de resultados integrados, maior articulação entre 

órgãos e maior participação dos agentes envolvidos para se efetivarem. 

A promoção do desenvolvimento do turismo sustentável integrado de Belo 

Horizonte pressupõe o intercâmbio entre os mais diversos setores da 

administração pública da capital com outros municípios do Estado e do 

Governo Federal, tendo em vista as diversas inter-relações existentes. Como 

visto, o desenvolvimento do turismo sustentável integrado em Belo Horizonte 

depende da garantia do equilíbrio de seu conjunto de fatores internos ou 

externos à capital, no que tange ao seu funcionamento, dimensionamento, 

acompanhamento e gestão, vitais à atividade e, portanto, estratégicos. A 

viabilidade do desenvolvimento do turismo sustentável em Belo Horizonte 

depende de fatores e equipamentos não disponíveis na capital. Estes 

equipamentos podem ser geridos por organismos das esferas municipal, 

estadual ou mesmo federal, situados fora de seu limite territorial.  

Como posto na Linha de Base, exemplificando, verifica-se uma 

interdependência entre atrativos turísticos naturais como Parque das 

Mangabeiras, com unidades de conservação contíguas ou a conservação dos 

mananciais de abastecimento de água presentes em outros municípios ou dos 

acessos rodoviários, gerando sinergias entre atrativos turísticos de outras 

localidades. Ainda, da mesma forma, os sistemas de saneamento de Belo 

Horizonte ou a dependência que se tem do município de Contagem para a 
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gestão das águas da Lagoa da Pampulha, enfim, definindo fatores de 

dependência e exigindo ações endógenas e exógenas ao município de Belo 

Horizonte. 

Assim, à luz dos principais Fatores Ambientais e QRE, onde estão definidas 

formas de gestão e padrões que deverão ser observados na formulação de 

ações voltadas ao desenvolvimento turístico, e também das principais 

Questões Estratégicas (QE) observadas a partir das principais linhas de força, 

forças inibidoras e dos próprios objetivos estratégicos, foram identificados seis 

FCD. 

No quadro abaixo apresenta-se os FCD definidos e os principais pontos que os 

fundamentaram. 

Quadro 51 - Fatores críticos de decisão e respectivas fundamentações. 

 FCD FUNDAMENTAÇÃO 

1 

Implementação das 

políticas de 

desenvolvimento global e 

dos planos estruturantes 

do turismo 

Verificação de ausência de enquadramento e atendimento às 

determinações da política Nacionais, de regionalização do 

Estado e município, tais como: 

 Falta de regulamentação e movimentação do Fundo 
Municipal de Turismo, o que impossibilita requerer ao 
ICMS Turístico; 

 Necessidade de regulamentação do Plano Municipal de 
Turismo; 

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

 Falta de 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 

Inexistência de 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, unidades de 

conservação. 

Necessidade de adequação de esgotamento sanitário, 

drenagem e gestão de resíduos sólidos, com destaque para: 

continuidade do programa de recuperação da Lagoa da 

Pampulha, 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); da drenagem em locais estratégicos para o turismo, 

como acessos ao aeroporto e Infraestrutura de mobilidade 
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 FCD FUNDAMENTAÇÃO 

urbana, rede hoteleira e inclusive museus. 

Necessidade de articulação do setor privado e OSCs para 

atuarem 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). 

Inclusão de parceiros ao Sistema Municipal de Turismo 

Necessidade de compartilhamento de informações para 

melhores análises, que possam ser melhor 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 
em âmbito estadual, federal e regional; 

Estudos ou monitoramento sobre os impactos ambientais e 

sociais gerados pelo turismo. 

3 

Consolidação do atrativo 

Pampulha como um 

sistema integrado ao 

turismo da capital 

 

Necessidade em 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 a 

questão ambiental, de infraestrutura e 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, 

desintegração entre os eixos 

5 

Consolidação dos 

serviços de saneamento 

ambiental em áreas de 

interesse para o turismo 

 

Necessidade de articulação entre os órgãos promotores do 

turismo com os órgãos de gestão dos serviços básicos, com 

vistas a sua preparação e adequação estrutural, diante do 

incremento do turismo de forma contínua e duradoura. 

6 Integração das políticas Inexistência de fatores que viabilizem ou favoreçam a visitação 
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 FCD FUNDAMENTAÇÃO 

de mobilidade e de 

turismo sustentável, 

envolvendo soluções de 

tecnologias de 

informação e de energia 

limpa 

aos atrativos tais como: 

 Serviços de transporte de visitação (sightseeing) com 
roteiro pré-determinado pelos pontos turísticos da 
cidade; 

 Linhas regulares de transporte turístico (ônibus ou 
similar) que interligue 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 é um instrumento de identificação de diferenças de 

comportamento entre estados desejados, e estados efetivamente constatados. 

Contudo, 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. Esse produto apresentou uma análise dos FCD através 

da identificação e dos processos sociais e ambientais mais representativos e 

revelou os respectivos indicadores e as interações entre eles. Para tanto, foram 

seguidas as seguintes etapas:  

1. Identificação, análise e classificação dos fatores sociais e ambientais 

relevantes na área de estudo (FCD); 

2. Definição dos indicadores definidos para o acompanhamento e 

monitoramento dos FCD e as interações entre eles; 

3. Identificação e análise dos projetos ambientais programados ou em 

implantação relacionados às Unidades de Conservação (UC) e/ou outras 

Áreas Protegidas.  

 

6.1 IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E CLASSIFICAÇAO DOS FCD 

Quanto à identificação, os 6 FCD concebidos foram: 

 FCD 1: 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;  
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 FCD 6: Integração das políticas de mobilidade e de turismo 

sustentável, envolvendo soluções de tecnologias de informação e 

de energia limpa.  

A seguir serão analisados individualmente cada FCD, em consonância com os 

estudos consolidados na Linha de Base. 

 

6.1.1 FCD 1 – Implementação das políticas de desenvolvimento global e 

dos planos estruturantes do turismo 

As macropolíticas de desenvolvimento socioeconômico global e turístico para 

Belo Horizonte estão previstas em iniciativas da administração pública federal, 

estadual e municipal. O Quadro 52 a seguir apresenta as macropolíticas de 

desenvolvimento socioeconômico e turístico voltados para Belo Horizonte pelas 

três esferas da Administração Pública. 

Quadro 52 - Macropolíticas de desenvolvimento socioeconômico e turístico voltados 
para Belo Horizonte, por esfera da Administração Pública 

Macropolíticas Foco 

Federal 

Programa de Aceleração do Crescimento - 
PAC 

Investimentos nos eixos de infraestrutura 
logística, social e urbana contemplando em 
Belo Horizonte obras de saneamento e o 
metrô 

Plano Nacional do Turismo – PNT 2018/ 22 
Fortalecimento da Regionalização do turismo 
criando polos, competitividade, inovação e 
sustentabilidade 

Programa Nacional de Desenvolvimento e 
Estruturação do Turismo - PRODETUR 

Estruturação dos destinos, capacitando-os 
para o turismo 

Estadual 

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - 
PMDI 2016/27 

Desenvolvimento global, tendo o turismo 
como atividade estratégica pela cultura, meio 
ambiente e o setor agropecuário 

Plano de Desenvolvimento Integrado da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte - 
PDDI 

Reestruturação territorial da RMBH prevendo 
políticas integradas de sustentabilidade, 
seguridade, acessibilidade, urbanidade e 
institucionalidade 

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

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

ICMS Turístico 
Promoção do turismo sustentável através de 
incentivo financeiro advindo de parte do ICMS 
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Municipal 

Plano estratégico BH 2030 

Integração de Belo Horizonte com os 
municípios metropolitanos, agindo sobre a 
base produtiva da capital em observância às 
necessidades e capacidades da RMBH 

Plano Plurianual de Ação Governamental – 
PPAG 2018/ 21 

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  

Plano Municipal de Governança 
Interfederativa e Metropolitana - 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 (Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Gestão)  

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

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

Lei 10.823/15 - Política Municipal do Turismo 
(Plano Municipal do Turismo, Sistema 
Municipal de Turismo, Conselho Municipal de 
Turismo -COMTUR, Fundo Municipal de 
Turismo - FUMTUR  

Define as atribuições do município no 
planejamento, desenvolvimento e fomento ao 
setor turístico e disciplina a prestação de 
serviços turísticos 

Planejamento Estratégico 2017/ 21 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  

Fonte: BRENCORP (2018) 

 

6.1.1.1 Disfunções e não conformidades relativas ao FCD 1: fundamentações  

O FCD1 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. 



 
496 

496 
 

No plano regional, aguarda-se pela tramitação do Plano de Desenvolvimento 

Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte – PDDI, na promoção da 

restruturação territorial da RMBH.  

No plano municipal, chama-se a atenção para o Plano Municipal do Turismo, 

que aguarda por regulamentação através de Decreto em tramitação e para o 

FUMTUR, pré-requisito para ICMS turístico, atualmente em regulamentação. 

Há pendências de definições previstas, impedindo a efetividade das políticas, 

em especial para atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 10.823/2015. 

Ainda no plano municipal, observa-se que o PDITS que foi elaborado em 2012 

(portanto há mais de cinco anos) não tem sido monitorado quanto à evolução 

dos seus programas e projetos estruturantes além de não ter sido atualizado 

em 2017, segundo previsto no próprio instrumento. 

6.1.1.2 Classificação do FCD 1 

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 (ver Quadro 54 ao final deste item).  

 

6.1.2 FCD 2 – Integração entre os modelos de gestão do turismo, meio 

ambiente, cultura e do setor privado 

O FCD 2 teve origem na observância de desarticulações verificadas entre as 

secretarias municipais para efetivação das propostas de desenvolvimento do 

Turismo, coordenadas pela BELOTUR. Da mesma forma, da verificação 

também de desarticulação com o setor privado e as associações que o 

representa (Organizações da Sociedade Civil - OSCs). Tem-se que a 

integração se faz necessária tanto no que tange à gestão das atividades, 

quanto na própria necessidade de compartilhamento das informações para 

melhores análises e efetividade das ações.  

Diante do exposto, a seguir são apresentados aspectos da relevância do 

turismo, dos instrumentos de planejamento e gestão da atividade turística, da 

atual organização institucional municipal do Turismo, Meio Ambiente e Cultura, 
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de marcantes inter-relações entre os temas e da organização dos agentes 

privados envolvidos. 

Relevância da atividade turística 

O Turismo enquanto atividade econômica em Belo Horizonte e no estado 

mostra-se profícuo, apresentando crescimento a taxas médias superiores a 

10% ao ano, conforme verificado no período de 2010 e 2014 (FJP, 2017). O 

município, particularmente para o mesmo período, manteve uma participação 

média em torno de 33% do verificado no estado, com relação ao Valor 

Adicionado - VA. Em relação ainda ao VA do setor de Serviços, para o ano de 

2014 especificamente, a atividade turística da capital chegou a representar 

9,7% do verificado para este setor. Importante mencionar que o setor de 

Serviços para Belo Horizonte representa 66% da formação do PIB municipal, 

participação que supera o cômputo da RMBH, de Minas Gerais e do Brasil, 

indicando a relevância da atividade. 

Há se considerar 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 pelo estado de Minas Gerais, o que 

demonstra a necessidade de esforços do setor turístico da capital para 

aumentar sua participação, que se destacou em 2014, durante a Copa do 

Mundo, cuja receita obtida girou em torno de 4 bilhões de reais para um fluxo 

turístico de 5 milhões de pessoas. Atualmente, ainda segundo o observatório, a 

ocupação dos hotéis gira em torno de 50%, mostrando-se ociosa. 

Toda esta condição expressa a atividade turística com suas caraterísticas e 

importância socioeconômica e que deve estar sendo sempre acompanhada 

através de indicadores e difundida aos envolvidos como forma de se buscar 

planejamento e desenvolvimento da atividade, com esforços de cooperação e 

articulação. 

Instrumentos de planejamento e gestão 

Os instrumentos de planejamento e gestão do turismo na cidade de Belo 

Horizonte estão neste momento, basicamente, contidos no PDITS, no 

Planejamento Estratégico, Plano de Negócios, além da AAE ora em 

desenvolvimento; restando portanto o Plano Municipal de Turismo e a 

operacionalização do Fundo Municipal do Turismo e do mecanismo do ICMS 

Turístico, sem deixar de realçar a importância da implementação de 

mecanismos de monitoramento e gestão sistemáticos destes planos em termos 

individuais e da necessidade de integração e consistência entre os mesmos 
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Cabe, todavia destacar que no contexto das condições ambientais do município 

de Belo Horizonte, figuram os subsistemas diretamente gerenciáveis pelo 

Poder Público Municipal, dentre os quais as unidades de conservação 

municipais, os parques municipais e outros atrativos naturais, estendendo-se 

pelo sistema de drenagem urbana, o registro e controle da qualidade do ar, 

cabendo realçar que estes subsistemas, embora contidos nos limites de 

abrangência e controle da gestão municipal, os seus gerenciamentos são 

desempenhados por órgãos distintos da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Ainda, no âmbito da questão ambiental, é importante realçar o caso do 

complexo da Pampulha, o qual no que concerne à gestão ambiental tem suas 

responsabilidades contidas no PROPAM distribuídas entre Governo Municipal, 

através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e a COPASA no que 

concerne ao monitoramento da qualidade da água e a Prefeitura de Contagem 

pelo fato de compartilhar a responsabilidade por recursos hídricos a montante 

da lagoa da Pampulha. Além dos sistemas de monitoramento da qualidade da 

água, os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da 

cidade de Belo Horizonte, são de responsabilidade da COPASA, empresa sob 

controle do Governo Estadual. 

Organização institucional municipal 

Belo Horizonte apresenta-se com um razoável grau de organização 

institucional, com a presença de unidades gestoras voltadas para o setor 

turístico em suas respectivas estruturas municipais de governo e de um 

Conselho Municipal de Turismo em funcionamento. A se considerar a atual 

estrutura de administração direta municipal, observa-se a existência de uma 

Secretaria Municipal de Cultura (SMC)24, que tem apoio da FPMZB, a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)25, e da própria Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico – SMDE26, na qual a Belotur 

                                                      
24

 A Secretaria Municipal de Cultura (SMC), instituída pela Lei 11.065 de 1º de agosto de 2017, é órgão gestor do 

Sistema Municipal de Cultura, parte da administração direta da cidade de Belo Horizonte. Compete à Secretaria 
planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Município em 
cooperação com os demais entes federados e com os diferentes segmentos culturais. Cabe a ela formular políticas 
culturais democráticas, transversais, participativas, transparentes e descentralizadas; garantindo o pleno exercício dos 
direitos culturais, a universalização do acesso à cultura e à diversidade cultural e étnico-racial. Além disso, tem como 
responsabilidade a proteção do patrimônio cultural material e imaterial, por meio da coordenação da política municipal 
de arquivos e memória, fomento a pesquisa e a formação em artes, cultura e gestão cultural (PBH, 2018). 

 
25

 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) está integrada às demais secretarias e órgãos municipais que 

trabalham com políticas urbanas, inserindo um componente ambiental nas ações de planejamento, exercendo funções 
estruturantes na execução de políticas públicas, procurando garantir que os investimentos e a aplicação da legislação 
ambiental permeiem todas as ações da Administração Municipal. 

 
26

 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) tem como atribuição o planejamento, execução e 

controle das ações relativas à política municipal de desenvolvimento econômico, bem como à promoção e ao fomento 
das atividades econômicas de todos os tipos e portes. Entre suas competências está o apoio e o fomento ao 
empreendedorismo, a atração de investimentos e o estímulo à instalação e manutenção de empreendimentos na 
cidade, o apoio à pesquisa, à inovação, à geração e à aplicação do conhecimento científico e tecnológico. Também 
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encontra-se vinculada. Tratam-se das principais secretarias que conduzem as 

atividades do turismo por estarem relacionadas diretamente aos atrativos 

turísticos. Não obstante, o envolvimento das outras secretarias municipais de 

Belo Horizonte e também de outros municípios do estado e representações 

regionais é fundamental para o intercâmbio de informações e desenvolvimento 

de funções necessárias à atividade turística tanto no que tange aos seus 

atrativos quanto a toda vasta cadeia de serviços e de infraestrutura que 

suportam tal atividade. 

O setor privado e as OSCs 

Por fim, em relação ao setor privado, Belo Horizonte conta com várias 

associações voltadas para os empreendimentos de comércio, serviços e 

indústrias, muitos destes dedicados exclusivamente ou simplesmente 

relacionados ao Turismo, atuando nas diversas atividades econômicas que 

compõem este setor. Também, há um relativo desenvolvimento institucional e 

normativo na capital e no estado potencialmente capazes de promover ações 

coordenadas que favoreçam estabelecimentos vinculados ao setor turístico 

como os de alimentação, hospedagem, transportes, entretenimento, agências e 

operadoras e comércios e serviços em geral. 

Além dos organismos de governo, as associações civis fomentam direta e 

indiretamente a atividade turística, atuando pontualmente em componentes 

constituintes da atividade turística do estado e da capital. As entidades 

consideradas estão apresentadas no quadro, a seguir. 

Do ponto de vista normativo, há que se destacar a Lei nº 13.019, de 31 de julho 

de 2014, que institui normas gerais para as parcerias entre a administração 

pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 

para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 

execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos 

de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em 

acordos de cooperação.  

Quadro 53 - Entidades públicas e privadas relacionadas à atividade turística 

ABAV-MG Associação Brasileira de Agências de Viagem de MG  

ABEOC BRASIL Associação Brasileira de Empresas de Eventos  

ABIH Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais  

ABRAJET Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo 

ABRASEL MG Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais  

                                                                                                                                                            
fazem parte das responsabilidades da SMDE o assessoramento ao Prefeito no cumprimento da agenda internacional e 
a realização do receptivo de missões, autoridades e instituições financeiras, as atividades de proteção e defesa do 
consumidor, a política de qualificação e requalificação profissional e de geração de emprego, além do fomento das 
atividades turísticas do Município. A SMDE tem por unidade de assessoria o Conselho Municipal do Turismo – 
COMTUR. 
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ABLA Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis  

ACMinas Associação Comercial e Empresarial de Minas 

AGTURB MG Associação de Guias de Turismo do Brasil / Seção MG  

BELOTUR Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A 

BHC&VB Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau 

CDL/BH Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 

COMTUR Conselho Municipal de Turismo da Cidade de Belo Horizonte  

FECITUR Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais  

Fecomércio MG Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de MG 

FIEMG Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais  

FMC Fundação Municipal de Cultura  

FPMZB Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  

SESC Serviço Social do Comércio  

SETUR MG Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais  

SINDLOC MG Sindicato das Empresas Locadoras de Automóveis do Estado de MG  

SMARI Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais  

SMDE Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

AMDA Associação Mineira de Defesa do Ambiente 

AMMATUR Associação Mineira do Meio Ambiente e do Turismo 

- Associação Mineira de Educadores Ambientais 

- Conservation International do Brasil  

INBRADES 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e de 

Proteção Ao Meio Ambiente 

Projeto 

Manuelzão 
Instituto Guaicuy - SOS RIO DAS VELHAS 

- Associação Civil Comunitária da Bacia Da Pampulha 

Fonte: Brencorp 2018 

 

6.1.2.1 Disfunções ou não conformidades relativas ao FCD 2: fundamentações 

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. 

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 

http://www.ongsbrasil.com.br/default.asp?Pag=2&Destino=InstituicoesTemplate&CodigoInstituicao=6317&Instituicao=CONSERVATION-INTERNATIONAL-DO-BRASIL
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desenvolvimento, com garantia do equilíbrio entre funcionamento, 

dimensionamento, acompanhamento e gestão. 

6.1.2.2 Classificação do FCD 2 

O FCD2 devido a sua abrangência de relações, apresenta a tipologia: meio 

ambiente, socioeconomia, 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 (ver 

Quadro 54). 

 

6.1.3 FCD 3 – Consolidação do atrativo Pampulha como um sistema 

integrado ao turismo da capital 

O Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido pela UNESCO como 

Patrimônio Cultural da Humanidade, em 2016, representa atualmente um 

complexo turístico, cultural e de lazer de grande relevância para o município de 

Belo Horizonte, considerado um Produto Estrela, de acordo com a classificação 

do Ministério do Turismo, e, com sua internacionalização, emerge como um 

potencial atrativo de fluxos turísticos dos mais variados tipos para a região. 

Dessa forma, a compreensão sobre a situação ambiental da lagoa da 

Pampulha é um fator essencial para não interferir negativamente na 

atratividade do local.   

Desde 2016 a Prefeitura de Belo Horizonte incorporou o Plano de Gestão ao 

Planejamento Estratégico do Município, para que os compromissos passassem 

a ser assumidos de forma transversal pelas diversas unidades da 

administração, ou seja, não apenas pela área de cultura, mas também as áreas 

de planejamento, regulação urbana, turismo, meio ambiente, esporte, 

infraestrutura, entre outros (PBH – Diálogos Pampulha, 2018). 

A reversão dos principais fatores de risco e a recuperação da qualidade da 

água da lagoa foram sistematicamente buscados ao longo de décadas, mas 

somente a partir do PROPAM, gerido em consórcio com o município vizinho de 

Contagem, resultados significativos foram alcançados, com a implantação de 

redes coletoras de esgoto e estações de tratamento, associadas a uma 

sistemática de dragagens e de tratamento químico da água. A melhoria das 

condições ambientais foi fator decisivo para a viabilização do título da 

UNESCO em 2016 (PBH – Diálogos Pampulha, 2018). 

As pré-condições de comportamento das variáveis ambientais que estão sendo 

providas através do PROPAM, conferem ao Complexo da Pampulha o atributo 
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de se constituir em um singular Complexo de Empreendimentos que terão nas 

questões ambientais os seus alicerces e elementos de alavancagem, ao 

contrário de serem encarados como condicionantes. 

Dessa forma, a abordagem apresentada no FCD 3 se complementa com o 

FCD 5 em relação as adequações para os serviços de saneamento ambiental 

em áreas de interesse para o turismo. 

6.1.3.1 Disfunções e não conformidades relativas ao FCD 3: fundamentações 

A Prefeitura de Belo Horizonte 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.  

Ressalta-se a importância da adequação dos lançamentos de esgotos oriundos 

de residências no entorno da Lagoa em Belo Horizonte e de esgotos oriundos 

do município de Contagem na bacia da Pampulha.  

Os serviços de manutenção da qualidade da água da Lagoa da Pampulha 

devem ser permanentes, visando assegurar a sustentabilidade dos resultados 

alcançados. Também, são necessárias melhorias em relação aos serviços de 

limpeza e manutenção da orla da Lagoa da Pampulha, que compreendem a 

retirada mensal de aproximadamente 165 toneladas de resíduos.  

Apesar dos programas de educação ambiental existentes no município e na 

região da Pampulha, ainda é necessária uma participação efetiva da população 

para: a adequada segregação dos resíduos, e a eficácia da coleta seletiva; 

conscientização dos impactos ambientais adversos resultantes aos 

lançamentos indevidos de esgotos e resíduos / lixo na Lagoa da Pampulha e 

em seu entorno, sendo fundamental a redução de lixo e terra lançados na 

lagoa, bem como a ligação de todas residências na rede pública coletora. 

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.   

6.1.3.2 Classificação do FCD 3 

O FCD3, devido a abrangência de suas relações, apresenta todas as 

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

de decisão (ver Quadro 54 no final deste item).  
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6.1.4 FCD 4 – Gestão de informações no âmbito da infraestrutura do 

turismo em seus diversos elos 

O termo infraestrutura considerado para esta análise é o conjunto de elementos 

ou serviços necessários para que a atividade turística possa funcionar e se 

desenvolver efetivamente. Nesse sentido, designa os serviços ou obras 

públicas que fazem parte de um ambiente urbano, como por exemplo: sistemas 

viário e de transporte público, abrangendo terminais e estações de 

transferência e táxis, rede de energia elétrica, rede de saneamento básico, 

rede de gás, edifícios utilizados para fins públicos, sistemas de transporte 

privado dedicados ao turismo, como ônibus e carros fretados, sistemas de 

hotelaria e de alimentação (restaurantes e bares) além dos atrativos turísticos 

em si, considerados sob o aspecto de infraestrutura. 

O uso dessa infraestrutura pelo turista acontece em todos os momentos de sua 

atividade turística, seja na chegada à cidade, na hospedagem, na alimentação, 

na locomoção, no acesso e na visitação aos atrativos. A movimentação do 

turista em Belo Horizonte flui dentro desse sistema de infraestrutura de forma 

desconexa e destituída de informações relevantes que sejam hierarquizadas ou 

encadeadas em função da motivação de sua estadia na cidade.  

Assim, a conectividade entre este sistema de infraestrutura, considerando os 

aeroportos, a estação rodoviária, metrô, sistema de transporte público, com a 

atividade turística e seus diversos elos e segmentos é importante no sentido de 

permitir ao turista programar-se e reprogramar-se, tanto na escolha de seus 

destinos quanto na forma de locomoção ente eles. 

A adoção de uma política de comunicação que entenda o tipo de demanda do 

turista e lhe indique as melhores opções, o ajude programar sua estadia e o 

estimule a conhecer novos locais não previstos depende de agentes dispersos, 

sem uma governança compartilhada. 

6.1.4.1 Disfunções e não conformidades relativas ao FCD 4: fundamentações 

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.  

Entre os elos temos alguns de responsabilidade governamental na gestão, 

como o transporte público por ônibus ou por táxis e alguns dos atrativos, que 

além da gestão pública são também de propriedade pública; e outros em que a 

responsabilidade pública é apenas na fiscalização, como o transporte fretado, e 

ainda outros inteiramente privados, exercidos por entidades independentes, 
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como hotéis, restaurantes, bares, casas de espetáculos e diversos atrativos, 

como mostras e coleções particulares ou temáticas. 

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. 

Além disso, dará ao turista uma sensação de continuidade em sua estadia, 

abrindo-lhe de forma natural novas perspectivas e oportunidades dentro da 

cidade. 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. 

6.1.4.2 Classificação do FCD 4 

O FCD4 apresente 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 – Consolidação dos serviços de saneamento ambiental em 

áreas de interesse para o turismo 

Os mecanismos de integração interna deste FCD envolverão os quatro 

subsistemas componentes da oferta de serviços de saneamento básico, ou 

seja, o abastecimento de água e esgotamento sanitário a cargo da COPASA, a 

drenagem urbana sob a responsabilidade da SUDECAP e SMOBI (Sistema 

DRENURB) e a infraestrutura e serviços relacionados à gestão dos resíduos 

sólidos sob a competência da SLU. 

Como pode-se observar, são três núcleos de responsabilidade para o 

atendimento às quatro tipologias de sistemas de infraestrutura e prestação de 

serviços e, constata-se, na prática, a não disponibilidade de sistemas de 

informações gerenciais integrado para os quatro sistemas. 

Diante do exposto, primeiramente, vale ressaltar que as práticas de 

saneamento ambiental aplicadas nas áreas de interesse para o turismo, bem 

como nos equipamentos que atendem ao desenvolvimento da atividade, estão 

enquadradas em um contexto maior, vinculado às práticas de gestão 

ambiental. Dessa forma, esse FCD se propõe a apresentar de forma ampla 
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informações voltadas para um contexto mais abrangente sobre as áreas de 

interesse para o turismo, bem como sobre os equipamentos e serviços que dão 

suporte a atividade. 

O sistema de esgotamento sanitário de Belo Horizonte ainda não é totalmente 

satisfatório, principalmente por problemas com esgotos não interceptados e 

coletados, e descontinuidades nas redes onde os esgotos interceptados não 

chegam até a estação de tratamento. Também, envolve outras 

municipalidades, pois Belo Horizonte recebe em seus cursos d’água esgotos 

não tratados de municípios vizinhos.  

Considerando a importância do Complexo Turístico da Pampulha enquanto 

uma área de grande valor e potencial para o desenvolvimento da atividade na 

Capital, pode-se destacar inicialmente uma abordagem voltada para sua 

análise, como indicado no FCD3. Dessa forma, o PDITS (2012) cita que o 

maior problema de saneamento relacionado ao turismo diz respeito à situação 

do complexo turístico da Lagoa da Pampulha. Por sua situação hidrográfica, 

esta lagoa recebe o esgotamento sanitário de municípios vizinhos de Belo 

Horizonte, o que representa uma questão de ordem prioritária a ser resolvida. 

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 

entre vários órgãos municipais.  

Segundo o PMGIRS-BH (2017), atualmente Belo Horizonte conta com 

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. Entretanto, esse processo precisa 

ser melhorado, sobretudo no que tange à limpeza da área do entorno (não 

imediato) do local de realização.  

Outro problema detectado com efeitos na atividade turística é o serviço de 

coleta seletiva, que faz parte do Programa Municipal de Coleta Seletiva, 

juntamente com a etapa de triagem/destinação. Considera-se como ação 

emergencial a ampliação deste programa, associado à melhoria de sua 

eficiência, a escolha de processos operacionais adequados e realmente 

correlacionados à realidade local. 

Os principais problemas de drenagem com efeitos na atividade turística em 

Belo Horizonte são aqueles relacionados com a mobilidade em dias chuvosos. 

Apesar de não existir área de alagamento ou inundação nas áreas de 

concentração dos principais atrativos turísticos de Belo Horizonte o 
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deslocamento de modo geral na cidade pode se tornar lento devido às 

condições de trânsito e tráfego que sofrem alterações com as respectivas 

interferências.  

Um dos pontos que merece destaque e que exemplifica claramente o impacto 

que o problema de drenagem pode afetar a atividade turística de Belo 

Horizonte se refere aos recorrentes problemas de inundação na região da 

Avenida Cristiano Machado, nas imediações da Estação São Gabriel. Essas 

inundações dificultam o acesso a própria Estação e ao Aeroporto Internacional 

de Confins, ou seja, duas portas importantes de entrada de turistas no 

município. 

De acordo com os dados disponibilizados pelo PDTIS (2012), verifica-se que 

existe pouca ou nenhuma prática de gestão ambiental nos serviços e 

equipamentos inseridos nas áreas de interesse turístico e são ações isoladas, 

tais como a coleta seletiva de resíduos, tratamento de esgotos / efluentes, 

redução de consumo de água.  

A adoção de práticas de gestão ambiental pode ajudar na melhoria das 

condições sanitárias, redução de desperdícios e custos, melhoria de imagem, 

dentre outros benefícios.  

Além dos benefícios mencionados, pode-se citar como incentivo para 

implantação de práticas de gestão ambiental nos serviços e equipamentos 

inseridos nas áreas de interesse turístico, a possibilidade de participar do 

Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental, destinado aos 

empreendimentos públicos e privados no município. Este programa visa 

estimular o desenvolvimento práticas de processos mais sustentáveis.   

Em relação aos planos, programas e projetos em Belo Horizonte no âmbito 

saneamento com interface com o turismo, destacam-se:  

 Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da 
Pampulha – PROPAM; 

 Consórcio Pampulha Viva - Recuperação da Lagoa da Pampulha; 

 Planos Municipais de Saneamento – PMSBH; 

 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS-
BH; 

 Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos Especiais, com 
foco em RSS e RCCV; 

 Plano Diretor de Drenagem e Programa de Recuperação Ambiental de 
Belo Horizonte (DRENURBS.  
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6.1.5.1 Disfunções e não conformidades relativas ao FCD 5: fundamentações 

Os serviços de saneamento em Belo Horizonte podem ser considerados 

satisfatórios, com destaque para o abastecimento de água que atende 100% 

da população, 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 Prefeitura de Belo Horizonte, desde o ano 2000, tem 

investido na recuperação da Lagoa da Pampulha, mas é necessária uma 

atuação mais efetiva e contínua, com maiores investimentos 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 FDC3.  

Em relação à expansão do Programa Municipal de Coleta Seletiva, deverão ser 

superados desafios como: a necessidade de ampliação da cadeia envolvida, 

com a reestruturação e ampliação das unidades de processamento de 

materiais recicláveis, 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. O Programa de 

Coleta Seletiva Municipal atingiu apenas o percentual de 1% do resíduo 

domiciliar, em 2014, sendo identificadas necessidade de adequações na etapa 

de triagem / destinação e uma participação efetiva da população, para a 

adequada segregação dos resíduos, e a 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 

entre 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.  

O impacto que o problema de drenagem pode ocasionar na atividade turística 

de Belo Horizonte se refere aos recorrentes problemas de inundação que 

dificultam o acesso à Estação Rodoviária e ao Aeroporto Internacional de 

Confins, ou seja, duas portas importantes de entrada de turistas no município. 

Além disso, ocorrem problemas de inundação em pontos da cidade que podem 

dificultar o acesso a locais de interesse turístico. 
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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 

em bares, restaurantes, aeroportos, casas de eventos, unidades de 

conservação. 

6.1.5.2 Classificação do FCD 5 

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

saneamento e institucional. Entende-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 (ver Quadro 54).  

 

6.1.6 FCD 6 – Integração das políticas de mobilidade e de turismo 

sustentável, envolvendo soluções de tecnologias de informação e de 

energia limpa; 

O sistema de mobilidade é peça fundamental para a movimentação dos turistas 

e dos bens de consumo necessários para suas atividades, especialmente entre 

pontos de hospedagem e pontos turísticos, de uma forma geral. As políticas de 

transporte público são voltadas eminentemente para os deslocamentos 

rotineiros da cidade, em especial para as relações casa-trabalho-escola-saúde-

compras, sem nenhum direcionamento explícito para o transporte de turistas. 

O sistema de transporte público coletivo é bem administrado no município, com 

utilização de tecnologias de comunicação avançadas como comunicação de 

duplo sentido entre motorista e centro de controle operacional, bilhetagem 

eletrônica, displays de informação, dentre outros.  

O sistema metroviário tem bom desempenho operacional, embora não esteja 

ligado à maior parte das linhas de desejo de viagens da população e sirva 

pouco de acesso a pontos turísticos. 

O sistema intermunicipal de ônibus é de responsabilidade do Governo do 

Estado, e baseia-se principalmente no Terminal Rodoviário Israel Pinheiro, na 

Área Central, que vem melhorando significativamente seu nível de controle e 

de operação. 
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Existe um conjunto de empresas operadoras de transporte fretável no 

município, cadastradas nos órgãos de controle, que são utilizadas em 

deslocamentos aos pontos turísticos da área de influência de Belo Horizonte. 

Os sistemas de táxi e de carros de aplicativos dispõem em seu conjunto de 

serviços de comunicação que permitem uma relativa organização para 

atendimento em pontos turísticos e em eventos, sem as desavenças e litígios 

comuns em outras cidades. 

A integração dos diversos sistemas de transporte público e privado com a 

política de turismo e o uso da informação e do controle podem proporcionar 

uma melhor mobilidade ao turismo, além de permitir uma redução no uso de 

combustíveis fósseis, priorizando os sistemas elétricos e movidos a álcool.  

6.1.6.1 Disfunções e não conformidades relativas ao FCD 6: fundamentações 

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. 

Também não se conteste um incentivo aos motoristas de carros de aplicativos 

a falarem uma segunda língua. Com os motoristas de táxi houve curso de 

treinamento apenas antecedendo a Copa do Mundo. 

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. Existiu, durante 

algum tempo, uma linha de ônibus executivos fazendo o roteiro turístico da 

Pampulha, mas foi extinta por falta de demanda. 

6.1.6.2 Classificação do FCD 6 

O FCD6 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 (ver Quadro 54). 
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6.1.7 Classificação dos Fatores Críticos de Decisão 

Quadro 54 – Quadro de classificação dos Fatores Críticos de Decisão  

CLASSIFICAÇÃO 
FATORES CRÍTICOS DE DECISÃO27 

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

TIPOLOGIA 

1 – Meio ambiente             

2 – Socioeconomia 
           

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 

                                                      
27

 FCD 1: 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.  



 
511 

511 
 

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 - Avaliação Ambiental Estratégica 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. Pelos indicadores, dentre outros atributos importantes, faz-se 

possível: 

 Avaliar os resultados alcançados e a efetividade dos trabalhos; 

 Acompanhar as alterações e tendências; 

 Identificar as necessidades de ajustes; 

 Definir novas ações; 

 Localizar oportunidades e problemas; 

 Analisar inter-relações; 

 Comunicar resultados. 

O processo de gestão do desenvolvimento do turismo sustentável integrado de 

Belo Horizonte tem como um de seus pilares de sustentação ações de 

monitoramento de indicadores. Trata-se de trabalhos por observações, coletas, 

compilações sistemáticas de dados e descrições periódicas sobre o estado do 

ambiente e sobre os efeitos ambientais decorrentes da atividade turística em 

particular. Sob esta ótica, os FCD representam as “janelas de observação”, 

congregando as principais questões a serem acompanhadas e a partir das 

quais será possível identificar as necessidades do turismo, com suas funções e 

disfunções encontradas no ambiente que poderiam influir no desenvolvimento 

desta atividade. Sob este entendimento, para cada um dos 6 FCD concebidos 

foram definidos indicadores contribuindo assim para a AAE que, em última 

instância, promoverá a integração das questões ambientais e suas diretrizes de 

sustentabilidade. 

Assim, os indicadores definidos decorreram do entendimento da situação atual 

e do exercício de projeção de uma situação desejada, construída a partir da 

proposição de diretrizes ou recomendações tidas como necessárias ou 

capazes de se equalizar as disfunções ou não conformidades identificadas 

para cada um dos FCD.  
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FCD 1: Implementação das políticas de desenvolvimento global e dos 

planos estruturantes do turismo: 

Os indicadores quantitativos propostos para o FCD1 partiram das seguintes 

correlações:  

 Correlação dos indicadores de crescimento da economia de Belo 

Horizonte (PIB) e evolução das atividades do setor do turismo, PIB 

setorial (% a.a), com sobreposição de curvas de evolução global e 

setorial, além da participação percentual da atividade turística, no PIB 

municipal (ano a ano); e 

 Correlações dos indicadores de comportamento do setor do turismo em 

BH, com o comportamento de outros indicadores de setores 

componentes do PIB municipal (comércio, indústria, outros serviços 

como saúde pública e privados, segurança pública, tecnologia, 

investimentos públicos em infraestrutura, investimentos privados no 

setor e em outros setores, etc ).  

A seguir são apresentados sob a forma de quadro, os indicadores propostos 

para o FCD 1.  

Quadro 55 – Indicadores e fontes de dados e informações do FCD 1  
 

FCD Indicador  Fonte   

1 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, com respectiva 
distribuição espacial. 

Cadastro municipal de 
contribuintes / BH Map / Portal 
de BH 

 Hotelaria: Número de Leitos.  (%) ABIH-MG, taxa de 
ocupação (%) TAXINFO / 
Portal BH 

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

(%) INFRAERO/AIRPORT- 
Aeroporto Internacional de 
Confins 

 Movimento na Estação Rodoviária: Fluxos de 
chegadas e partidas 

(%) CODEMGE 
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FCD Indicador  Fonte   

 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 

 Arrecadação de impostos vinculados as 
atividades parcialmente turísticas  

ISS Turístico / Secretaria 
Municipal da Fazenda  

 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 arrecadação global de 
impostos pelo município 

(%) do ISS Turístico em 
relação ao Total do ISS 
arrecadado - SMF 

 Geração de empregos nos diversos elos do 
setor do turismo 

Quantidade de empregos 
gerados - 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 (sub- setor) 

% Anual Rais / % Trimestral 
PNAD Contínua IBGE 

 Capacitação de mão de obra para o setor do 
turismo (número de cursos por ano e para quais 
especialidades)  

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 as datas de 
elaboração dos instrumentos de planejamento 
do desenvolvimento global do município de Belo 
Horizonte (PBH 2030 e sucedâneos) e os 
instrumentos de planejamento e gestão do setor 
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) 

Inexistente, Baixo, Médio ou 
Alto 
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FCD Indicador  Fonte   

e os Planos relacionados ao setor do Turismo 
(PDITS, AAE, Plano de Marketing, Plano 
Municipal do Turismo e outros: 

 Defasagens temporais entre as datas de 
elaboração do Plano Nacional do Turismo, do 
Plano Estadual do Turismo e os instrumentos de 
planejamento do setor turístico do município 
(AAE, PDITS, Plano de Marketing, Plano 
Municipal do Turismo, etc) 

SIG / Belotur 

 Concepção e implantação da Política Municipal 
do Turismo 

Belotur  

 Operacionalização do Fundo Municipal do 
Turismo 

Belotur 

 Implantação e Operacionalização da Unidade de 
Coordenação de Programasdo 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 região 
metropolitana 

RAIS  

 Número de atrativos turísticos em Belo 
Horizonte e nos diversos outros municípios da 
Região Metropolitana, com localização espacial 

RAIS  

 Evolução do PIB global e do PIB do turístico de 
BH, em comparação aos mesmos indicadores 
para a região metropolitana e cada um dos seus 
municípios 

SIDRA - IBGE 

 

 Evolução do PIB do Estado de Minas em 
comparação com o PIB de Belo Horizonte e do 
PIB do setor do Turismo de Belo Horizonte em 
comparação com o PIB do Estado 

SIDRA / SMF/BH e SEF/MG 

 

 Montante de arrecadação de impostos pelo 
setor do turismo em Belo Horizonte em 
comparação com a arrecadação do setor para o 
Estado como um todo 

% PIB do turístico - SMF/BH e 
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 a 
geração de empregos por parte de Belo 
Horizonte em relação ao Estado como um todo 

% Mensal/Anual CAGED 

 Evolução do PIB do turismo de Belo Horizonte 
em comparação percentual com a evolução do 
PIB do turismo do Brasil 

SIDRA - IBGE 
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FCD Indicador  Fonte   

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

% Anuário Estatístico da 
Demanda Internacional 
EMBRATUR  

 Distribuição percentual das cidades brasileiras 
que mais originam fluxo turístico para Belo 
Horizonte e quais os fatores determinantes 
destes afluxos 

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

 Distribuição percentual de outros países que 
mais originam fluxo turístico para Belo Horizonte 
e quais os fatores determinantes destes afluxos 

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

Fonte: Brencorp (2019). 

 

FCD 2: Integração entre os modelos de gestão do Turismo, Meio 

Ambiente, Cultura e do setor privado; 

Quadro 56 – Indicadores e fontes de dados e informações do FCD 2  
 

FCD Indicador  Fonte  

1 

 

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

SMA / FEAM  

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

SUDECAP  

  Qualidade da água, segundo distribuição entre 
as diversas bacias, por época do ano, ano a ano 

COPASA / SMMA  

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

SUDECAP  

 Número de núcleos de educação sócio 
ambiental no município  

SMMA / SMMC 

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

SMMA / SEMAD MG  

 Número de empreendimentos e equipamentos 
turísticos com certificação ambiental no 

SIG  
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município  

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

SIG 

 Número de unidades de conservação no 
município com planos de manejo implementados  

SIG  

Fonte: Brencorp (2019). 

 

FCD 3: Consolidação do atrativo Pampulha como um sistema integrado 

ao turismo da Capital 

Quadro 57 – Indicadores e fontes de dados e informações do FCD 3  
 

FCD Indicador  Fonte    

 Percentual de ligações de esgoto residencial a 
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) 

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  

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

PROPAM  

 Percentual de atendimento aos padrões de 
qualidade da água previstos na Resolução 
CONAMA 375/2005 e na Deliberação Normativa 
COPAM/CERH 001/2008 para enquadramento 
das águas da Lagoa na Classe 3  

PROPAM / COPASA  

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

SMMA e SMMC / SIG  

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

SIG  
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dentre outros  

 

FCD 4: Gestão de informações no âmbito da infraestrutura do turismo nos 

seus diversos elos  

Quadro 58 – Indicadores e fontes de dados e informações do FCD 4  
 

Nº Indicador  Fonte   

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

(%) INFRAERO/AIRPORT- 
Aeroporto Internacional de 
Confins 

2 Movimento na Estação Rodoviária: Fluxos de 
chegadas e partidas 

(%) CODEMGE 

3 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 

4 Quantidade de pernoites  % Pesquisa da Demanda de 
Belo Horizonte – BELOTUR – 
Observatório do Turismo de 
Belo Horizonte 

Fonte: Brencorp (2019). 

 

FCD 5: Consolidação dos serviços de saneamento ambiental em áreas de 

interesse para o turismo 

Quadro 59 – Indicadores e fontes de dados e informações do FCD 5  
 

Nº Indicador  Fonte   

1 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  

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

SLU  

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

SMMA  
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Nº Indicador  Fonte   

seletiva 

4 Percentual da população atendida por 
saneamento na ADE Pampulha 

COPASA / PROPAM  

5 Percentual de esgotos que são tratados na ADE 
Pampulha 

COPASA / PROPAM 

6 Percentual de equipamentos turísticos atendidos 
por sistema de drenagem 

SUDECAP  

7 Percentual de eventos com coleta de resíduos / 
eventos realizados 

SLU / BELOTUR  

8 Percentual ou Índice de Perdas na Distribuição 
de Água 

COPASA  

9 Existência de práticas ambientais nos serviços e 
equipamentos turísticos: 

SMMA  

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

BELOTUR / SIG 

 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 (ISO14001) 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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FCD 6: Integração das políticas de mobilidade e de turismo sustentável, 

envolvendo soluções de tecnologias de informação 

Quadro 60 – Indicadores e fontes de dados e informações do FCD 6  
 

FCD 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 estacionamento e parada 
junto aos pontos turísticos 

BHTrans / CNAE / CMC 

Fonte: Brencorp (2019). 

 

6.2.2 Interações entre os FCD (internas e externas) 

Nos subitens que se seguem, as interações entre os FCD serão abordadas sob 

dois enfoques. O primeiro deles consistirá nas avaliações das interações 

internas a cada um dos seis FCDs, o que será objeto do próximo item. 

O segundo enfoque, apresentado no item 6.2.2.2, abordará as interações 

externas dos FCD por componentes que devem ter suas dinâmicas de 

comportamento avaliadas em conjunto. Dessa forma, serão avaliados enquanto 

conjuntos ou sistemas integrados, através dos mecanismos de interação 

externa com os demais.  

 

6.2.2.1 Interações internas a cada um dos FCDs 

6.2.2.1.1 Interações internas ao FCD 1: Implementação das políticas de 

desenvolvimento global e dos planos estruturantes do turismo 

A abordagem será realizada no âmbito dos instrumentos de planejamento do 

desenvolvimento global do país, do estado de Minas Gerais, do espaço 

metropolitano e da cidade de Belo Horizonte, dessa forma: 

 No âmbito do Governo Federal destaca-se o Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC. 

 Na esfera do Governo do Estado de Minas Gerais o Plano Mineiro 
de Desenvolvimento Integrado – PMDI 2016 a 2027. 
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 No âmbito Metropolitano, destaca-se:  

 Plano Municipal de Governança Interfederativa e Metropolitana – 
PMGIM; 

 Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte – PDDI. 

 No âmbito Municipal de BH: 

 Plano estratégico BH 2030 (Desenvolvido entre 2009 e 2016);  

 Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG (2018/2021); 

 Programa de Metas do Município – 2017/2020; 

 Programa Monitora BH; 

Diante do que fora pontuado de forma sucinta, sobre as integrações no âmbito 

dos instrumentos de Planejamento do Desenvolvimento global, verifica-se um 

baixo grau de integração entre os instrumentos de planejamento global, nas 

órbitas federal, estadual, metropolitana e municipal, o que se reflete na 

desconexão temporal e na falta de integração funcional entre os planos.   

Na órbita dos instrumentos de planejamento do setor do turismo (Federal, 

Estadual e Municipal): 

 Instrumentos de planejamento do setor do turismo no âmbito 

Federal: 

 Plano de Regionalização do Turismo no Brasil (2004); 

 Plano Nacional do Turismo (versão 2007);  

 Plano Nacional do Turismo 2013; 

 Plano Nacional do Turismo 2018; 

 Mapa do Turismo do Brasil (2015).  

 Instrumentos de planejamento do setor do turismo no âmbito 

estadual 

 Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável do 
Turismo em Minas Gerais (2016). 

 No âmbito municipal:  

 Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do 
Município de Belo Horizonte – PDITS (2012), segundo 
distribuição em cinco componentes: 
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i. Produtos; 

ii. Infraestrutura e Serviços Básicos; 

iii. Comercialização; 

iv. Fortalecimento Institucional;  

v. Gestão Socioambiental. 

 Plano de Ações Estratégicas e o aprimoramento do Plano de 
Marketing atual (2014); 

 Planejamento Estratégico 2017/ 2021 – Belo Horizonte Destino 
Turístico Inteligente;  

 Manual de Regras de Governança; 

 Plano de Negócios 2018. 

Diante do que fora pontuado, de forma sucinta, no âmbito dos instrumentos de 

planejamento do turismo, pode-se ressaltar que: 

 Constata-se um baixo grau de integração funcional e conexão 

temporal entre os instrumentos de planejamento do turismo, nos 

âmbitos federal, estadual e municipal e destes com os instrumentos 

de planejamento global, nas esferas federal, estadual e municipal; 

 Verifica-se ainda a necessidade de uma maior interação entre a 

Belotur e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que, segundo 

o modelo organizacional e funcional da Prefeitura de Belo Horizonte, 

lhe supervisiona, e com a SMARI, órgão ao qual estão atribuídas as 

funções de interações internacionais do turismo de Belo Horizonte; 

 Reitera-se a necessidade da implementação das seguintes ações 

estruturantes: 

 Elaboração da Política Municipal de Turismo tendo em vista que 
é pré-requisito para as outras ações estruturantes a seguir 
destacadas;  

 Operacionalização do Fundo Municipal do Turismo;  

 Operacionalização do ICMS Turismo. 
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6.2.2.1.2 Interações internas ao FCD 2: Integração interna entre os modelos 

de gestão do Turismo, Meio Ambiente, Cultura e do setor privado 

Considerando que os instrumentos de planejamento e gestão do setor do 

turismo foram abordados anteriormente no FCD 1, serão enfocados na 

sequência, os subsistemas de gestão ambiental, cultural e do setor privado, 

para que, a partir das avaliações setoriais, seja procedida, numa primeira 

abordagem, uma avaliação integrada, no âmbito interno do FCD 2. 

O subsistema de Gestão Ambiental do Município de Belo Horizonte, conforme 

já abordado anteriormente nos estudos que compõem a Linha de Base desta 

AAE, está a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e dos seus 

órgãos subordinados, os quais no desempenho de suas funções, dispõem e 

operacionalizam uma extensa gama de programas de preservação e controle 

envolvendo as condições ambientais da cidade de Belo Horizonte, incluindo-se 

os parques, unidades de conservação, fauna, ações de educação ambiental e 

ainda o PROPAM, que se destina especificamente a dar suporte à implantação 

do Complexo da Pampulha com um novo polo de desenvolvimento integrado 

do turismo, meio ambiente e cultura para Belo Horizonte. 

Observa-se, todavia, que outros setores relacionados ao suprimento de 

infraestrutura e serviços públicos voltados para o saneamento ambiental, são 

providos em parte pela COPASA (Abastecimento de água e esgotamento 

sanitário e também monitoramento da qualidade das águas), ficando a 

drenagem urbana (Drenurbs) com a SUDECAP e SMOBI, a gestão dos 

resíduos sólidos em todos os elos da cadeia de operação dos serviços (desde 

a coleta até a destinação final) sob a responsabilidade da SLU e ainda o 

monitoramento da qualidade do ar e o Núcleo de Alerta de Chuvas (NAC), 

estes a cargo de uma equipe técnica da Superintendência de Desenvolvimento 

da Capital (SUDECAP).  

Também são promovidos eventos de capacitação dos agentes comunitários e 

vistorias conjuntas às áreas inundáveis envolvendo os agentes e técnicos de 

diversas instituições públicas, como engenheiros da prefeitura, bombeiros, 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), COPASA, dentre outros.  

De outra parte, o subsistema de cultura, com participação proeminente na 

composição dos atrativos turísticos de Belo Horizonte e para o qual também 

deve ser direcionada uma abordagem estratégica pela transversalidade do 

patrimônio histórico, artístico e cultural, como componente indissociável do 

meio ambiente (tanto em termos de patrimônio material quanto imaterial), 

revelou que só em 2015 foi atribuída uma função institucional específica com a 

constituição da Secretaria Municipal de Cultura.  
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A abordagem do FCD 2 se complementa com o enfoque sobre o setor privado, 

cujas entidades representativas foram registradas nos estudos da Linha de 

Base desta AAE e que possuem representantes no CoMTur.  

O que se deseja enfatizar ao abordar-se no FCD 2 a coexistência de forma 

integrada dos subsistemas do Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Setor 

Privado, é que estes subsistemas, apesar de possuírem e exercitarem seus 

instrumentos de planejamento e gestão de forma segmentada, devem ser 

estimulados a operacionalizarem mecanismos perenes e sistemáticos de 

cooperação, como forma de assegurar a racionalização de recursos, a 

eficiência das suas operações e a sustentabilidade como elemento de 

diferenciação do processo de desenvolvimento do setor do turismo com 

eficiência, maximização de resultados  e harmonia com os balizadores da 

sustentabilidade. 

6.2.2.1.3 Interações internas ao FCD 3: Consolidação do atrativo Pampulha 

como um sistema integrado ao turismo da capital 

A consolidação do Complexo da Pampulha como um novo epicentro de 

desenvolvimento do setor do turismo em Belo Horizonte, se revestirá de um 

significado de alta diferenciação envolvendo ao mesmo tempo, a dinamização 

do setor como elemento propulsor da economia do município, mas repercutirá 

de forma marcante como uma experiência prática de harmonização do 

desenvolvimento do turismo com o meio ambiente e com o patrimônio cultural 

de Belo Horizonte. 

As pré-condições de comportamento das variáveis ambientais que estão sendo 

providas através do PROPAM, conferem ao Complexo da Pampulha o atributo 

de singular Complexo de Empreendimentos, que terão nas questões 

ambientais, os seus alicerces e elementos de alavancagem, ao invés de serem 

encarados como condicionantes. 

As novas modelagens de cooperação a serem desenvolvidas entre o poder 

público e o setor privado poderão se transformar em paradigmas para novas 

experiências exitosas de desenvolvimento das atividades do setor do turismo 

em harmonia com o meio ambiente e o patrimônio artístico, cultural e 

paisagístico de Belo Horizonte. 

A abordagem do FCD 3 se complementa com O FCD 5 em relação as 

adequações para os serviços de saneamento ambiental em áreas de interesse 

para o turismo. 
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6.2.2.1.4 Interações internas ao FCD 4: Gestão de informações no âmbito da 

infraestrutura do turismo nos seus diversos elos 

Com base nas pesquisas procedidas nas diversas bases de dados e estudos 

pregressos e que envolveram o setor do turismo em Belo Horizonte, e 

fundamentaram os documentos anteriormente produzidos ao longo do 

desenvolvimento desta AAE, foram confirmadas as expectativas quanto à 

carência de informações estruturadas e integradas entre os diversos 

segmentos do circuito de atividades da cadeia de operação do turismo entre os 

seus diversos elos, notadamente do setor privado. 

Importante salientar que tal condição, muito provavelmente, não se constitui em 

anomalia frente à realidade de outras capitais brasileiras, no tocante a este 

aspecto de disponibilidade de sistemas de informações estruturadas relativas 

aos diversos elos de operação do sistema de operações do turismo. 

A abordagem desta temática, embora aparentemente possa ensejar posições 

de reserva quanto à disponibilização versus proteção de informações 

concernentes a agentes privados, caso sejam previamente concebidos 

dispositivos de proteção nos aspectos relacionados à confidencialidade, 

poderão, por outro lado, propiciar aos agentes privados integrantes do circuito 

da operação das atividades do turismo em Belo Horizonte (que poderão se 

diferenciar através de selo de qualidade e adoção de práticas ambientais), um 

acervo de informações tanto ao empreendedor quanto ao potencial 

consumidor, que potencializará a tendência ao uso sistêmico dos bens e 

serviços disponibilizados pela cadeia de oferta de bens e serviços, como 

subsidiará os diversos “players” com informações sistematicamente atualizadas 

que orientarão as suas decisões gerenciais e de médio e longo prazos. 

Objetivamente, o que este FCD 4 contém é a ideia da integração das 

informações acerca dos fluxos de turistas (BH Ecopass), desde os pontos 

iniciais de recepção dos turistas a exemplo dos Aeroportos, Estações 

Rodoviárias e ferroviárias, veículos de transporte para acesso aos meios de 

hospedagem, meios de hospedagem, polo gastronômico, centros de eventos, 

museus e parques, propiciando ao turista informações sobre novos atrativos da 

cadeia de operações com preços diferenciados, catalisando, assim, o aumento 

do período de permanência e os gastos totais no destino Belo Horizonte. 

Esse sistema, que deverá ser implantado em módulos (“círculos concêntricos”), 

poderá ainda, através do cruzamento de informações acerca das condições 

ambientais dos diversos pontos de visita situados nos elos da cadeia de 

operações do turismo, subsidiar de informações para gestão estratégica 

envolvendo a capacidade de carga ou das repercussões decorrentes de 
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aumentos sucessivos de demandas turísticas em certos pontos do circuito 

turístico de BH. 

6.2.2.1.5 Interações internas ao FCD 5: Consolidação dos serviços de 

saneamento ambiental em áreas de interesse para o turismo 

Os mecanismos de integração interna deste FCD envolverão os quatro 

subsistemas componentes da oferta de serviços de saneamento básico, ou 

seja, o abastecimento de água e esgotamento sanitário a cargo da COPASA, a 

drenagem urbana sob a responsabilidade da SUDECAP e SMOBI (Sistema 

Drenurb) e a infraestrutura e serviços relacionados à gestão dos resíduos 

sólidos sob a competência da SLU. 

Como pode-se observar, são três núcleos de responsabilidade para o 

atendimento às quatro tipologias de sistemas de infraestrutura e prestação de 

serviços e, constata-se, a não disponibilidade de sistemas de informações 

gerenciais integrado para os quatro sistemas. 

A abordagem do FCD 5 se complementa com o FCD 3 em relação as 

adequações para os serviços de saneamento ambiental na região da 

Pampulha. 

6.2.2.1.6 Interações internas ao FCD 6: Integração das políticas de mobilidade 

e de turismo sustentável, envolvendo soluções de tecnologias de 

informação e de energia limpa 

A temática da mobilidade urbana tem se destacado tanto no enfoque dos 

aspectos diretamente vinculados ao setor de transportes urbanos quanto na 

abordagem de temas transversais, como é o caso do turismo e da 

sustentabilidade. 

Conforme pôde-se constatar nos levantamentos e análises que fundamentaram 

essa AAE, especificamente na Linha de Base, foi elaborado Plano de 

Mobilidade Urbana para a cidade de Belo Horizonte em 2007 (atualizado em 

2017), além da estruturação e implantação de programas correlatos como, por 

exemplo, o “Pedala BH” em 2005. 

Nessa linha de abordagem estratégica e transversal, propõe-se que nos planos 

e na gestão dos aspectos relacionados à mobilidade urbana e dessa com o 

turismo sustentável, sejam incorporados elementos direcionadores voltados 

para estimular  a adoção de soluções tecnológicas voltadas para a utilização 

das chamadas “energias limpas”, além de outras soluções utilizando a 

tecnologia da informação como meio de racionalização e agregação de 
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eficiência à gestão dos diversos modais e serviços relacionados à mobilidade 

urbana.  

A questão da adoção de novas soluções tecnológicas envolvendo a mobilidade 

urbana, o turismo e a sustentabilidade, poderão ser objeto de programas de 

incentivos à adoção de novas tecnologias em setores diversos a exemplo de: 

 Transporte público coletivo através de estímulos ou mesmo instrumentos 

direcionados para empresas de ônibus de turismo (“Sight Seeing”) com 

adoção progressiva de insumos energéticos renováveis;    

 Transporte público individual com adoção progressiva de insumos 

energéticos renováveis e não poluentes (serviços de táxis);  

 Transporte público interurbano com percentuais progressivos de 

utilização de insumos energéticos renováveis e não poluentes (nas 

rodovias);  

 Suprimento energético dos Terminais Rodoviários e Aeroportos com 

fontes de suprimento renováveis (energia fotovoltaica); 

 Utilização de sistemas de Informações para gerenciamento de frotas e 

rotas a partir de sistemas automatizados (serviços de transportes 

coletivos, coleta e transporte de resíduos sólidos, serviços de 

manutenção da rede de distribuição de energia, gás natural e 

abastecimento de água).  

Os Sistemas automatizados anteriormente delineados poderão se integrar ao 

COP (BH TRANS), atualmente em operação. 

 

6.2.2.2 Interações externas dos FCD 

Devido a dinâmica de interações externas dos FCD, os mesmos serão 

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

se inicialmente de forma ilustrada na Figura 87, e seguidamente, de forma 

detalhada, em uma abordagem pontual de cada FCD, conforme segue: 
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Figura 87 – Diagrama geral de interações entre os FCD  

 
    Fonte: Brencorp (2018) 
 

6.2.2.2.1 Interações externas ao FCD 1: Implementação das políticas de 

desenvolvimento global e dos planos estruturantes do turismo 

De acordo com a figura 87, 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: 

 FCD1 com FCD2: A integração dos instrumentos de Planejamento e 

Gestão do setor de Turismo (PDITS, Plano Estratégico, Plano de 

Marketing e outros) com os Sistemas de Planejamento e Gestão do 

Meio Ambiente, 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 implementação dos planos 

relacionados ao turismo e desses em harmonia com os segmentos 

ambiental e cultural; 
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 FCD1 com FCD3: A integração e consistência dos instrumentos de 

planejamento e gestão do turismo municipal como um todo, com o 

planejamento e gestão do processo de inserção do Complexo da 

Pampulha no setor de turismo de Belo Horizonte; 

 FCD1 com FCD4: O exercício do planejamento e gestão do setor de 

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; 

 FCD1 com FCD5: A integração e 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 FCD6: A incorporação aos mecanismos de planejamento e 

gestão do turismo de Belo Horizonte de instrumentos de estímulos 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.  

  

6.2.2.2.2 Interações externas ao FCD 2: Integração interna entre os modelos 
de gestão do Turismo, Meio Ambiente, Cultura e do setor privado 

O FCD 2 interage com os FCDs 3, 4, 5 e 6. A seguir, são apresentadas as 

interações externas do FCD 2: 

 FCD2 com FCD3: Articular a inserção do Complexo da Pampulha ao 

Modelo de Desenvolvimento Integrado para a cidade de Belo Horizonte, 

integrando os segmentos turismo, meio ambiente e cultura, além do 

engajamento do setor privado; 

 FCD2 com FCD4: Aprimorar os padrões de eficiência do Modelo 

Integrado de Planejamento e Gestão conciliando os segmentos do 

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

Sistema Integrado de Informações compartilhadas provenientes de 
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todos os elos da cadeia de operação das atividades do setor privado 

atuante no turismo; 

 FCD2 com FCD5: Fortalecer o Modelo de Planejamento e Gestão 

integrada 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 qualidade dos serviços quanto no monitoramento das 

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

dos mananciais); 

 FCD2 com FCD6: Agregar ao Modelo Integrado de Planejamento e 

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

Mobilidade incorporando aos mesmos novos atributos e mecanismos 

voltados para a adoção de soluções tecnológicas envolvendo 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. 

 

6.2.2.2.3 Interações externas ao FCD 3: Consolidação do atrativo Pampulha 
como um sistema integrado ao turismo da capital 

O FCD 3 interage com os FCDs 4, 5 e 6. A seguir são apresentadas as 

interações externas do FCD 3: 

 FCD3 com FCD4: 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 integrantes do Complexo; 

 FCD3 com FCD5: 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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Observação: Buscar envolver nos compromissos de qualidade ambiental 

dos recursos hídricos do Complexo da Pampulha, o município de 

Contagem, considerando as interrelações físicas dos recursos hídricos; 

 FCD3 com FCD6: 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 área de influência direta do 

Complexo (fluvial, terrestre, coletivo, individual) assim como nos serviços 

púbicos de coleta e transporte de resíduos sólidos, manutenção dos 

sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, 

abastecimento em geral. 

 

6.2.2.2.4 Interações externas ao FCD 4: Gestão de informações no âmbito da 
infraestrutura do turismo nos seus diversos elos 

O FCD 4 interage com os FCDs 5 e 6. A seguir são apresentadas as interações 

externas do FCD 4: 

 FCD4 com FCD5: Articular o processo de estruturação das bases de 

dados envolvendo os recursos e funcionalidade das operações de todos 

os elos do sistema de turismo em Belo Horizonte, com o suprimento de 

infraestrutura e 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); 

 FCD4 com FCD6: Concatenar o processo de estruturação e 

disponibilização de informações envolvendo todos 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 mobilidade para 

integração física e logística entre os diversos elos do sistema, com a 

utilização de insumos energéticos ambientalmente contributivos. 
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6.2.2.2.5 Interações externas ao FCD 5: Consolidação dos serviços de 

saneamento ambiental em áreas de interesse para o turismo 

O FCD 5 interage com o FCD 6. A seguir, são apresentadas as interações 

externas do FCD 5: 

 FCD5 com FCD6: 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 

tecnologias limpas para suprimento energético aos diversos modais de 

transportes e tipos de equipamentos móveis utilizados no gerenciamento 

dos quatro serviços de saneamento básico, além de utilização de 

soluções tecnológicas para monitoramento e gestão dos serviços que 

resultem em racionalização de   rotas e frotas e redução das emissões. 

 

6.2.2.2.6 Interações externas ao FCD 6: Integração das políticas de 
mobilidade e de turismo sustentável, envolvendo soluções de 
tecnologias de informação e de energia limpa 

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

acima. 

 

6.3 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS AMBIENTAIS 

PROGRAMADOS OU EM IMPLANTAÇÃO RELACIONADOS ÀS UNIDADES 

DE CONSERVAÇÃO E/OU OUTRAS ÁREAS PROTEGIDAS  

 

Inicialmente será apresentado um contexto geral das áreas protegidas no 

município e seus mecanismos de gestão pública. Na sequência é apresentada 

uma análise dos planos e projetos ambientais voltados às áreas protegidas, 

mostrando as suas principais ações e sua incidência na atividade turística 

municipal.  
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6.3.1 Contexto geral e identificação dos planos e projetos ambientais  

6.3.1.1 Unidades protegidas no município e atrativos naturais  

As unidades de conservação sob jurisdição federal mais próximas de Belo 

Horizonte são: APA Carste de Lagoa Santa, o Parque Nacional da Serra do 

Gandarela, e o Parque Nacional da Serra do Cipó.   

Sob jurisdição estadual e municipal são encontrados Parques, Áreas de 

Proteção Ambiental – APA, Reservas Particulares de Proteção Natural – 

RPPN, e Estação Ecológica.  

Segundo PDITS (2012), constituem-se como atrativos naturais do município: 

Conjunto Paisagístico da Serra do Curral; Lagoa da Pampulha; Parque 

Municipal das Mangabeiras, Parque Municipal Américo Renê Giannetti; Parque 

Ecológico da Pampulha e Parque Estadual da Baleia. 

6.3.1.2 Mecanismos de gestão pública ambiental  

A gestão pública ambiental em Belo Horizonte se faz por meio de adoção da 

acordos e pactos internacionais, além de planos e projetos ambientais que 

veem sendo implementados no município.  

Adesão a acordos e pactos: 

A PBH, através da SMMA, fez adesão e vinculação à diversos acordos e 

pactos internacionais, dentre os quais se destacam:  

 Adesão aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) através 
do Plano Estratégico – BH 2030; 

 Vinculação ao Conselho Internacional de Governos Locais para a 
Sustentabilidade (ICLEI), à rede Mercocidades, ao Centro Ibero-
Americano de Desenvolvimento Estratégico Urbano (CIDEU), à rede 
Metropolis, à Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) e à 
Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE); 

 Aquisição do selo de Compliant por cumprir todas as etapas do Compact 
of Mayors; 

 Assinatura do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, por meio 
da SMMA em novembro de 2017.  

 
Planos e Projetos: 

a) Plano Estratégico – BH 2030 

No que concerne aos temas meio ambiente e sustentabilidade, o Plano BH 

2030 estabelece os seguintes desafios para Belo Horizonte: “Cidade compacta, 

integrada, inclusiva e conectada com mobilidade sustentável e; Cidade 
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resiliente e ambientalmente sustentável”. Estes desafios são expressos, cada 

um, em suas respectivas metas, que contabilizam ao todo quinze.  

Destacam-se como principais ações em andamento deste Plano, no que 

concerne às unidades de conservação e áreas protegidas:  

 Conservação da biodiversidade: recuperação de matas ciliares dos 
cursos d’água em leito natural. 

 Criação do Programa Adote o Verde. 

 Estabelecimento do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 
para requalificação, manutenção e melhoria dos parques da cidade. 

 Programa BH Mais Verde (plantio de 54 mil mudas de árvores nos 
principais logradouros públicos da cidade). 

 Recuperação da qualidade da água da Lagoa da Pampulha e redução 
do aporte de esgotos sanitários na lagoa. 

 Parques municipais: reformas e revitalizações. 

 PROPAM. 
 

b) Projetos de gestão ambiental com interface com as unidades de 
conservação e áreas protegidas: 

i - Revitalização ambiental e desenvolvimento do potencial turístico dos 
parques, zoológico e jardim botânico - projeto estratégico. 

Este projeto tem como objetivo potencializar o fluxo de frequentadores dos 

parques municipais, jardim zoológico, jardim botânico, aquário e cemitérios 

públicos, através da melhoria da qualidade de serviços, informações, 

segurança e revitalização ambiental nestes equipamentos públicos.  

ii - Recuperação ambiental de áreas degradadas, encostas, drenagem, 
tratamento de córregos e de fundo de vale - projeto estratégico e 
transformador. 

Este projeto tem como objetivo atuar em áreas de risco do município para 

garantir a correta gestão ambiental e prevenir a ocorrência de desastres 

naturais que propiciem risco à segurança da população. 

iii - BH Verde: bem-estar e sustentabilidade  

O objetivo do Projeto BH Verde é implementar ações com foco no 

desenvolvimento sustentável e ambientalmente correto do município, através 

de estruturação de ações focadas na sustentabilidade ambiental, no 

monitoramento e gestão da flora e fauna silvestres e domésticas, e na 

formação de cidadãos preocupados com a conservação e preservação dos 

recursos naturais e a sustentabilidade.  
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6.3.2 Análise dos planos e projetos específicos voltados para as unidades 

de conservação e áreas protegidas 

A partir do contexto geral apresentado, é possível se fazer uma análise dos 

planos e projetos ambientais voltados às áreas protegidas, mais 

especificamente no que concerne ao turismo. O Quadro 61 a seguir, mostra as 

principais ações implementadas ou previstas, e a sua incidência na atividade 

turística municipal.  

Quadro 61 - Ações implementadas ou previstas para as áreas protegidas, com incidência 

na atividade turística municipal 

Plano / Projeto 
Principais ações 

implementadas ou previstas 
Incidência da ação na atividade 

turística municipal 

Plano Estratégico BH 
2030 

Recuperação da qualidade da 
água da Lagoa da Pampulha e 
redução do aporte de esgotos 
sanitários na lagoa. 

Incidência direta sobre a atividade 
turística através da melhoria da 
imagem do atrativo Lagoa da 
Pampulha pela melhoria da 
qualidade das águas da lagoa. 
 

Parques municipais: reformas 
e revitalizações. 

Incidência direta sobre a atividade 
turística através da melhoria da 
imagem do atrativo, 
potencializando o afluxo de 
turistas. 

Estabelecimento do 
Procedimento de Manifestação 
de Interesse (PMI) para 
requalificação, manutenção e 
melhoria dos parques da 
cidade. 

Incidência direta sobre a atividade 
turística através da melhoria da 
imagem do atrativo, 
potencializando o afluxo de 
turistas. 

Recuperação de matas ciliares 
dos cursos d’água em leito 
natural. 

Incidência indireta sobre a 
atividade turística, através da 
melhoria da imagem do município 
no que concerne à biodiversidade 
e prevenção a enchentes.  
 

Revitalização 
ambiental e 
desenvolvimento do 
potencial turístico 
dos parques, 
zoológico e jardim 
botânico - projeto 
estratégico 

- Elaboração da versão inicial 
do plano de combate a 
incêndio para o Corredor 
Ecológico da Serra do Curral; 
- Disponibilização de 
Plataforma Virtual de 
avaliação pelos visitantes em 
três unidades da FPMZB; 
- Definição de fluxo único de 
atendimento para realização 
de eventos nas unidades 
administradas pela FPMZB, 
simplificando o processo e 
garantindo maior 
transparência e agilidade aos 
promotores de eventos; 
- Elaboração e monitoramento 
de indicador da qualidade da 

Incidência direta sobre a atividade 
turística através da 
potencialização do fluxo de 
frequentadores dos parques 
municipais, jardim zoológico, 
jardim botânico, aquário e 
cemitérios públicos, através da 
melhoria da qualidade de 
serviços, informações, segurança 
e revitalização ambiental nestes 
equipamentos públicos 
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Plano / Projeto 
Principais ações 

implementadas ou previstas 
Incidência da ação na atividade 

turística municipal 

infraestrutura instalada nos 
parques abertos ao público, 
para diagnóstico contínuo das 
unidades administradas; 
- Realização de reformas, 
manutenção, limpeza e 
revitalizações em diversos 
parques municipais.  
 

BH Verde: bem-estar 
e sustentabilidade  
 

- Mapeamento e início do 
manejo das capivaras na 
Lagoa da Pampulha. 
 

Incidência direta sobre a atividade 
turística, possibilitando maior 
afluxo de turistas pela diminuição 
do risco de incidência de doenças 
associadas à presença das 
capivaras.  
 

- Implementação de ações 
focadas na sustentabilidade 
ambiental, no monitoramento e 
gestão da flora e fauna 
silvestres e domésticas, e na 
formação de cidadãos 
preocupados com a 
conservação e preservação 
dos recursos naturais e a 
sustentabilidade 
 

Incidência indireta sobre a 
atividade turística, através da 
melhoria da imagem do município 
no que concerne à biodiversidade 

 

O quadro anterior permite o entendimento sobre as formas de incidência das 

ações previstas ou implementadas através dos planos e projetos ambientais 

municipais. Percebe-se também que são diversas as ações que incidem 

positivamente sobre as atividades turísticas propiciando principalmente um 

maior afluxo de turistas aos atrativos naturais do município. Contudo, há que se 

mencionar que ainda existe uma carência de ações voltadas principalmente 

aos seguintes temas: 

- Planos de manejo das unidades de conservação  

Foi verificada uma ausência de planos de manejo implantados na maioria das 

unidades de conservação localizadas no município. Importante mencionar mais 

uma vez que a elaboração e implantação de planos de manejo tem 

repercussão direta nas formas de turismo que se desenvolvem atualmente nas 

UCs municipais.  

- Estudos de capacidade de carga  

Também não são verificados estudos de capacidade de carga nos atrativos 

naturais. A ausência desse tipo de estudo dificulta a manutenção de uma forma 
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de turismo sustentável, considerando o conforto ambiental aos moradores e 

usuários dos atrativos naturais.   

- Implantação de práticas de gestão ambiental 

Verifica-se que a maioria das unidades de conservação e áreas protegidas 

possuem nenhuma ou poucas práticas de gestão ambiental implementadas 

efetivamente.  
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7 AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADES E DOS RISCOS 

AMBIENTAIS E CENÁRIOS  

 

7.1 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

POTENCIAIS  

 

A identificação, a avaliação e a classificação dos impactos do desenvolvimento 

turístico de Belo Horizonte foram tratadas no Produto P5 e estão condensados 

neste item. Para tanto, foram consideradas as consequências ambientais 

decorrentes do crescimento da atividade turística no Município de Belo 

Horizonte, no sentido de conhecer o potencial impactante da atividade e as 

possíveis medidas de mitigação de impactos negativos, ou de potencialização 

dos impactos positivos.  

Os impactos foram identificados com base na suposição do crescimento 

contínuo do turismo, representado pelo incremento no número de visitações 

aos atrativos turísticos, considerando as condições socioambientais vigentes já 

abordadas em outros relatórios desta Avaliação Ambiental Estratégica e 

trazidas para este documento em seus pontos mais importantes. 

Os impactos referem-se à socioeconomia, à flora e à fauna e às condições dos 

serviços e de infraestruturas de saneamento ambiental (abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e gerenciamento de resíduos), 

além de questões ligadas ao transporte e à mobilidade urbanos. São eles: 

 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. 

A relação entre FCD e os impactos estratégicos 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 
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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 Fatores Críticos de Decisão – 

FCD relacionados ao desenvolvimento do setor do turismo. 

Os fatores endógenos foram delimitados ao território do Município de Belo 

Horizonte e onde a gestão dos mesmos ocorra integralmente pela 

municipalidade. Já os fatores exógenos, por sua vez, dependem da 

participação de outros organismos com decisões que ultrapassam o limite da 

territorialidade. 

Desse modo, entende-se que a viabilidade do desenvolvimento integrado do 

turismo sustentável em Belo Horizonte vincula-se a um conjunto de fatores 

internos/endógenos, que se relacionam e dependem de intervenções da 

própria municipalidade e de fatores externos/exógenos ao município, que 

demandam intervenções e decisões conjuntas no estabelecimento de um 

planejamento territorial regional, especialmente em relação à Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. 

Os fatores endógenos se relacionam aos atrativos turísticos e à infraestrutura 

de base, aos bens e serviços, que os acompanham e os suportam, presentes 

no mesmo domínio político-administrativo. Nesse caso, o processo de gestão 

da atividade turística se dá a partir de ações do governo ou de organizações 

civis institucionalizadas no município. 

Quanto aos fatores exógenos, existe uma correlação da atividade turística e 

seus atrativos com os elementos presentes em outros domínios político-

administrativos. Nesse sentido, o processo de gestão da atividade perpassa 

outras administrações, acontecendo de forma exógena e demandando esforços 

multilaterais entre a municipalidade visitada e as administrações de outros 

municípios ou de outras esferas (estaduais ou nacional). 

É importante reforçar que 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, ou seja, na sua área de influência direta: o Município de 

Belo Horizonte. Nesse caso, o processo de gestão da atividade turística se dá 

internamente, 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 
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da atividade perpassa outras administrações, dando-se de forma externa, e 

demandando esforços multilaterais entre a municipalidade visitada com 

administrações de outros municípios, estaduais ou mesmo nacional. 

Cabe entender, portanto, a existência de interações e interdependências dos 

atrativos com as estruturas de suporte, como as existentes entre o Aeroporto 

de Confins e a rodovia de acesso a Belo Horizonte, entre o município de 

Contagem em relação à Bacia da Pampulha, entre os municípios28 que 

integram o sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto, e o 

envolvimento de empresas paraestatais como a COPASA e a CEMIG, que 

exigem gestões externas à municipalidade, as unidades de conservação 

localizadas parcialmente em mais de um município como o Parque Estadual 

Serra do Rola-Moça, abrangendo os municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, 

Ibirité e Brumadinho, dentre outros exemplos. 

Os impactos ambientais foram identificados tomando como base a suposição 

do crescimento contínuo do turismo, representado pelo incremento no número 

de visitações aos atrativos turísticos e considerando as condições 

socioambientais vigentes no município de Belo Horizonte. 

Os impactos referem-se aos aspectos socioeconômicos, à flora e fauna e às 

condições dos serviços e de infraestruturas de saneamento ambiental 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, e 

gerenciamento de resíduos), além de questões ligadas ao transporte e 

mobilidade urbanos. São eles: 

 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 transportes públicos; 

 Pressão sobre a infraestrutura de saneamento e energia. 

A relação entre os FCD e os impactos estratégicos correspondentes se 

consolidou através 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 
                                                      
28

 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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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 

fatores críticos de decisões relacionados ao desenvolvimento do setor do 

turismo. 

Os fatores endógenos foram delimitados ao território do município de Belo 

Horizonte e onde a gestão dos mesmos ocorra integralmente pela 

municipalidade. Já os fatores exógenos, por sua vez, dependem da 

participação de outros organismos com decisões que ultrapassam o limite da 

territorialidade. 

Desse modo, entende-se que a viabilidade do desenvolvimento integrado do 

turismo sustentável em Belo Horizonte vincula-se a um conjunto de fatores 

internos/endógenos, que se relacionam e dependem de intervenções da 

própria municipalidade e de fatores externos/exógenos ao município, que 

demandam intervenções e decisões conjuntas no estabelecimento de um 

planejamento territorial regional, especialmente a RMBH. 

Os fatores endógenos se relacionam aos atrativos turísticos e a infraestrutura 

de base, bens e serviços, que os acompanham e os suportam, presentes no 

mesmo domínio político-administrativo. Nesse caso, o processo de gestão da 

atividade turística se dá a partir de ações do governo ou de organizações civis 

institucionalizadas no município. 

Quanto aos fatores exógenos, existe uma correlação da atividade turística e 

seus atrativos com os elementos presentes em outros domínios político-

administrativos. Nesse sentido, o processo de gestão da atividade perpassa 

por outras administrações, acontecendo de forma exógena e demandando 

esforços multilaterais entre a municipalidade visitada e as administrações de 

outros municípios, ou de outras esferas (estaduais ou nacionais). 

Após a identificação, os impactos foram avaliados em conformidade com 

atributos pré-definidos. Esta avaliação 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 ainda caracterizados quanto à significância e quanto aos 

segmentos temáticos: Meio ambiente, Socioeconômico, Cultural e Institucional.  

Dessa forma, são apresentadas, em sequência, as matrizes SWOT elaboradas 

para cada um dos fatores, seguidas da identificação e avaliação dos impactos 
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7.1.1 Matrizes SWOT dos Fatores Críticos de Decisão  

 

1º ESTÁGIO - MATRIZES SWOT DOS FATORES CRÍTICOS DE 
DECISÃO 

Matriz SWOT FCD 1 

Na Figura 90 é apresentada a análise SWOT do FCD 1: Implementação das 

políticas de desenvolvimento global e dos planos estruturantes do turismo. 

Matriz SWOT FCD 2 

Na Figura 91 é apresentada a análise SWOT do FCD 2: Integração entre os 

modelos de gestão do turismo, meio ambiente, cultura e do setor privado. 

Matriz SWOT FCD 3 

Na Figura 92 é apresentada a análise SWOT do FCD 3: Consolidação do 

atrativo Pampulha como um sistema integrado ao turismo da Capital. 

Matriz SWOT FCD 4 

Na Figura 93 é apresentada a análise SWOT do FCD 4: Gestão de 

informações. 

Matriz SWOT FCD 5 

Na Figura 94 é apresentada a análise SWOT do FCD 5: Consolidação dos 

serviços de saneamento ambiental em áreas de interesse para o turismo. 

Matriz SWOT FCD 6 

Na Figura 95 é apresentada a análise SWOT do FCD 6: Integração das 

políticas de mobilidade e de turismo sustentável, envolvendo soluções de 

tecnologias de informação e de energia limpa. 

 

A análise SWOT elaboradas sob a forma de matrizes para cada um dos FCD 

são apresentadas, de forma explicativa, nas figuras 90 94, a seguir.  
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Figura 88 – Análise SWOT do FCD 1: Implementação das políticas de desenvolvimento global e dos planos estruturantes do turismo. 
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1 - Política Municipal de Turismo em vigor; 
2 - Conselho Municipal de Turismo – COMTUR ativo; 
3 - Instrumentos de planejamento e disciplinamento territorial de Belo Horizonte (novo Plano Diretor de Belo 

Horizonte). 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; 

4 - Existência do PDTIS/BH (2012) e do Plano de Marketing Turístico (2014), Estudo de Competitividade 
(2015), Plano Estratégico/Metas/Governo (2018), entre outros realizados definindo as linhas de estratégias 
do turismo sustentável integrado, e que compõem parte do grande leque de ações complementares 
procedentes das contribuições do aparato instrumental macropolítico de desenvolvimento de Belo 
Horizonte; 

5 - Existência de planos de reestruturação territorial como o PDDI, na esfera estadual da administração 
pública, prevendo políticas integradas de sustentabilidade, seguridade, acessibilidade, urbanidade e 
institucionalidade. 

1 - Deficiência dos processos de monitoramento da evolução dos seus programas e projetos estruturantes. 
Atenta-se para a não atualização do PDTIS, prevista para 2017; 

2 - Deficiência ao atendimento das orientações previstas nos instrumentos normativos (FUMTUR ainda 
não regulamentado, Plano Municipal de Turismo em elaboração, etc.); 

3 - Descompasso temporal entre os planos para o turismo nas diversas esferas da administração pública; 
4 - Necessidade de um maior grau de interação entre a BELOTUR e a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico (SMDE) à qual está vinculada; 
5 - Carência de uma atuação integrada entre a BELOTUR e as Secretarias de Meio Ambiente e Cultura, no 

sentido de harmonizar o desenvolvimento do turismo com o meio ambiente e o patrimônio histórico, 
artístico e cultural; 

6 - Necessidade de maior integração interna dos diversos elos do sistema de operadores e equipamentos   
privados relacionados ao Turismo e destes com o poder público municipal. 
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1 - Existência de espaço de articulação política, administrativa e técnica, para assuntos públicos de Belo 
Horizonte com os demais municípios da RMBH assegurado pelo Plano Municipal de Governança 
Interfederativa e Metropolitana – PMGIM/ BH e pelo Plano de Desenvolvimento Integrado da RMBH – 
PDDI/ MG, vinculados às secretarias de planejamento do município de Belo Horizonte e do estado de 
Minas Gerais; 

2 - Criação de uma linha de investimentos oriundos do Plano de Aceleração do Crescimento, nos eixos de 
infraestrutura logística, social e urbana contemplando em Belo Horizonte obras de saneamento e o metrô, 
favorecendo o equacionamento das necessidades do Turismo Sustentável, dirigindo os investimentos 
estrategicamente; 

3 - Convênios firmados com o Governo Federal, com o Ministério do Turismo, através do PRODETUR, na 
realização da Avaliação Ambiental Estratégica, em vigor. 

1 - Perda das linhas de fomento, com consequente impacto na atividade turística; 
2 - Dependência externa de ações de gestão integrada no campo ambiental, notadamente no que 

concerne à gestão dos recursos hídricos; 
3 - Exposição à gestão externa dos aspectos relacionados à qualidade da água e esgotamento sanitário, 

portanto fora da gestão municipal; 
4 - Riscos decorrentes de potenciais desastres ambientais de empreendimentos com barragens de 

rejeitos, como a mineração e atividades industriais. 

 

Fonte: Brencorp (2019) 



 
543 

543 
 

Figura 89– Análise SWOT do FCD 2: Integração entre os modelos de gestão do turismo, meio ambiente, cultura e do setor privado. 
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1 - O Turismo como uma atividade econômica profícua demonstrada pelos dados de emprego e renda; 
2 - Existência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SMDE, à qual a Empresa Municipal 

de Turismo de Belo Horizonte, BELOTUR, encontra-se vinculada; 
3 - Existência da Secretaria Municipal de Cultura, com um Plano Municipal de Cultura definido e um Conselho 

Municipal de Cultura – COMUC em atividade; 
4 - Existência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Meio Ambiente – 

COMAM em atividade bem como da FPMZB, no que tange especificamente às unidades de conservação; 
5 - Presença de atrativos naturais e culturais para visitação, sob a condição de unidades de conservação, e 

rico patrimônio arquitetônico artístico e cultural; 
6 - Presença de instituições profissionalizantes voltadas ao Turismo e atividades de suporte. 
7 - Ampla representatividade de entidades da sociedade civil (OSC’s), que atuam em diferentes frentes, para 

o desenvolvimento da atividade turística (alimentação, hospedagem, transporte, entretenimento, outras 
representações comerciais e de serviços); 

8 - Plano de Manejo do Complexo Serra do Curral em fase de conclusão; 
9 - Parque Municipal possui Plano Diretor elaborado; 
10 - Parques estabelecidos como importantes espaços para eventos (só em 2018 foram 948 eventos 

diferentes portes e perfis); 
11  Parques com significativa beleza cênica; 
12 Zoológico como um importante atrativo turístico, ainda possui Aquário e Jardim Botânico. 50% dos 

visitantes não são moradores de BH (FPMZB, FAPEMIG, 2016). 

1 - Insuficiência de um intercâmbio gerencial entre os mais diversos setores da administração pública da 
capital (SMMA, SMDE, SMC, etc.) com outras administrações de outros municípios, do estado e do 
governo federal e da iniciativa privada, tendo em vista as diversas inter-relações existentes; 

2 - Carência de instrumentos de manejo e gestão em algumas unidades de conservação municipais; 
3 - Carência de estudos de capacidade de carga especialmente nas unidades de conservação 

consideradas como atrativos naturais e em alguns atrativos turísticos; 
4 - Ausência de integração entre os diversos elos de operação do setor do turismo envolvendo 

equipamentos de integração turística como: aeroportos, estações rodoviárias, gestão das vias de 
acesso, sistema Hoteleiro, setor de gastronomia, entre outros; 

5 - Não há equipamento para contagem/controle de público nos parques; 
6 - Não há nos parques serviços de apoio há visitação, como locação de bicicletas, arvorismo, transporte 

interno, etc.; 

7 - Carência de recursos financeiros e humanos para gestão dos parques. 
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1 - Planejamento adequado das ações referentes à gestão do turismo, no que se refere à sua capacidade de 
atração e na dotação de infraestrutura adequada; 

2 - Projeção dos atrativos turísticos (produtos estrela) de BH nos diversos centros nacionais e internacionais; 
3 - Promoção da possibilidade de controle das ações de desenvolvimento turístico, com garantia do equilíbrio 

de seu conjunto de fatores que tratam seu funcionamento, dimensionamento, acompanhamento e gestão; 
4 - Avanços na constituição do Sistema Municipal de Turismo; 
5 - Despertar a iniciativa privada para operar serviços de apoio à visitação nos parques e zoobotânica; 
6 - Interesse da iniciativa privada por operar serviços de apoio à visitação nos parques e zoobotânica. 

1 - Eventuais conflitos, em função de interesses e finalidades particulares; 
2 - Desconsideração da interdependência entre 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; 

 

Fonte: Brencorp (2019) 
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Fonte: Brencorp (2019). 
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Área de Segurança Aeroportuária - ASA: área circular do território de um ou mais municípios, definida a partir do centro geométrico da maior pista do aeródromo ou do aeródromo militar, com 20 km (vinte quilômetros) de raio, cujos uso e ocupação estão sujeitos a restrições especiais em 

função da natureza atrativa de fauna (Lei 12.725/2012). 

 FORÇAS FRAQUEZAS 

F
A

T
O

R
E

S
 E

N
D

Ó
G

E
N

O
S

 

1 - Utilizar o potencial turístico do Conjunto Moderno 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.  

2 - O Conjunto Moderno da Pampulha se constitui não apenas em um novo Epicentro de atividades que 
congregam, ao mesmo tempo, componentes de potenciais atrativos turísticos múltiplos, que poderão 
oferecer alternativas desde a prática de esportes, o lazer e a recreação no espelho d’água da 
Lagoa, empreendimentos hoteleiros, até polo gastronômico, eventos esportivos e artísticos;  

3 - No mesmo espaço, em termos de oferta de atrativos culturais a exemplo da Igreja, Casa do Baile e 
ainda o Polo Ecológico da Pampulha, está disponibilizado um espaço com cerca de 30 hectares de 
reserva natural da Mata Atlântica e do Cerrado, o que conferirá ao meio ambiente a condição de 
mais um dos seus notáveis atrativos.  

4 - 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. 
Estes trabalhos levaram a melhoria significativa na qualidade da água da Lagoa da Pampulha, tendo 
alcançado a meta de enquadramento no padrão Classe 3; 

5 - A Pampulha conta com o Centro de Educação Ambiental (CEA) do PROPAM. 

1 - Lançamentos de esgotos na Lagoa oriundos de residências no entorno; 
2 - Problemas com esgotos ainda não tratados nas bacias dos córregos Ressaca e Sarandi, que 

compromete a qualidade da água da Lagoa; 
3 - Problemas com assoreamento e presença de resíduos da Lagoa. São necessárias melhorias em relação 

aos serviços de limpeza e manutenção da orla da Lagoa da Pampulha; 
4 - Ausência de programa de coleta seletiva na região da Pampulha. Atualmente, existe apenas a coleta 

ponto a ponto com a implantação de Locais de Entrega Voluntária (LEV´s) distribuídos em 16 bairros da 
região da Pampulha e no Campus da UFMG (PBH, 2019); 

5 - Apesar dos programas de educação ambiental existentes no município e na região da Pampulha, ainda é 
necessária uma participação efetiva da população para: a adequada segregação dos resíduos, e a 
eficácia da coleta seletiva; conscientização dos impactos ambientais adversos resultantes aos 
lançamentos indevidos de esgotos e resíduos na Lagoa da Pampulha e em seu entorno; 

6 - Estrutura ineficiente para atender ao aumento das atividades turísticas, devido principalmente a falta de 
estudo de capacidade de carga; 

7 - A presença de pássaros na região da Pampulha deve ser monitorada devido ao risco aviário, pois está 
dentro da Área de Segurança Aeroportuária

29
 (Lei nº 12.725/2012), principalmente ao ocorrer aumento 

de voos no Aeroporto da Pampulha. O controle de avifauna no local é importante e previsto na legislação 
para se evitar acidentes com colisão de pássaros na região; 

8 - A Pampulha é um importante ponto de observação de aves. Isso é uma oportunidade para o turismo e 
também uma ameaça na questão que o impacto que o maior número de turistas circulando e 

intervenções físicas na região podem causar nos hábitos da avifauna. 

 OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

F
A

T
O

R
E

S
 E

X
Ó

G
E

N
O

S
 

1 - O Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade, 
em 2016, representa atualmente um complexo turístico, cultural e de lazer de grande relevância para o 
município de Belo Horizonte; 

2 - 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; 

3 - 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. 

 

1 - Lançamentos de esgotos na Lagoa oriundos do município de Contagem na Bacia da Pampulha. 
O Córrego Sarandi recebe vários afluentes que se localizam no município de Contagem. O 
sistema de saneamento de Belo Horizonte, 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; 

2 - Possibilidade de perda do reconhecimento como patrimônio da humanidade devido ao não 
atendimento às demandas da UNESCO para a questão do saneamento na região da Lagoa da 
Pampulha: 

3 - Coleta / interceptação de esgotos em 96,5% (COPASA, 2018) na bacia da Pampulha, com taxa 
de crescimento da interceptação de aproximadamente 0,5 ao ano. Sendo necessário se alcançar 
98% de interceptação de esgoto, requerido pela UNESCO; 

4 - Problemas recentes com descontinuidade do tratamento para despoluição da Lagoa da 
Pampulha, sendo necessário manter o seu enquadramento como Classe 3 (Resolução CONAMA 
357/2005 e com a Deliberação Normativa COPAM/CERH/001-2008). 

Figura 90 – Análise SWOT do FCD 3: Consolidação do atrativo Pampulha como um sistema integrado ao turismo da Capital. 
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Figura 91 – Análise SWOT do FCD 4: Gestão de informações. 

 

 

Fonte: Brencorp (2019). 
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1 - Existência de serviços públicos e comunitários de Educação, Saúde e Segurança planejados; 
2 - Existência de Educação Profissionalizante; 
3 - Presença de infraestrutura turística (atrativos) e de suporte como hotéis, restaurantes, agências, transportes 

coletivos, dentre outros; 
4 - Participação da atividade turística no crescimento do produto econômico e forte inserção da população ativa 

ao mercado de trabalho são explicitados em estatísticas oficiais de pesquisa; 
5 - Ampla representatividade de entidades da sociedade civil (OSCs), que atuam em diferentes frentes, para o 

desenvolvimento da atividade turística (alimentação, hospedagem, transporte, entretenimento, outras 
representações comerciais e de serviços); 

6 - Disponibilidade de um sistema de informações integradas – COP (Centro de Operações da Prefeitura de 
Belo Horizonte). 

1 - Sistema desconexo de infraestrutura e tecnologia, destituído de informações relevantes que favoreçam a 
vinda e permanência do turista na cidade. 
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1 - Adoção de uma política de comunicação para o turista que o estimule a permanecer mais na cidade; 
2 - Concepção e implementação de instrumentos de alavancagem (promoção e fidelização) do turismo; 
3 - Articulação entre os agentes constituintes da cadeia do turismo. 

1 - Desajustes entre oferta e demanda da infraestrutura do turismo em seus diversos elos constituintes. 

 



 
546 

546 
 

Figura 92–Análise SWOT do FCD 5: Consolidação dos serviços de saneamento ambiental em áreas de interesse para o turismo. 
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1 - O Abastecimento de Água é um serviço universalizado no Município (atendimento de 100%); 

2 - Existência de Plano Municipal de Saneamento; 

3 - Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS-BH; 

4 - Existência de Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos Especiais, com foco em RSS e RCCV; 

5 - Existência de Plano Municipal de Saúde; 

6 - Existência de Plano Municipal de Educação; 

7 - Realização de importantes obras de saneamento, mobilidade, habitação, erradicação de áreas de risco e 

requalificação urbana; 

8 - 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; 

9 - Investimento em diversas ações e atividades visando adequar a drenagem, podendo-se citar a criação do 
Plano Diretor de Drenagem e do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte (DRENURBS), a 
elaboração de Estudos de Modelagem Matemática Hidrológica e Hidráulica do Sistema de Macrodrenagem 
de BH, a elaboração da Carta de Inundações de BH, a criação dos Núcleos de Alerta de Chuvas e 
instalação de placas educativas e de alerta à população, além da implantação do Sistema de Monitoramento 
Hidrológico e Alerta contra Inundações de BH, implantação de bacias de detenção para redução do risco de 
inundações; 

10- Liberação de recursos de R$ 320 milhões para obras de infraestrutura de saneamento (drenagem e coleta 
seletiva) em dezembro/2018 – com assinatura de termo de compromisso entre PBH e Ministério das 
Cidades. 

1 - Problemas com esgotos não interceptados e coletados, e descontinuidades nas redes onde os esgotos 
interceptados não chegam até a estação de tratamento; 

2 - Ligação de esgotos de residências na região próxima à Lagoa da Pampulha ao sistema público de coleta; 

3 - Necessidade de melhoria e ampliação do programa de coleta seletiva e também juntamente com a etapa 
de triagem e reciclagem dos resíduos; 

4 - Inexistência de coleta seletiva nos parques; 

5 - Problemas com os resíduos sólidos de limpeza de eventos realizada no Município; 

6 - Necessidade de melhoria do processo de licenciamento municipal de eventos, fazendo com que contemple 
a exigência pela limpeza do local de realização; 

7 - Participação efetiva da população, para adequada segregação dos resíduos e eficácia da coleta; 

8 - Problemas críticos com drenagem urbana, gerando pontos de inundação, inclusive em áreas que dificultam 
o acesso ao Aeroporto Internacional de Confins e Estação São Gabriel, duas portas importantes de 
entrada de turistas no município; 

9 - Pouca ou nenhuma prática de gestão ambiental nos serviços e equipamentos inseridos nas áreas de 
interesse turístico. Existem apenas ações isoladas, tais como a coleta seletiva de resíduos, tratamento de 
esgotos / efluentes, e práticas de redução de consumo de água; 

10 - Não há coleta seletiva nos parques; 

11 - Índice de perdas eram em torno de 36,5% (SNIS, 2013, há necessidade imprescindível de reduzir o 
índice de desperdício e perda de água tratada na cidade para, no máximo, 18%.  
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1 - Monitoramento de Corpos Receptores. A COPASA realiza o monitoramento de qualidade das águas 
por meio do Programa de Monitoramento de Corpos Receptores – PMCR; 

2 - Redução de lançamentos de esgotos sanitários em cursos d’água e redes de drenagem - Programa 
Caça Esgoto da COPASA; 

3 - Em relação a expansão do Programa Municipal de Coleta Seletiva apesar de endógeno, demanda 
ações em conjunto com outros municípios, devendo ser superados desafios como: a necessidade 
de ampliação da cadeia envolvida, com a reestruturação e ampliação das unidades de 
processamento de materiais recicláveis, 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; 

4 - Aproveitamento de restos de podas dos parques para produção de compostagem e outros.  

1 - Falta de estudos específicos de capacidade de carga nos atrativos e/ou complexos turísticos, o que pode 
acarretar uma sobrecarga em termos de saneamento nestes locais; 

2 - Lançamentos de esgotos oriundos do município de Contagem, diretamente na bacia da Pampulha.  

3 - Elevadas taxas de perdas de água na distribuição; 

4 - Necessidades de melhorias: no desenvolvimento dos programas estruturantes envolvendo áreas críticas 
nas margens dos rios que se constituem nos mananciais de suprimento de água; nos programas e projetos 
de monitoramento e educação ambiental para as comunidades (em ações que podem se desenvolver em 
conjunto com a COPASA e com outros municípios); além de melhorias nos programas e projetos 
estruturantes, que englobam o manejo de Unidades de Conservação e, ao mesmo tempo, de preservação 
da flora e da fauna; 

5 - Atividade de mineradoras próxima aos mananciais de água: apesar da oferta de abastecimento de água 
ser suficiente no momento, devem-se avaliar os potenciais impactos a que estão sujeitos os mananciais de 
água que abastecem Belo Horizonte devido à proximidade de barragem de rejeitos de atividades 
minerarias e industriais, como o caso do Rio Paraopeba, que foi atingido pelo rompimento de barragem. 

Fonte: Brencorp (2019). 
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Figura 93– Análise SWOT do FCD 6: Integração das políticas de mobilidade e de turismo sustentável, envolvendo soluções de tecnologias de informação e de energia limpa. 

 

Fonte: Brencorp (2019). 
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1 - O sistema de transporte público coletivo é bem administrado no município, com utilização de tecnologias de 
comunicação avançadas como comunicação de duplo sentido entre motorista e centro de controle 
operacional, bilhetagem eletrônica, displays de informação em tempo real nos pontos de embarque e 
desembarque e via smartphones; 

2 - O sistema metropolitano apresenta parte desse sistema de comunicação com supervisão da operação dos 
veículos por GPS; 

3 - Existe um conjunto de empresas operadoras de transporte fretável no Município, cadastradas nos órgãos de 
controle, que são utilizadas em deslocamentos aos pontos turísticos da área de influência de Belo Horizonte; 

4 - Os sistemas de táxi e de carros de aplicativos dispõem em seu conjunto de serviços de comunicação, que 
permitem uma relativa organização para atendimento em pontos turísticos e em eventos, sem as 
desavenças e litígios comuns em outras cidades; 

5 - O Terminal Rodoviário Israel Pinheiro, na Área Central vem melhorando significativamente seu nível de 
controle e de operação; 

6 - A Prefeitura de Belo Horizonte tem um programa cicloviário denominado Pedala BH que permitirá a ligação 
de pontos turísticos ao sistema de transporte público regular, ônibus e trem metropolitano por ciclovias ou 
ciclofaixas, desenvolvido pela BHTRANS e discutido com a comunidade de ciclistas da cidade passo a 
passo; 

7 - A Prefeitura de Belo Horizonte começou a implantação de “Zonas 30” na cidade, áreas em que as vias são 
tratadas de forma a permitir maior convivência entre pedestres e veículos, com a criação de ambientes 
propícios à utilização dos espaços pela comunidade. 

1 - 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; 

2 - As políticas de transporte público são voltadas eminentemente para os deslocamentos rotineiros da 
cidade, em especial para as relações casa-trabalho-escola-saúde-compras, sem nenhum direcionamento 
explícito para o transporte de turistas; 

3 - O sistema metroviário não é ligado à maior parte das linhas de desejo de viagens da população e serve 
pouco de acesso a pontos turísticos; 

4 - 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; 

5 - O sistema de informação do sistema de transporte coletivo, embora altamente eficiente, não é voltado 
para a compreensão do turista, especialmente no que se refere às tarifas e cartão de transporte; 

6 - O Programa Pedala BH foi paralisado na atual gestão da Prefeitura, o que levou a organização BH em 
Ciclo a se retirar das rodadas de discussão com a PBH. 
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 1 - Belo Horizonte possui significativo potencial na área de startups, com o denominado “São Pedro 

Valley”, comunidade com mais de 200 empresas de base tecnológica de diversos setores; 

2 - A introdução de novos modos de transporte individual por aluguel, como as bicicletas sem estação e 
as patinetes podem ser aproveitadas de forma integrada aos sistemas de transporte público, ou a 
roteiros de visitação de atrativos turísticos guiados ou não; 

3 - A experiência de serviços de transporte público por aplicativos em outras cidades, como o Citybus 
em Goiânia, pode ensejar a criação de serviços turísticos baseados em plataformas semelhantes, 
criando a possibilidade de viagens guiadas para turistas conectados via aplicativo; 

4 - A Universidade Federal de Minas Gerais possui ampla base acadêmica e metodológica na área de 
Ciência da Computação e um efervescente curso de mestrado em Transportes, o que potencializa o 
desenvolvimento de soluções tecnológicas para a área do transporte turístico, desde que ajustadas 
parcerias sinérgicas entre ela e a Prefeitura de Belo Horizonte. 

1 - 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 etc. Essa redução impacta 
sensivelmente no 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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7.1.2 Análise de oportunidades e riscos ambientais e de sustentabilidade 

 

7.1.2.1 2º estágio - análise das oportunidades e riscos ambientais e de 

sustentabilidade 

Este tópico desenvolve de forma pontual a identificação e análise dos impactos 

e disserta sobre as medidas mitigadoras, para impactos negativos, ou 

potencializadoras no caso dos positivos. 

A identificação e a avaliação de impactos diretos e indiretos decorrentes do 

processo de desenvolvimento do turismo em Belo Horizonte deram-se a partir 

da análise da situação atual do turismo no município. Para tanto, considerou-se 

os aspectos sociais e ambientais apresentados na Linha de Base 

indispensáveis na hierarquização dos impactos por grau e por segmento 

impactado. 

Em seguida procedeu a análise individual de cada um dos seis FCD, 

apresentando as disfunções e não conformidades fundamentadas no P2.  

Todo este arcabouço serviu como base para elaboração de uma matriz SWOT 

estruturada para cada FCD, ferramenta adotada para a identificação e 

avaliação dos impactos neste relatório. 

A adoção de matrizes SWOT foi determinada pela eficácia apresentada na 

análise global de um cenário. Este método considera os fatores internos e 

externos como condições de influência direta ou indireta na avaliação dos 

impactos identificados. Assim como relaciona os fatores com fraquezas e 

ameaças, o que permitiu a construção de um cenário de referência necessário 

à identificação dos impactos decorrentes do turismo no município avaliado. 

Como Cenário de Referência, entende-se o progresso do turismo como o 

desenvolvimento de uma atividade econômica potencialmente capaz de obter 

crescimentos contínuos e duradouros em Belo Horizonte, promovendo efeitos 

socioeconômicos, ambientais e também sensíveis pressões nas capacidades 

de suporte de sua infraestrutura.  

O incremento da atividade turística engloba o aumento da visitação às 

unidades de conservação e aos demais atrativos, melhorias de infraestrutura 

em áreas naturais e eventos culturais, como shows, feiras, congressos. Diante 

disso, todas essas perspectivas de incremento trazem reflexos sobre a 

socioeconomia, o meio ambiente, a infraestrutura, os serviços públicos e as 

estruturas viárias. 
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Cabe mencionar que os impactos prognosticados se dão no âmbito do 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.  

Desta forma, a seguir é apresentado o Quadro 62 com os impactos 

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

identificação de cada impacto. As avaliações são apresentadas posteriormente. 

Na sequência, no item 7.1.3, é apresentado o descritivo da identificação de 

cada impacto, sendo as avaliações apresentadas posteriormente. 
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Quadro 62 – Impactos e os 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 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 

 Deficiência ao 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 entre 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, por exemplo, os advindos do 
PAC, mas que visa atuar nos eixos de infraestrutura logística, 
social e urbana na capital. 

 Instrumentos de planejamento e disciplinamento territorial de 
Belo Horizonte (novo Plano Diretor de Belo Horizonte). 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 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 

 Carência de instrumentos de manejo e gestão em algumas 
unidades de conservação municipais; 

 Carência de estudos de capacidade de carga; 

 Desconsideração da interdependência entre 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 a 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.  

 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. 

 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. 

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 

D
e

g
ra

d
a
ç

ã
o

 d
e
 r

e
c
u

rs
o

s
 h

íd
ri

c
o

s
 

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 entorno; 

 Assoreamento e presença de resíduos da lagoa; 

 Existência de apenas a 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; 

 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, face a 
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. 
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FCD3 – Consolidação do atrativo Pampulha 

como um sistema integrado ao turismo da 

Capital 

FCD5 – 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 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; 

 O incremento no fluxo de turistas e o consequente aumento 
na circulação de pessoas carecerá de ajuste nos serviços de 
transporte público, de forma a atender o 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 Centro de Educação Ambiental (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. 

 Organização de roteiros turísticos, guiados ou não, utilizando 
novas formas de transporte individual por aluguel, que sejam 
auto propelidos, como os patinetes ou de propulsão humana, 
como as bicicletas, aproveitando-se a ciclovia existente. 

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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FCD3 – 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 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, deram origem a uma série de ocupações 
irregulares em áreas impróprias para assentamentos 
(PMSBH, 2016);  

 Obstrução dos pontos de escoamento nas vias e logradouros 
públicos; 

 Ocorrência de inundações nas vias de acesso e logradores 
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 desses 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 357/2005 e Deliberação Normativa 
COPAM/CERH/001-08); 

 Possibilidade de desenvolvimento de soluções tecnológicas de 
informação e de energia limpa; 

 Presença do Centro de Educação Ambiental (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. 

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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FCD3 – 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. Esta 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 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.  

 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; 

 Enquadramento da água da lagoa na Pampulha como Classe 
3 (Resolução CONAMA 357/2005 e Deliberação Normativa 
COPAM/CERH/001-08);  

 Presença do Centro de Educação Ambiental (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, 
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 

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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FCD5 – 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 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 

 Monitoramento de Corpos Receptores. 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, eliminação 
de intermediários e 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).                     Cont.  
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7.1.3 Identificação dos Impactos 

 

Como mencionado, os impactos foram identificados com base na suposição do 

crescimento contínuo do turismo, representado pelo incremento no número de 

visitações aos atrativos turísticos, considerando as condições socioambientais 

vigentes, em seus pontos mais importantes. Foram então identificados os seguintes 

impactos: Contribuição potencial do turismo para 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 transportes públicos 

e; Pressão sobre a infraestrutura de saneamento e energia. 

Os impactos acima relacionados são a seguir descritos, pontuando-se as ações 

inerentes à atividade turística e aos aspectos ambientais com os quais interagem, 

observando as forças/oportunidades e as fraquezas/ameaças que foram 

consideradas na análise SWOT e finalizando com a informação de qual FCD está 

relacionado a cada um. Todo este trabalho de identificação e descrição dos 

impactos precede à avaliação dos mesmos 

Identificação dos impactos 

Os impactos ambientais decorrentes de incrementos na atividade turística referem-

se à socioeconomia, à flora e fauna, e às condições dos serviços e infraestruturas de 

saneamento ambiental (drenagem urbana, esgotamento sanitário e gerenciamento 

de resíduos), além de questões de transporte e mobilidade urbana (Figura 94). 
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Figura 94 – Impactos identificados decorrentes da atividade turística 

Fonte: Brencorp (2019). 

Incrementos nos níveis de renda e emprego da atividade turística 

Como já visto, o turismo tem se mostrado uma atividade econômica relevante, com 

expressiva contribuição na formação do Valor Adicionado, formador do PIB da 

capital e de Minas Gerais, bem como na definição da ocupação da mão de obra de 

suas populações. 

Os incrementos nos níveis de renda representam os impactos socioeconômicos e se 

verificam, tanto pela despesa dos turistas com consumo de bens e serviços, quanto 

pelos gastos com investimentos na atividade turística ofertada ao mercado de 

suporte ou não. Associados a todas essas movimentações financeiras estão os 

impostos gerados e gastos dos agentes econômicos envolvidos na atividade, 

empregados direta ou indiretamente na economia e na própria atividade em 

particular. 

Assim, o desenvolvimento da atividade turística, com promoção de aumentos 

sucessivos no número de visitantes e no tempo de permanência, redunda em 

impactos positivos, como geração de emprego e renda. Nesse ponto, o incremento 

nos níveis de renda possibilita um maior investimento na própria atividade levando a 

um ciclo virtuoso. Além de propiciar o estímulo à capacitação profissional, por 

conseguinte esperado, resultante das oportunidades de trabalho criadas em várias 

frentes. 
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Pressões sobre a fauna e a flora 

A fauna e flora remanescentes no município se abrigam nas faixas verdes 

preservadas pelas unidades de conservação, aqui representadas pelos parques 

municipais, o que traz à tona a preocupação em função de alguns aspectos, tais 

como: a geração de resíduos, coleta e disposição de efluentes sanitários e atuação 

negativa dos ruídos, resultado do fluxo de pessoas e das intervenções antrópicas 

nesses ambientes naturais. 

Ainda que estejam inseridos em áreas urbanizadas, estes ambientes permanecem 

como remanescentes verdes nos limites municipais, contribuindo não somente para 

o lazer da população e de turistas, como também para a melhoria da qualidade do ar 

e na climatização do ambiente, visto que a arborização é responsável por amenizar 

temperaturas.  

Nesse sentido, chama-se a atenção para o complexo do Parque das Mangabeiras e 

Parque da Serra do Curral, atrativos naturais relevantes que resguardam fragmentos 

de mata em regeneração secundária, conservados, e que se interagem com outros 

fragmentos de mata nativa contíguos, através de corredores florestais existentes. A 

potencial pressão sobre a fauna e flora pode se dar tanto a partir de visitações 

diretas nesses ambientes naturais, quanto a partir de outras ações praticadas no 

entorno, tais como processos de expansão urbana e atividades de mineração, como 

verificadas ao sul de Belo Horizonte, incluindo o município vizinho de Nova Lima. 

Chama-se ainda a atenção para a carência de instrumentos de manejo e gestão em 

algumas unidades de conservação do município. Ainda que a maioria dos parques 

municipais se encontre em áreas urbanas, necessitando, portanto, de estudos mais 

simples, como Plano de Uso Público, a ausência destes, aliada à ausência de 

estudos de capacidade de carga, se constitui um importante fator determinante de 

maior exposição destas áreas aos impactos decorrentes do aumento de visitações. 

 

Degradação de recursos hídricos 

A circulação de pessoas pela visitação a eventos em Belo Horizonte, que ocasiona o 

aumento na geração de efluentes sanitários e de resíduos sólidos (principalmente de 

resíduos sólidos na realização de eventos de competência dos realizadores com 

disposições inadequadas), demanda cuidados com os recursos hídricos. Nesse 

sentido, destacam-se o projeto P4Tree30e os grandes eventos, como por exemplo, 

o carnaval de Belo Horizonte. 

                                                      
30

 O Projeto P4Tree é uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BELOTUR e o Departamento de 

Química da Universidade Federal de Minas Gerais para desenvolvimento de tecnologia aplicada aos banheiros químicos em 

períodos de festa, como o Carnaval. Busca-se absorver o micronutriente fósforo (disponível no formato de fosfato) presente 

na urina e transformá-lo em adubo que é utilizado na manutenção de parques e jardins. 
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Diante do potencial de disposições inadequadas durante os eventos, como o 

lançamento de resíduos e esgotos em corpos hídricos (direto ou por carreamento 

durante chuvas), são requeridos cuidados com o gerenciamento dos resíduos e 

esgotos, pois além de poder levar a degradação dos recursos hídricos, podem 

também afetar o patrimônio histórico-cultural, a exemplo do Conjunto Moderno da 

Pampulha, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade.  

A Lagoa da Pampulha é o elemento central deste atrativo, cuja qualidade das suas 

aguas representa um fator de risco à balneabilidade e ao desenvolvimento do 

turismo da capital. Ressaltam-se os 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 outros.  

A disposição incorreta de resíduos afeta não somente os recursos hídricos, como 

prejudica o sistema de drenagem, em face da obstrução dos pontos de escoamento 

nas vias e logradouros públicos. Por esta razão, a ineficiência da drenagem (pluvial 

e urbana) merece destaque neste tópico.  

Nesse contexto, estão inseridos os eventos de inundações ocorridos nos últimos 

anos. Responsáveis por comprometer a mobilidade nas avenidas dos córregos do 

Vilarinho, Ribeirão, Ressaca, Pintos, Leitão, Cachoeirinha, Pampulha, Jatobá, e 

Arrudas, que colocam em evidência a vulnerabilidade do atual sistema. Além disso, 

o crescimento e o adensamento informal da malha urbana, que extrapola o controle 

dos processos de aprovação de loteamentos e edificações, deram origem a uma 

série de ocupações irregulares em áreas impróprias para assentamentos (PMSBH, 

2016). 

Mesmo com os programas de educação ambiental já implantados no município, 

ainda é imprescindível a participação da SLU no processo de conscientização da 

população e dos turistas, visando uma maior eficácia da coleta seletiva, o consumo 

consciente, e o entendimento sobre os impactos ambientais resultantes da 

disposição inadequada de resíduos sólidos e do lançamento indevido de rejeitos. 

A despeito dos problemas apontados, cabe destacar que até 2018 foram realizados 

quinze empreendimentos de controle de inundações denominados Bacias de 

Detenção (BD). Apenas dois ainda não foram concluídos. Mesmo com essas novas 

construções, ainda ocorrem alagamentos em pontos como Av. Cristiano Machado 

(PBH, SMOBI, DGAU, 2018). 

 

Pressão na utilização de equipamentos públicos 

O aumento da circulação de pessoas nos eventos demandará esforços integrados 

da administração municipal para acompanhar a disposição dos resíduos e o 
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lançamento dos efluentes sanitários gerados. A pressão na utilização dos 

equipamentos públicos deverá se concentrar nas proximidades dos atrativos, 

devendo ser verificada, sobretudo nas imediações dos atrativos mais visitados e que 

comportam a realização de eventos, tais como a Praça da Liberdade, Parque 

Mangabeiras e o Conjunto Moderno da Pampulha e seus arredores (incluindo o 

estádio do Mineirão).  

Mais uma vez, é necessária uma participação mais ativa da população e dos turistas 

para promover a eficiência da coleta seletiva, contribuindo para a adequada 

disposição final dos resíduos. Daí a importância da mobilização de pessoal para 

conscientização dos visitantes sobre os impactos ambientais resultantes da poluição 

do meio, a participação da SLU na promoção de ações neste sentido, e a 

conservação dos equipamentos públicos, na tentativa de minimizar a depredação de 

sanitários, bancos e lixeiras.  

Considera-se como ação emergencial a ampliação do programa de coleta seletiva 

no município. Atualmente, há necessidade de adequação quanto ao atendimento de 

limpeza de eventos realizados no município, tais como problemas relacionados à 

ausência ou insuficiência de instalação de lixeiras e incentivo da coleta seletiva nos 

eventos. Importante, todavia, registrar que a atuação da SLU durante o carnaval de 

2019 de Belo Horizonte, foi objeto de reconhecimento da população, em pesquisa de 

avaliação realizada.  

 

Pressão nas vias públicas 

O aumento da circulação de veículos nas proximidades dos locais de eventos altera 

a dinâmica do trânsito e sobrecarrega as vias, demandando esforços da 

administração da capital para mitigação desses efeitos. Os locais que mais sofrem 

com o aumento do fluxo de veículos e pedestres são as imediações da Praça da 

Liberdade, Parque das Mangabeiras e Conjunto Moderno da Pampulha. Também 

pode ser sentido nas vias de acesso aos aeroportos e rodoviárias de Belo Horizonte, 

dado o incremento no fluxo de veículos que passam a acessar essas estruturas em 

função da atividade turística. 

Notadamente, o tráfego gerado ocasiona 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. 

Situação comum ocorre na indisponibilidade de vagas de estacionamento no entorno 

dos eventos, que se complica quando os turistas são os condutores, pelo 

desconhecimento natural dos locais permitidos.  
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Vale ressaltar a importância da disponibilização da infraestrutura necessária nos 

locais de entorno imediato dos eventos de grande concentração de pessoas, como 

travessias sinalizadas, rebaixamento de meios fios e tratamento das calçadas, o que 

repercute diretamente no apoio e nos cuidados para com os transeuntes 

notadamente as crianças, idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais. 

 

Pressão sobre os serviços de transportes públicos 

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 

o possível aumento de demanda. 

Nota-se a inexistência de linhas de ônibus dedicadas exclusivamente ao transporte 

de turistas. E a informação disponível não os encoraja a utilizar o transporte público 

existente, especialmente àquelas sobre o sistema tarifário vinculado à utilização do 

cartão BHBUS, que permite descontos de preço nas viagens integradas e integração 

livre nas estações. Demonstrando as dificuldades em obter as informações de 

postos de venda deste cartão. 

Recomenda-se que seja estimulada a introdução de serviços turísticos, guiados ou 

não, utilizando as plataformas tecnológicas de conexão entre operadores e clientes, 

com a utilização de vans ou micro-ônibus, dependendo da demanda identificada. 

 

Pressão sobre a infraestrutura de saneamento e energia 

Já se sabe que a disposição inadequada de resíduos sólidos e efluentes, associada 

ao aumento no consumo de água e energia, tende a exercer pressão no sistema de 

saneamento, envolvendo o abastecimento de água, drenagem urbana, 

gerenciamento de resíduos e tratamento de efluentes. 

Para atuar proativamente sobre as novas demandas, a gestão municipal de Belo 

Horizonte deve estar alinhada com as entidades públicas e privadas de saneamento 

e energia, como a COPASA e CEMIG, na busca pela implementação de ações que 

promovam a eficiência dos segmentos ligados ao saneamento e a energia, 

considerando a delimitação das bacias hidrográficas e a drenagem natural do 

município de Belo Horizonte composta, principalmente, pelos ribeirões Arrudas e 

Onça e, dada estas interações existentes. 

Como já mencionado, um dos maiores problemas no saneamento do município 

refere-se à drenagem urbana e os impactos relacionados com a mobilidade dos 

turistas em dias chuvosos, que pode se agravar com o aumento da atividade 

turística.  
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7.1.4 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, detalhados na Figura 95. 

Figura 95 – Atributos de caracterização dos impactos 

    Fonte: Brencorp (2019). 

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. 

Quanto ao caráter: o impacto pode ser positivo, ao trazer uma alteração benéfica ao 

meio ou negativo, ao trazer uma consequência adversa. 

Segmento 
Econômico (E) Social (S) Institucional (I) Meio Ambiente (MA) 

Significância 
Alta (A) Média (M) Baixa (B) 

Espacialização 
Local (L) Regional (R) 

Propagação 
Curta (C) Média (M) Longa (L) 

Intensidade  
Baixa (B) Moderada (Mo) Alta (A) 

Ordem 
Direta (D) Indireta (I) 

Caratér 
Positivo(+) Negativo(-) 
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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 63, a seguir.  

 



 

5 6 4  

5 6 4  

 

Q u a d r o  6 3  –  A v a l i a ç ã o  d o s  i m p a c t o s  i d e n t i f i c a d o s  

I m p a c t o  C a r á t e r  O r d e m  I n t e n s i d a d e  P r o p a g a ç ã o  E s p a c i a l i z a ç ã o  S i g n i f i c â n c i a  S e g m e n t o  

I n c r e m e n t o  n o s  

n í v e i s  d e  r e n d a  

e  e m p r e g o  

P o s i t i v o  ( + )  
D i r e t o  ( D )  

I n d i r e t o  ( I )  
A l t a  ( A )  L o n g a  ( L o )  R e g i o n a l  ( R )  A l t a  ( A )  S o c i o e c o n ô m i c o / I n s t i t u c i o n a l  

P r e s s õ e s  s o b r e  

a  f a u n a  e  a  f l o r a  
N e g a t i v o  ( - )  D i r e t o  ( D )  M o d e r a d a  ( M o )  M é d i a  ( M )  R e g i o n a l  ( R )  M é d i a  ( M )  M e i o  A m b i e n t e  

D e g r a d a ç ã o  d e  

r e c u r s o s  

h í d r i c o s  

N e g a t i v o  ( - )  I n d i r e t o  ( I )  M o d e r a d a  ( M o )  C u r t a  ( C )  R e g i o n a l  ( L )  B a i x a  ( B )  
M e i o  A m b i e n t e / C u l t u r a l /  

I n s t i t u c i o n a l  

P r e s s ã o  n a  

u t i l i z a ç ã o  d o s  

e q u i p a m e n t o s  

p ú b l i c o s  

N e g a t i v o  ( - )  D i r e t o  ( D )  M o d e r a d a  ( M o )  M é d i a  ( M )  L o c a l  ( L )  M é d i a  ( M )  

M e i o  

A m b i e n t e / S o c i o e c o n ô m i c o /  

C u l t u r a l / I n s t i t u c i o n a l  

P r e s s ã o  n a s  

v i a s  p ú b l i c a s  
N e g a t i v o  ( - )  D i r e t o  ( D )  M o d e r a d a  ( M o )  M é d i a  ( M )  L o c a l  ( L )  M é d i a  ( M )  

M e i o  A m b i e n t e /  

S o c i o e c o n ô m i c o  

P r e s s ã o  s o b r e  

o s  s e r v i ç o s  d e  

t r a n s p o r t e s  

p ú b l i c o s  

N e g a t i v o  ( - )  D i r e t o  ( D )  M o d e r a d a  ( M o )  M é d i a  ( M )  L o c a l  ( L )  M é d i a  ( M )  

M e i o  

A m b i e n t e / S o c i o e c o n ô m i c o /  

I n s t i t u c i o n a l  

P r e s s ã o  s o b r e  a  

i n f r a e s t r u t u r a  d e  

s a n e a m e n t o  e  

e n e r g i a  

N e g a t i v o  ( - )  I n d i r e t o  ( I )  B a i x a  ( B )  C u r t a  ( C )  R e g i o n a l  ( R )  B a i x a  ( B )  M e i o  A m b i e n t e / I n s t i t u c i o n a l  

F o n t e :  B r e n c o r p  ( 2 0 1 9 ) .  
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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, associam-se aos 

segmentos socioeconômico e institucional, 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 atrativos 

naturais e culturais, como o Conjunto Moderno da Pampulha, Circuito Liberdade e os 

Parques Serra do Curral e Mangabeiras, questões relacionadas ao planejamento e 

gestão das instituições ligadas ao desenvolvimento do turismo. 

Os impactos referentes a pressão 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. 

Associadas a cada impacto avaliado, são apresentadas (Quadro 64), sob a forma de 

quadro explicativo, as principais ações decorrentes do aumento da atividade turística 

no município que se interagem ao meio e dão origem aos impactos identificados, 

sendo, portanto, suas causas. 

Quadro 64 – Ações associadas aos impactos identificados. 

IMPACTOS AÇÕES 

Incremento nos níveis de 

renda e emprego 

Aumentos nas despesas dos turistas; 

Aumento dos investimentos no setor turístico; 

Incrementos na arrecadação dos impostos associados. 

Pressões sobre a fauna e 

a flora 

Aumento das visitações descontroladas às unidades de conservação do 

município, com consequências sobre a fauna e flora potencializadas pela 

ausência de planos de manejo e estudos de capacidade de carga. 

Degradação de recursos 

hídricos 

Aumento na geração de efluentes sanitários e resíduos sólidos, 

associado à disposição e lançamento inadequados. 

Pressão na utilização dos 

equipamentos públicos 

Aumento da circulação de visitante no município (sobretudo sobre os 

principais atrativos e eventos). 

Pressão nas vias públicas Aumento da circulação de pessoas e visitantes no município 

Pressão sobre os serviços 

de transportes públicos 

Aumento da circulação de pessoas e visitantes nos meios de transporte 

do município. 

Pressão sobre a Aumento no consumo de água e energia; 
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IMPACTOS AÇÕES 

infraestrutura de 

saneamento e energia 

Aumento da geração de efluentes sanitários provocados pelo aumento 

na circulação de pessoas e visitantes no município. 

Fonte: Brencorp (2019). 

7.1.4.1 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 65). 
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Quadro 65 – Matriz de análise dos impactos cumulativos e sinérgicos 

IM
P

A
C

T
O

 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 

P
re

s
s
õ

e
s
 

s
o
b
re

 a
 

fa
u
n

a
 e

 f
lo

ra
 

 

Impactos 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 

Impactos 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 

D
e

g
ra

d
a
ç
ã
o
 

d
e
 r

e
c
u

rs
o
s
 

h
íd

ri
c
o
s
 

Sinérgicos 
e 

Não cumulativos 
 

Impactos 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 

Impactos cumulativos e sinérgicos. 
Considerando que o aumento das 

pressões sobre o sistema de 
saneamento e energia potencializam 
a degradação de recursos hídricos. 

Não cumulativos 
e 

Não sinérgicos 

P
re

s
s
ã

o
 n

a
 

u
ti
liz

a
ç
ã

o
 d

o
s
 

e
q
u
ip

a
m

e
n
to

s
 

p
ú
b
lic

o
s
 

Não cumulativos 
e 

Não sinérgicos 

Impactos sinérgicos 
e 

Não cumulativos 
 

Impactos cumulativos e não 
sinérgicos. Considerando 

que o aumento da pressão 
nas vias públicas causa 
efeitos cumulativos na 

utilização dos equipamentos 
públicos 

Impactos 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 

P
re

s
s
ã

o
 n

a
s
 

v
ia

s
 p

ú
b
lic

a
s
 

Não cumulativos 
e 

Não sinérgicos 

Não cumulativos 
e 

Não sinérgicos 

Impactos cumulativos 
e 

Não sinérgicos 
 

Impactos 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. 

Impactos 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 

P
re

s
s
ã

o
 

s
o
b
re

 o
s
 

s
e
rv

iç
o

s
 d

e
 

tr
a
n
s
p
o

rt
e
s
 

p
ú
b
lic

o
s
 

Não cumulativos 
e 

Não sinérgicos 

Não cumulativos 
e 

Não sinérgicos 

Impactos cumulativos 
e 

Não sinérgicos 

Impactos cumulativos e 
sinérgicos. 

 

Impactos 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 

P
re

s
s
ã

o
 s

o
b
re

 a
 

in
fr

a
e
s
t.
 d

e
 

s
a
n
e

a
m

e
n
to

 e
 

e
n
e
rg

ia
 

Impactos 
cumulativos e não 

sinérgicos 

Impactos cumulativos e 
sinérgicos. 

Não cumulativos 
e 

Não sinérgicos 

Impactos cumulativos e 
sinérgicos. 

Impactos cumulativos e 
sinérgicos 

 
Não cumulativos 

e 
Não sinérgicos 
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IM
P

A
C

T
O

 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 

In
c
re

m
e

n
to

 n
o
s
 

n
ív

e
is

 d
e
 r

e
n

d
a
 

e
 e

m
p
re

g
o
 d

a
 

a
ti
v
id

a
d
e
 

tu
rí

s
ti
c
a

 

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)31.  

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 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%, considerando os 

dados da FJP (2014). 

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 setor turístico da capital para 

aumentar sua participação, que se destacou em 2014, cuja receita obtida então 

girou em torno de quatro bilhões de reais, para um fluxo turístico de cinco milhões de 

pessoas, ainda que se tratasse de uma condição atípica em função da Copa do 

Mundo. Atualmente, ainda segundo o mesmo observatório, a ocupação dos hotéis 

gira em torno de 50%, mostrando-se ociosa. 

                                                      
31 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. 
 



 
570 

570 
 

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 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. 
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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, a exemplo a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, 

que coordena e planeja a operacionalidade das políticas municipais na área de 

segurança, em conjunto com as polícias Civil e Militar e Federal, com o objetivo de 

reduzir o índice de criminalidade em Belo Horizonte. 

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 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 DAS 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).  

Nesse sentido, a identificação dos elementos da matriz para cada FCD contribui com 

a definição das medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos, tais 
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como: elaboração de estudos de capacidade de carga e planos de manejo para as 

unidades de conservação municipais; medidas de controle da degradação dos 

recursos hídricos; e medidas de controle para amenizar a pressão sobre a 

infraestrutura de saneamento e energia. Além de contribuir também para definição 

das medidas para potencializar impactos positivos, dentre as quais: estímulo à 

capacitação profissional; incentivo à educação ambiental para a valorização da 

atratividade turística; ações de articulação gerencial entre as secretarias municipais 

e entre os demais agentes, públicos e privados, envolvidos na composição da 

atividade turística. 

7.4.1 Elaboração de Estudos de Capacidade de Carga e Planos de Manejo para 
as unidades de conservação municipais 

O plano de manejo é um documento elaborado a partir de diversos estudos, que 

estabelece normas e restrições para uso e manejo dos recursos naturais das 

unidades de conservação e entorno, visando minimizar os impactos negativos e 

garantir a manutenção dos processos ecológicos nestes sistemas naturais.  

As unidades de conservação municipais dotadas de instrumentos de manejo e 

proteção são o Parque Municipal das Mangabeiras, Praça Israel Pinheiro (Praça do 

Papa), Parque Serra do Curral, sendo que as demais ainda carecem destes 

instrumentos técnicos ou ainda não os concluíram. 

Complementarmente aos planos de manejo, os estudos de capacidade de carga 

envolvendo os principais atrativos e equipamentos turísticos estratégicos se 

constituirão em instrumentos de grande valia no sentido de dimensionar previamente 

e, posteriormente, monitorar os níveis de afluxo máximo de visitantes de cada um 

destes equipamentos e atrativos.  

Outra abordagem necessária é o manejo dos principais atrativos e equipamentos 

turísticos de forma global e integrada, que poderá fornecer dados e indicadores 

sobre as condições ambientais ideais, os quais poderão apontar os limites de 

absorção não apenas físicos (lotação), como também relativos à qualidade do ar, 

aos limites dos sistemas de infraestrutura de serviços públicos, tais como o 

abastecimento d’água, a sobrecarga do sistema de esgotamento sanitário, os 

serviços de drenagem, a coleta, o transporte e a destinação de resíduos sólidos, o 

suprimento de energia, telecomunicações e mobilidade urbana.  

Portanto, o aumento da demanda da infraestrutura em função do aumento do fluxo 

turístico poderá resultar na degradação das condições ambientais por segmento ou 

atrativo e em termos globais do município. São diversas as metodologias 

empregadas para o desenvolvimento desses estudos de capacidade de carga, 

destacando-se, dentre outros, o “Modelo Metodológico Referencial de Cifuentes” 

(CIFUENTES, 1992), que se fundamenta em diversos cálculos a partir de 
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indicadores físicos, biológicos e de manejo, visando à definição da Capacidade de 

Carga Física (CCF), que é o limite máximo de visitantes que uma área suporta no 

espaço de um dia.  

Este número é dado pela relação entre os fatores de visita, onde devem ser 
considerados os horários de visitas disponíveis e o tempo de deslocamento 
necessário para cada atrativo. Após definido o CCF, a metodologia utiliza 
outro cálculo, acrescentando fatores de correção, que são definidos em 
função das características da trilha. Os fatores de correção são obtidos 
considerando as variáveis físicas, ambientais, ecológicas, sociais e de 
manejo a fim de se chegar a um número mais coerente com a realidade 
local, sendo eles: Fator de Erodibilidade (FCero), Acessibilidade (FCac), 
Precipitação (FCpre), Fechamento Eventual (FCeven) e Fator Social 
(CFsoc) (TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2015, p.124). 

 

No caso de Belo Horizonte, foi previsto no PDITS (2012) a elaboração de Estudo de 

Capacidade de Carga para a orla da Lagoa da Pampulha. 

Conforme proposto nesta AAE, sugere-se que o Estudo de Capacidade de Carga do 

Conjunto Moderno da Pampulha venha a se constituir em um primeiro piloto que 

ensejará o seu subsequente monitoramento, tendo em vista disponibilizar aos 

núcleos de decisão subsídios de informações envolvendo a evolução concomitante 

dos níveis de afluxo de visitantes ao Polo Ecoturístico da Pampulha e seus 

correspondentes indicadores ambientais. 

Numa perspectiva global e sistêmica, recomenda-se que a este estudo precursor de 

capacidade de carga para o Polo Pampulha, se sigam outros estudos estratégicos 

envolvendo outros atrativos e equipamentos turísticos estratégicos, a exemplo de 

unidades de conservação, parques, a estação rodoviária, os atrativos culturais com 

maior afluxo e correlação com o desenvolvimento do turismo, a exemplo de museus, 

mercado, igrejas, centros de convenções, corredores de transportes intramunicipal e 

intermunicipal com correlação com o fluxo turístico, dentre outros, segundo um 

processo modularizado e em perante evolução e subsequente gerenciamento. 

Com base nestes estudos, serão propiciados instrumentos de suporte para a 

crescente harmonização do desenvolvimento turístico de Belo Horizonte, com 

preservação e melhorias dos seus indicadores ambientais  

Além disso, posterior ao estudo de capacidade de carga, são indispensáveis à 

estruturação e implementação de regras de uso dos espaços, que determinem quais 

áreas podem suportar certos tipos de atividade ou equipamentos com atração 

turística, como arvorismo, balonismo, uso de drones, quadras poliesportivas, trilhas, 

ciclovia, área alimentícia, estacionamento, entre outros.  

Em suma, instrumentos como plano de manejo e estudos de capacidade de carga 

podem servir como importantes ferramentas mitigadoras ou compensatórias dos 
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impactos ambientais, ocasionados pelo aumento das visitações a essas áreas 

verdes, tendo como objetivos principais: 

i. Preservação das unidades de conservação, de modo a minimizar os impactos 

da atividade no meio físico e biótico; 

ii. Definição de zoneamento e critérios de uso turístico e organização da 

atividade turística no interior das unidades, de forma a também propiciar a 

instalação de novos equipamentos e serviços turísticos que promovam 

aumento de receita e a oferta de um atrativo mais qualificado;  

iii. Aumento da qualidade de vida da comunidade local, com a utilização das 

unidades de conservação para fins educacionais, recreativos, culturais e de 

lazer; 

iv. Melhoria no planejamento e atendimento ao visitante, com o consequente 

aumento do grau de satisfação e fidelização dos turistas; 

v. Estabelecimento de indicadores ambientais para o turismo ambiental no 

município; 

vi. Melhoria na gestão ambiental pública do município, com implantação de 

práticas mais sustentáveis pelos atrativos e equipamentos no que se refere a 

efluentes, água, energia, proteção da flora e fauna remanescentes no 

território municipal; 

vii. Observar os aspectos relacionados à biodiversidade dos parques e áreas 

verdes, no que tange à relação da fragilidade destas áreas face a procura por 

visitação, além de estabelecer os princípios e prioridades nos processos de 

construção desses instrumentos de gestão. 

7.4.1 Medidas operacionais de mobilidade relacionadas ao Turismo 

Essas medidas se fundamentam na possibilidade de se desenvolver uma ambiência 

institucional para o desenvolvimento de novas alternativas, que poderiam ou não ser 

incorporadas ao sistema de transporte público para o atendimento da demanda 

turística. 

Propõe-se a articulação do setor de turismo com as empresas de tecnologia, e o 

apoio de empreendedores do setor de transporte, desenvolvendo um novo produto 

de transporte por demanda direcionado ao turismo, chamados por aplicativos, com 

guias especializados que se adaptem às necessidades e interesses de grupos ou de 

indivíduos que queiram compartilhar as viagens guiadas. Esses serviços poderiam 
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ser acoplados à compra de ingressos para os atrativos ou eventos que os 

demandem, ter diversos modelos de rotas turísticas pré-fixadas em oferecimento e a 

possibilidade de ajustá-las às demandas específicas de seus clientes, em tempo 

real. 

7.4.2 Medidas de controle para evitar/mitigar a degradação dos recursos 
hídricos 

O incremento no processo de desenvolvimento do Turismo, com aumento das 

visitações aos parques, shows, eventos, e demais atrativos, implica na geração de 

efluentes sanitários e resíduos, que devido ao lançamento e disposição inadequados 

promovem impactos aos recursos hídricos do município. Nesse sentido, foram aqui 

propostas as seguintes medidas: 

 Interceptar, segregar, coletar e tratar os esgotos sanitários nos locais que 

ainda ocorrem problemas. Menciona-se, em especial, os esgotos lançados na 

Lagoa da Pampulha oriundos de residências no entorno e do município de 

Contagem (PDTIS, 2012); 

 Melhorar os serviços ofertados para se alcançar índices superiores de 

interceptação e tratamento de esgotamento sanitário que atualmente são de 

85% e 79% respectivamente (PBH, 2017); 

 Monitorar de forma contínua e efetiva a qualidade da água na Lagoa da 

Pampulha e planejar para continuidade do tratamento para despoluição da 

Lagoa da Pampulha, sem interrupções, visando manter as condições para o 

seu enquadramento como Classe 3 (Resolução CONAMA 357/2005 e com a 

Deliberação Normativa COPAM/CERH/001-2008); 

 Dar continuidade aos serviços de desassoreamento, limpeza e manutenção 

da Lagoa da Pampulha, para retirada de sedimentos e resíduos; 

 Aumentar a atuação com a Prefeitura de Contagem no âmbito do PROPAM, 

para melhoria das práticas ambientais nas margens dos rios afluentes da 

Lagoa da Pampulha, incluindo ação social e educação socioambiental; 

 Aumentar a participação da população nos programas de educação 

ambiental, âmbito do PROPAM, para coleta seletiva e despoluição da lagoa, 

além de questões ambientais voltadas para a manutenção e melhoria da 

qualidade dos recursos hídricos nos locais de interesse turístico; 

 Melhorar e ampliar os serviços de coleta seletiva para a região da Pampulha, 

com coleta porta a porta, assim como para toda a cidade; 
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 Aperfeiçoar o processo de licenciamento municipal de eventos, fazendo com 

que as exigências de limpeza do local de realização dos eventos sejam 

efetivamente atendidas; 

 Melhorar o sistema de drenagem urbana para evitar os problemas críticos 

com drenagem urbana que geram pontos de inundação na cidade; 

 Ampliar as unidades de processamento de materiais recicláveis, e incentivar a 

instalação de indústrias de reciclagem no município e nas suas proximidades;  

 Medidas de controle para evitar/mitigar a pressão sobre os equipamentos 

públicos, tais como conscientização dos visitantes sobre os impactos 

ambientais, conservação dos equipamentos públicos, divulgação do programa 

Ponto Limpo (SLU), que objetiva eliminar os focos de descarte irregular 

através de ações de mobilização social, entre outras;  

 Reforçar a responsabilidade dos promotores de eventos, principalmente em 

relação aos resíduos sólidos gerados em eventos realizados no município de 

Belo Horizonte; 

 Aperfeiçoar e ampliar as metas do programa de coleta seletiva; 

 Aumentar as campanhas de sensibilização e educação ambiental, priorizando 

os pontos de interesse turístico; 

 Dar continuidade nas intervenções/obras para minimizar os problemas de 

drenagem em pontos de interesse turístico e acessos em Belo Horizonte; 

 Intensificar o monitoramento na utilização dos equipamentos públicos nas 

proximidades dos atrativos, devendo ser verificada, sobretudo, nas 

imediações da Praça da Liberdade, Parque das Mangabeiras e Conjunto 

Moderno da Pampulha. 

7.4.3 Medidas de controle para evitar/mitigar a pressão sobre a infraestrutura 
de saneamento e energia 

 Melhorar o sistema de drenagem, principalmente nos pontos de inundação 

que dificultam o acesso às portas de entrada de turistas no município, como 

na Avenida Cristiano Machado, e nos locais de interesse para o turismo, pois, 

apesar da realização de obras de drenagem na região da Avenida, ainda 

persistem as ocorrências de inundações no período chuvoso; 
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 Reduzir as taxas de perdas de água na distribuição, que são elevadas 

atualmente, principalmente considerando os riscos de redução da oferta e 

problemas recentes com contaminação com rejeitos de minério de ferro de 

manancial (rio Paraopeba), relevante para o abastecimento da RMBH; 

 Incentivar a participação no Programa de Certificação em Sustentabilidade 

Ambiental nos empreendimentos públicos e privados do município;  

 Atuar na conscientização e incentivo para a implementação de sistemas e/ou 

práticas de gestão ambiental, tais como redução de consumo de água e 

energia, implantação de coleta seletiva, consumo consciente, redução da 

geração de resíduos, campanhas educativas, Selo BH Sustentável, 

certificação ISO 14001, entre outros, nos serviços de hospedagem, 

gastronomia, agenciamento, eventos, lazer e entretenimento.  

 

7.5 DEFINIÇÃO DAS 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. Esses impactos, decorrentes do desenvolvimento do 

turismo em seus múltiplos componentes, são capazes de promover crescimentos 

contínuos e duradouros.  

A potencialização dos impactos positivos decorre de todas as medidas propostas 

que afetam a cadeia do turismo, seja em seus atrativos ou na infraestrutura básica e 

de serviços que a suporta, com reflexos na qualidade ambiental e nas condições de 

vida no município de Belo Horizonte. Os efeitos dessa potencialização devem 

extrapolar os limites, atingindo municípios da região metropolitana difusamente e as 

cidades turísticas da região de Ouro Preto, Serra do Cipó e Brumadinho (Inhotim), 

dentre outras, num raio próximo a 100 km32. 

As ações previstas para saneamento e mobilidade urbana, na garantia dos 

processos ecológicos das unidades de conservação, além de controlar os efeitos 

negativos que a atividade turística pode promover, potencializam as condições de 

atratividade e suporte da atividade turística, bem como a regula.  

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. 

                                                      
32

 Vide Linha de Base – definições das Áreas de Influência Direta e Indireta 
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7.5.1 Estímulo à capacitação profissional 

Com o aquecimento da atividade turística e os incrementos nos níveis de renda e 

emprego, várias são as demandas associadas decorrentes e dentre elas, a de mão 

de obra capacitada. Com base no disposto no Produto 2 (Linha de Base) desta AAE 

verificou-se a carência de profissionais e que o crescimento do turismo fatalmente 

promoveria um estímulo à capacitação. 

Como forma de sanar esta carência a Belotur lançou em setembro de 2018 o 

“Programa Belo Horizonte Hospitaleira 2018/2019”, com o objetivo de sensibilizar, 

capacitar e qualificar a população belo-horizontina para a atividade turística. Dentre 

as formas de capacitação estão treinamentos para aprofundar o conhecimento 

turístico da população para promover a receptividade, cursos de formação de 

atendentes de postos de informações e centros de informações ao turista, assim 

como capacitação dos professores da rede de educação para oferta de passeios e 

visitas guiadas. 

Importa mencionar a presença de centros profissionalizantes na área do Turismo e 

das atividades que o suportam na cidade de Belo Horizonte, o que favorece o 

processo de capacitação. 

As ações de estímulo perpassam pelo conhecimento das necessidades do turismo 

pelos envolvidos, no âmbito da articulação no setor turístico. Articulações estas no 

sentido de se estabelecer parcerias com os setores públicos e privados que 

contribuam para a melhoria da qualificação e capacitação profissional local para o 

atendimento ao turista. 

7.5.2 Educação ambiental para a valorização da atividade turística 

Trata-se de disseminar conhecimentos que maximizem percepção dos envolvidos na 

cadeia do turismo e da população local, por meio de ações que ampliem seu 

conhecimento acerca dos impactos e das implicações desta atividade econômica e 

cultural para que seja possível a melhoria da qualidade de vida dos moradores por 

meio da geração de emprego e renda, qualificação das ofertas de serviços urbanos, 

bem como estimular o sentimento de adoração pela cidade e seus atrativos, 

incentivando a receptividade turística e maior participação da comunidade local na 

preservação e promoção do patrimônio e manifestações culturais.  

Objetiva-se despertar nos envolvidos sobre a possibilidade de desenvolvimento de 

uma atividade socialmente inclusiva, que demanda cuidados para sua perpetuação, 

estimulando o sentimento de pertencimento da população anfitriã e fornecendo às 

pessoas ferramentas capazes de adotarem atitudes e comportamentos de 

conservação ambiental e valorização do cabedal turístico. 

São ainda objetivos e formas de potencializar o crescimento da atividade turística: 
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 Estabelecer e manter um banco de dados permanentemente atualizado, com 

aporte de informações sobre o desenvolvimento do turismo sustentável, 

associando informações de caráter ambiental, socioeconômico, cultural e 

político-institucional; 

 Focar na promoção do resgate e valorização de tradições e aspectos 

histórico-culturais da região na cadeia do turismo, fortalecendo o capital 

social; 

 Promover boas formas de convivência interpessoais, com base no respeito às 

diferenças e minorias; 

 Estruturar e implementar mecanismos de incentivos aos turistas que resultem 

no aumento do período de permanência dos mesmos em Belo Horizonte 

através de iniciativas do poder público em articulação com o setor privado, 

valendo-se de recursos, como aplicativos, cartões integrados, dicionários, 

vouchers, tótens, como também em outras mídias. 

7.5.3 Ações de articulação gerencial entre as secretarias municipais e entre os 

demais agentes, públicos e privados, envolvidos na composição da atividade 

turística 

As avaliações obtidas a partir da observância dos FCD e respectivas matrizes 

SWOT permitiram identificar a insuficiência de um intercâmbio gerencial entre os 

mais diversos setores da administração pública da capital (SMMA, SMDE, SMC, 

etc.) com outras administrações de outros municípios, do estado, do governo federal 

e da iniciativa privada, tendo em vista as diversas inter-relações existentes.  

Verifica-se uma deficiência no atendimento das orientações previstas nos 

instrumentos normativos (FUMTUR ainda não regulamentado e Plano Municipal de 

Turismo em elaboração) e um descompasso temporal entre os planos para o turismo 

e um descompasso entre a gestão dos 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. 

Neste sentido, o conjunto de ações propostas neste documento objetiva integrar os 

agentes públicos e privados acerca das necessidades de gestão compartilhada e 

desenvolvimento da atividade turística, permitindo: 

 Planejar e promover ações para o desenvolvimento da atividade turística; 
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 Divulgar e dar suporte às visitações, com vistas a aumentar sua permanência 

no destino; 

 Favorecer e apoiar a execução de programas, projetos e planos ambientais e 

turísticos (políticas públicas, PRODETUR, entre outros); 

 Aperfeiçoar, regularizar e monitorar a legislação existente; 

 Otimizar o desenvolvimento do turismo e aumentar as receitas provenientes 

da cadeia produtiva do setor;  

 Eliminar ou minimizar os desajustes entre oferta e demanda da infraestrutura 

do turismo em seus diversos elos constituintes como, por exemplo, a 

disponibilização de transportes para eventos específicos com sincronia de 

datas/ horários; 

 Conhecer e monitorar as demandas turísticas e dar o suporte necessário ao 

desenvolvimento do setor  

 Evitar eventuais conflitos de interesses e finalidades particulares que os 

envolvidos com a atividade turística possam ter; 

 Dar eficiência aos processos de monitoramento da evolução dos seus 

programas e projetos estruturantes do PRODETUR e que possam ser 

recomendados nesta AAE; 

 Gerar plataforma de dados integrada, com informações fornecidas pelos 

diversos elos da infraestrutura turística e compartilhadas entre si, cabendo 

salientar que essas plataformas de dados e o processo de gerenciamento e 

decisões subsequentes estarão na órbita das atribuições a serem 

desempenhadas pela UCP a ser implementada e instrumentalizada. 

 

7.6 CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS (PROJEÇÕES FUTURAS) 

Os cenários são visões consistentes e plausíveis da realidade futura, que é 

configurada com base em suposições que levam em conta a eventual interferência 

de fatores críticos sobre o resultado almejado e que auxiliam na tomada de decisões 

no processo de planejamento. Dito isso, percebe-se que 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 
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alternativos (1, 2 e 3) e consolidação do cenário de desenvolvimento e 

sustentabilidade (4), que descortina a trajetória ideal a ser trilhada pelo turismo 

dentro do horizonte de prospecção, conforme a seguir descrito e ilustrado no Quadro 

66. 
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Quadro 66 – Fluxograma de evolução da construção dos cenários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Brencorp (2019).  

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 do Programa (PRODETUR), ou seja, sem considerar as 

ações previstas no Programa PRODETUR.  

Cenário 1: 

De Referência (CR) 

 Evolução do Sistema Turismo 

em Articulação com o Sistema 

Ambiental, sem considerar o 

PRODETUR.  

Cenário 2:  

De Construção do PRODETUR – CDP 

 Evolução do Sistema Turismo 

em Articulação com o Sistema 

Ambiental, considerando 

investimentos do 

PRODETUR. 

Cenário 3: 

De Desenvolvimento - Ações 

Estruturantes – CDD 

 Evolução do Sistema Turismo 

em Articulação com o Sistema 

Ambiental, agregando novos 

investimentos, planos, 

programas derivados dos 

riscos e atrativos detectados.  

CENÁRIOS 

ALTERNATIVOS 

Possibilidade de 

Recomendações: 

 Ajustes, correções e ações 

complementares que 

devem ser introduzidas no 

Programa; 

 Medidas e instrumentos de 

complementação; 

 Ajustes / 

complementações no 

PDITS do município de 

Belo Horizonte.  

CENÁRIO DE 

DESENVOLVIMENTO E 

SUSTENTABILIDADE - CDS 
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Este cenário equivale à premissa básica de Coeteris Paribus, ou seja, como se nada 

fosse feito em termos de programas no setor do Turismo e em seus diversos 

componentes (institucional, público, privado, produtivo) no segmento ambiental. 

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 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 (2012) com 

as adaptações às condições vigentes, bem como a avaliação da contribuição que 

fará à economia do Turismo (ver Linha de Base e indicadores) e ao desenvolvimento 

sustentável do município 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 

avaliação da contribuição que fará à economia do turismo de BH e ao 

desenvolvimento sustentável do polo turístico de Belo Horizonte e suas interações 

com outras regiões do Estado de Minas Gerais e/ou outras regiões do País. 

 

7.6.2 Cenário de desenvolvimento e sustentabilidade  

O Cenário de Desenvolvimento e Sustentabilidade se originou da necessidade de se 

atribuir ao setor do turismo diretrizes ambientais e sustentáveis. Dessa forma, 

permite a evolução do atual estágio de desenvolvimento do setor do turismo de Belo 

Horizonte com base na sua relação com o meio ambiente e a cultura, contemplando 

os serviços de infraestrutura e suporte e o sistema normativo jurídico-institucional. 

Em linhas gerais, o que se propõe para o Cenário de Desenvolvimento Sustentável é 

a combinação dos programas e projetos formulados através do PDITS 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.  
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A. Quanto aos ajustes, correções e ações complementares que devem ser 
introduzidos no Programa, ou seja, no PDITS de 2012 e no Plano de 
Marketing (2014) 

 Estruturação e implementação dos roteiros turísticos na versão atualizada do 

Plano de Marketing; 

 Adequações nos Produtos Turísticos, definidos originalmente no PDITS; 

 Integração dos Projetos de Monitoramento de indicadores ambientais com os 

sistemas de informações do turismo; 

 Elaboração do Plano de Desenvolvimento do Turismo Municipal e 

incorporação de ações estruturantes de diversificação da matriz turística, as 

quais deverão ser alinhadas com os instrumentos de planejamento do turismo 

sustentável do município, por exemplo o PDITS e o Plano estratégico, 

podendo constar dentre as precitadas ações estruturantes de diversificação a 

distribuição espacial do processo de desenvolvimento do turismo em Belo 

Horizonte, com a concepção e implantação de um epicentro complementar ao 

Polo Pampulha, envolvendo novo empreendimento estruturante (horizonte de 

10 anos), o qual poderá consistir, conforme já delineado anteriormente, de um 

Polo ou Arena com mostras permanentes de diversos produtos espacialmente 

dispersos envolvendo gastronomia, museus, passeio virtual e novas atrações 

incorporadas às Unidades de Conservação. Ainda dentre os novos polos ou 

produtos que surgirão no contexto do processo de diversificação da matriz 

turística, reforça-se a ideia de desenvolvimento de produtos que incorporem 

soluções tecnológicas aderentes à sedimentação do conceito de Belo 

Horizonte como “Cidade Inteligente”, a exemplo do cartão eletrônico multiuso, 

incorporando vantagens progressivas aos turistas que utilizarem produtos 

contíguos da cadeia de operações turísticas contemplando hotelaria, 

gastronomia, visitas guiadas a parques e Unidades de Conservação, shows, 

mostra artístico-culturais (BHPass). Na mesma linha da diversificação 

poderão estar contidos novos produtos turísticos a serem incorporados ao 

Polo Pampulha, como passeios e competições náuticas, visitas panorâmicas 

à lagoa da Pampulha envolvendo novas soluções tecnológicas relacionadas a 

modais de transportes alternativos (teleférico, monorail), e ainda a 

possibilidade de desenvolvimento de novos produtos turísticos múltiplos 
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(esportes, grandes eventos musicais, shopping center, núcleo de educação 

profissional para o turismo e para esportes, dentre outros), na “Arena do 

Galo”; 

 Atualizações do PDITS e monitoramento e gestão permanente do Plano; 

 Desenvolvimento de estudos de capacidade de carga; 

 Incorporação imediata ao novo PDITS de um programa emergencial de 

investimentos no sistema de drenagem urbana. 

B. Quanto às medidas e instrumentos que complementem a regulação, 
gestão pública, mitigação de impactos, indução de vetores de 
transformação do espaço, etc. 

 Regulamentação e operacionalização do Fundo Municipal do Turismo e do 

ICMS Turístico; 

 Promoção de um maior grau de Integração entre a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e a Belotur; 

 Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional da Belotur;  

 Incorporar as atribuições referentes à cooperação e promoção internacional 

do turismo de Belo Horizonte à Belotur; 

 Fortalecer institucionalmente a gestão da SUDECAP e da SMOBI para 

ampliação e aprimoramento da infraestrutura de serviços públicos de suporte 

ao desenvolvimento das atividades do setor do turismo, meio ambiente e 

cultura especificamente no que concerne ao sistema de drenagem do 

município de Belo Horizonte; 

 Desenvolvimento e implantação, em articulação com a SLU, de sistemas de 

monitoramento, em tempo real, de pontos estratégicos de disposição 

inadequada de resíduos sólidos, efluentes industriais e de outros tipos de 

geradores nos corpos d’água e em áreas passíveis de degradação ambiental, 

com aplicação de sanções e, por outro lado, com incentivos para  iniciativas 

reestruturantes para aplicação de boas práticas ambientais por geradores em 

seus diversos segmentos, com base em soluções tecnológicas envolvendo 

Tecnologia da Informação, Sistemas de Informações Georreferenciadas e 

integração destes sistemas ao COP, além de cooperação com a COPASA, 
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(no âmbito estadual) e com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SMMA), SMOBI e SUDECAP, no âmbito municipal, dentre outros;  

 Ampliação e sistematização de controle de Programas de Educação 

Ambiental (envolvendo Belotur SMMA, SLU) envolvendo transversalmente 

produtos e atrativos turísticos nas unidades regionais.  

C. Quanto a ajustes e complementações no PDITS do Município de Belo 
Horizonte 

 Buscar mínima defasagem e uma máxima integração destes instrumentos de 

planejamento do turismo no âmbito municipal com os seus correspondentes 

no plano federal, estadual e metropolitano; 

 Conceber e implementar um modelo permanente de integração dos 

processos de planejamento e monitoramento dos resultados do setor do 

turismo com a área ambiental e cultural do município, e destes com os 

sistemas correspondentes no plano estadual e metropolitano. 

O Cenário de Desenvolvimento e Sustentabilidade se fundamenta no processo de 

evolução da construção desta AAE, que vai desde as macro políticas 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 do Cenário de 

Desenvolvimento e Sustentabilidade, encontram bases nas conclusões referentes 

aos impactos e FCD inseridos nesse cenário, e em conformidade com os 

componentes do PRODETUR, como aponta o Quadro 67. Por fim, o Quadro 68 

aponta as recomendações e as ações propostas baseadas nas informações 

contidas nos quadros anteriores. 

Dessa forma, com base nos quadros elaborados, foi possível construir uma série de 

ações estratégias, e estimar quais os resultados esperados e a forma de 

monitoramento adotada para efetividade do programa de acompanhamento a ser 

tratado no capítulo a seguir. 
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Quadro 67 – 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 Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (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 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 
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3, 6 

Pressões sobre a fauna e a flora 

 Integração dos Projetos de Monitoramento de indicadores 
ambientas com os sistemas de informações 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;  

 Ampliação, sistematização de controle da implantação de 
Programas de Educação Ambiental nas unidades regionais; 

 Incorporação das atribuições referentes à cooperação e 
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, esgotamento sanitário, a drenagem 
urbana, e a gestão de resíduos sólidos, visando a 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
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á
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4, 5, 6 

Incrementos nos níveis de renda e emprego da 
atividade turística  Adequações nos Produtos Turísticos, definidos originalmente 

no PDITS de forma a incorporar as soluções tecnológicas de 
integração de base de dados turísticas concebidas nesta AAE; 

 Incorporação imediata ao novo PDITS 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 
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 
ambientas 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 
unidades de conservação; 

 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 
operacionalizarem mecanismos perenes e sistemáticos de cooperação com 
eficiência, maximização de resultados e harmonia com os balizadores da 
sustentabilidade. 

F
o
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ti
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1, 2, 4, 6 

Incrementos nos níveis de renda e emprego da 
atividade turística 

 Adequações nos Produtos Turísticos, definidos originalmente 
no PDITS;  

 Incorporar as atribuições referentes à cooperação e promoção 
internacional do turismo de Belo Horizonte à Belotur;  

 Integração, dos Projetos de Monitoramento de indicadores 
ambientas com os sistemas de informações 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, Planejamento Estratégico de Belo Horizonte 
como Destino Inteligente, Plano de Marketing e a própria AAE); 

 A implementação das políticas e planos estruturantes do turismo permite a 
organização e 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 o retorno de 
incrementos de renda devido a uma melhor gestão da atividade turística.  

Incrementos nos níveis de renda e emprego da 
atividade turística 

Pressões sobre a fauna e a flora 

Incrementos nos níveis de renda e emprego da 
atividade turística 

Pressão sobre os serviços de transportes 
públicos 

 FCD 1: 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.  

Fonte: Brencorp, 2019. 
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Quadro 68– Recomendações e ações propostas com base nos FCD relacionados aos componentes do PRODETUR 

Componente 
(PRODETUR) 

FCD* Recomendações  Ações (PDITS + 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, atualização e articulação do arcabouço 
de políticas públicas relacionadas ao setor de turismo do 
município de Belo Horizonte. 

 Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo; 

 Atualização do inventário turístico;  

 Atualização do PDITS; 

 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 Unidade de Coordenação  (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 de turismo em seus diversos elos (hotelaria, 
gastronomia, centros de eventos, parques, centros culturais, etc.). 

3 

 Estimulo as práticas de reciclagem de resíduos sólidos – 
Oficinas de Educação Ambiental - SLU;  

 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 da COPASA, como alcançar 95% de 
interceptação de esgoto.  

 Definir a capacidade de carga para o entorno da região da 
Lagoa da Pampulha para fins de ordenamento turístico.  

 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 e em geral, polo da 
Pampulha                                                                                                                                                                                                                           

 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.), monitoramento de indicadores ambientais                                           

 Manter o enquadramento da Lagoa da Pampulha como Classe 3 (Resolução CONAMA 375/2005 e Deliberação 
Normativa COPAM/Cerh/001-08) 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; 

 Remuneração 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 seguimentos Turismo, Meio Ambiente e Infraestrutura. 

   

6   Incentivar o uso de fontes limpas de energia. 
 Fornecer incentivos aos transportes (públicos ou privados) que utilizarem insumos energéticos ambientalmente 

adequados como, por exemplo, a isenção de taxa de estacionamento. 2 - Fornecer incentivos a utilização de 
combustíveis alternativos em frotas de ônibus e táxis e serviços transportes por aplicativos 
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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 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 e monitoramento de pontos críticos de descarte e monitoramento global das 
operações. 

6  Incentivar o consumo de fontes renováveis de energia  

 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. 

2 

 Elaboração do Projeto de concessão do Programa de 
Certificação Ambiental; Estimulo as práticas de reciclagem de 
resíduos sólidos – Oficinas de Educação Ambiental - SLU; 

 Estruturação e implantação de um sistema de monitoramento de 
descartes de resíduos, 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 técnico, econômico-financeira e socioambiental, do desenvolvimento e 
implantação de um Projeto Piloto envolvendo a BELOTUR, o COMTUR, a SLU, Universidade, indústrias 
recicladoras, e investidor(es) privado(s), juntamente com parcela da cadeia  produtiva do turismo pré-qualificada a 
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, SLU, a rede hoteleira, a rede de gastronomia, os 
aeroportos, estação rodoviária, grandes eventos, no sentido de utilizar a geração de resíduos em estudos e 
projetos pilotos relacionados à geração de energia, a reciclagem e transformação em créditos de energia para 
utilização em meios de transportes. 
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 Efetivar um incremento significativo do grau de articulação e 

coesão das atribuições da Belotur com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SMDE. 

 Fortalecimento institucional da BELOTUR;  

 Normatização das demais atribuições da BELOTUR, visto que as condições, regras e 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 Fundo Municipal do Turismo; 

 Implementação da Unidade de Coordenação de Programas (UCP). 
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 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, regras e 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. 
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Componente 
(PRODETUR) 

FCD* Recomendações  Ações (PDITS + OUTRAS) 

1 

 Efetivar um incremento significativo do grau de articulação e 
coesão das atribuições da Belotur com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SMDE);  

 Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo; 

 Atualização do PDITS. 

 Fortalecimento institucional da BELOTUR; Elaboração e Implantação do Plano Municipal do Turismo; 

 Normatização das demais atribuições da BELOTUR, visto que as condições, regras e 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 Fundo Municipal do Turismo;  

 Estruturação da Unidade de Coordenação de Programas (UCP). 

4 
 Fortalecer o sistema de gestão de informações do setor de 

turismo e seus diversos elos. 

 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 no âmbito da UCP (sala de situação) com informações 
sistematicamente acumuladas acerca das operações do setor do turismo. 

4 
 Integração dos sistemas de planejamento do desenvolvimento 

global do município, com os diversos instrumentos de 
planejamento e gestão do turismo; 

 Integrar a implantação do Sistema de monitoramento das atividades turísticas com o Sistema de indicadores 
ambientais, ambos previstos no PDITS. 

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 de 

Turismo, buscando otimização de recursos. 

Fonte: Brencorp, 2019. 

*FCD 1: 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. 
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8. RECOMENDAÇÕES E PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO  

 

8.1 DEFINIÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

A formulação das recomendações nesta AAE transcende uma simples indicação das 

possíveis soluções para os desafios inerentes ao desenvolvimento do turismo 

sustentável em Belo Horizonte. 

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 69 – Medidas formuladas a partir da análise das forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças referentes aos FCD e aos impactos com eles 

relacionados – 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.  
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Quadro 69 – Medidas formuladas a partir da análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças referentes aos FCD e aos impactos com eles relacionados 

Impacto FCD Forças Fraquezas Oportunidades  Ameaças Medidas 
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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 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 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; 

 Plano Diretor do Município de Belo 
Horizonte (Projeto de Lei 
1.749/2015) ainda não em vigor, mas 
já aprovado pela Câmara Municipal 
de Belo Horizonte (CMBH); 

 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, 
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 da condição 
social de Belo Horizonte. 
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Impacto FCD Forças Fraquezas Oportunidades  Ameaças Medidas 
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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 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. 

 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.  

 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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Impacto FCD Forças Fraquezas Oportunidades  Ameaças Medidas 
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3,5 

 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; 

 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 estudo 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, 
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 aos 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 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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Impacto FCD Forças Fraquezas Oportunidades  Ameaças Medidas 
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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 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 do Programa de 
Recuperação e Desenvolvimento 
Ambiental da Bacia da Pampulha 
(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.  
  

 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. 

 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 
conscientização da população e dos 
visitantes sobre os impactos 
ambientais resultantes da poluição 
do meio ambiente. 
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Impacto FCD Forças Fraquezas Oportunidades  Ameaças Medidas 
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3 

 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 Centro de Educação 
Ambiental do Programa de 
Recuperação e Desenvolvimento 
Ambiental da Bacia da Pampulha 
(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 (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; 

 Programa de Recuperação e 
Desenvolvimento Ambiental da 
Bacia 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 357/2005 e 
Deliberação Normativa 
COPAM/Cerh/001-08);  

 A Pampulha conta com o Centro 
de Educação Ambiental do 
Programa de Recuperação e 
Desenvolvimento Ambiental da 
Bacia da Pampulha (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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5 

 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. 

 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 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. 

 Pressão no sistema de 
saneamento, envolvendo o 
abastecimento de água, 
drenagem urbana, 
gerenciamento de resíduos e 
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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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 70– Recomendações e ações propostas com base nos 

FCD relacionados aos componentes do PRODETUR – propõe as recomendações 

necessárias ao desenvolvimento do turismo sustentável no município de Belo 

Horizonte. 

 

 



 
601 

601 
 

Quadro 70 – Recomendações e ações propostas com base nos FCD relacionados aos componentes do PRODETUR 

Componente 
(PRODETUR) 

FCD* Recomendações  Ações (PDITS + OUTRAS) 

Produto turístico 

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, atualização e articulação do arcabouço 
de políticas públicas relacionadas ao setor de turismo do 
município de Belo Horizonte. 

 Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo; 

 Atualização do inventário turístico;  

 Atualização do PDITS; 

 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 Unidade de Coordenação de Programas (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 de turismo em seus diversos elos (hotelaria, gastronomia, 
centros de eventos, parques, centros culturais, etc.). 

3 

 Estimulo as práticas de reciclagem de resíduos sólidos – 
Oficinas de Educação Ambiental - SLU;  

 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 da COPASA, como alcançar 95% de 
interceptação de esgoto.  

 Definir a capacidade de carga para o entorno da região da 
Lagoa da Pampulha para fins de ordenamento turístico.  

 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 e em geral, polo da Pampulha                                                                                                                                                                                                                           

 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.), 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. 

    

Comercialização 

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; 

 Remuneração 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 seguimentos Turismo, Meio Ambiente e Infraestrutura. 

 
    

6   Incentivar o uso de fontes limpas de energia. 
 Fornecer incentivos aos transportes (públicos ou privados) que utilizarem insumos energéticos ambientalmente 

adequados como, por exemplo, a isenção de taxa de estacionamento. 2 - Fornecer incentivos a utilização de 
combustíveis alternativos em frotas de ônibus e táxis e serviços transportes por aplicativos 
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Componente 
(PRODETUR) 

FCD* Recomendações  Ações (PDITS + OUTRAS) 

Infraestrutura de 
serviços básicos 

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 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 e monitoramento de pontos críticos de descarte e monitoramento global das 
operações. 

6  Incentivar o consumo de fontes renováveis de energia  

 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. 

2 

 Elaboração do Projeto de concessão do Programa de 
Certificação Ambiental; Estimulo as práticas de reciclagem de 
resíduos sólidos – Oficinas de Educação Ambiental - SLU;                  

 Estruturação e implantação de um sistema de monitoramento de 
descartes de resíduos, 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 técnico, econômico-financeira e socioambiental, do desenvolvimento e 
implantação de um Projeto Piloto envolvendo a BELOTUR, o COMTUR, a SLU, Universidade, indústrias recicladoras, 
e investidor(es) privado(s), juntamente com parcela da cadeia  produtiva do turismo pré-qualificada a 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, SLU, a rede hoteleira, a rede de gastronomia, os 
aeroportos, estação rodoviária, grandes eventos, no sentido de utilizar a geração de resíduos em estudos e projetos 
pilotos relacionados à geração de energia, a reciclagem e transformação em créditos de energia para utilização em 
meios de transportes. 

Gestão socioambiental 1 
 Efetivar um incremento significativo do grau de articulação e 

coesão das atribuições da Belotur com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SMDE. 

 Fortalecimento institucional da BELOTUR;  

 Normatização das demais atribuições da BELOTUR, visto que as condições, regras e 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 Fundo Municipal do Turismo; 

 Implementação da Unidade de Coordenação de Programas (UCP). 
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Componente 
(PRODETUR) 

FCD* Recomendações  Ações (PDITS + OUTRAS) 

Fortalecimento 
institucional 

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, regras e 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. 

1 

 Efetivar um incremento significativo do grau de articulação e 
coesão das atribuições da Belotur com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SMDE);  

 Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo; 

 Atualização do PDITS. 

 Fortalecimento institucional da BELOTUR; Elaboração e Implantação do Plano Municipal do Turismo; 

 Normatização das demais atribuições da BELOTUR, visto que as condições, regras e 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 Fundo Municipal do Turismo;  

 Estruturação da Unidade de Coordenação de Programas (UCP). 

4 
 Fortalecer o sistema de gestão de informações do setor de 

turismo e seus diversos elos. 

 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 no âmbito da UCP (sala de situação) com informações 
sistematicamente acumuladas acerca das operações do setor do turismo. 

4 
 Integração dos sistemas de planejamento do desenvolvimento 

global do município, com os diversos instrumentos de 
planejamento e gestão do turismo; 

 Integrar a implantação do Sistema de monitoramento das atividades turísticas com o Sistema de indicadores 
ambientais, ambos previstos no PDITS. 

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 de 

Turismo, buscando otimização de recursos. 

Fonte: Brencorp, 2019. 

*FCD 1: 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. 
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Considerando a necessidade de articulação das ações aqui propostas com os responsáveis pela sua execução, dadas as 
condições vigentes de governança, no Quadro 71 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.   
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Quadro 71 – 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
ro

d
u

to
 T

u
rí

s
ti

c
o

 

 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), 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 na região da Lagoa da Pampulha. 

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 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 
FUNDAÇÃO 
PARQUES 

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 Unidade de Coordenação de Programas (UCP). BELOTUR 
Monitoramento efetivos das ações 

do PRODETUR 
   

 Estruturação e implementação de unidades de monitoramento e suporte à UCP. BELOTUR Fortalecimento das ações da UCP    
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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 

 

 Elaboração de estudo técnico de capacidade de carga para o entorno da região da 
Lagoa da Pampulha. 
 

BELOTUR, 
SMMA, SMOB, 
SUDECAP, BH 
TRANS, SLU e 

COPASA  

Ordenamento Turístico da região 
da Lagoa da Pampulha 

   

C
o

m
e

rc
ia

li
z
a

ç
ã

o
 

 Atualização do Plano de Marketing Belotur e 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 e 
BHTRANS 

Aumento da atratividade dos 
produtos turísticos  

   

 
 Fornecer incentivos a utilização de combustíveis alternativos em frotas de ônibus, 

táxis e serviços transportes por aplicativos. 

BELOTUR e 
BHTRANS 

  

Aumento da atratividade dos 
produtos turísticos  

  
   

In
fr

a
e

s
tr

u
tu

ra
 d

e
 s

e
rv

iç
o

s
 b

á
s

ic
o

s
 

 Desenvolver as bases de um Macroprojeto de Planejamento dos sistemas de 
infraestrutura de serviços públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SMOBI, 
SUDECAP e 
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 e 

SUDECAP 

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 e 
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 e 
SMMA 

Aumento na produção de energia 
fotovoltaica 

   

 

 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 arcabouço organizacional, jurídico e normativo. 
 

BELOTUR e 
SMMA 

  

Aumento na produção de energia 
de fontes alternativas 

  
   

G
e

s
tã

o
 s

o
c

io
a

m
b

ie
n

ta
l 

 Concepção e desenvolvimento de projeto integrado no sentido de utilizar a geração 
de resíduos em estudos e projetos pilotos relacionados à geração de energia, a 
reciclagem e transformação em créditos de energia para utilização em meios de 
transportes. 

BELOTUR, 
CEMIG, 

SLU, 
SMMA 

Implantação do projeto integrado 
(resíduos+ energia) 

   

 Viabilidade técnico, 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 estimulo as práticas de reciclagem de resíduos sólidos  
SLU, 

SMMA 

Aumento nos volumes de 
recicláveis 

   

 
Oficinas de educação ambiental    

F
o

rt
a

le
c

im
e

n
to

 i
n

s
ti

tu
c

io
n

a
l 

 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, regras e 
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 Fundo Municipal do Turismo  BELOTUR    

 Estruturação da Unidade de Coordenação de Programas (UCP).  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 

 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 e BH TRANS 

COP 
   

 Implantação de uma Central de Monitoramento (sala de situação) com informações 
sistematicamente acumuladas acerca das operações do setor do turismo. 

BELOTUR e COP    

 Fortalecimento institucional da BELOTUR; Elaboração e Implantação do Plano 
Municipal do Turismo;  

 Criação do Fundo Municipal do Turismo; Estruturação da Unidade de Coordenação 
de Programas (UCP). 

BELOTUR    

 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 e 
BHTRANS 

   

Fonte: Brencorp, 2019. 
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8.1.1 Medidas úteis às necessidades no contexto atual 

 

Orientações para o desenvolvimento das fases seguintes do 

planejamento 

A partir das informações consolidadas na linha de base, nos FCD, no diagnóstico 

estratégico, na identificação dos impactos estratégicos e na proposição do cenário 

de sustentabilidade, pôde-se chegar às seguintes considerações: 

I. No que concerne à integração entre o sistema de planejamento do 

desenvolvimento global do Município de Belo Horizonte (Plano Diretor, BH 

2030 e outros) e os instrumentos de planejamento do setor do turismo 

(PDITS, Plano de Marketing, Plano de Desenvolvimento do Turismo e outros), 

verifica-se um baixo grau de compatibilização e harmonização. Tal situação 

se reflete na não apropriação de vantagens e sinergias, e na ineficiência em 

setores diversos. A identificação prévia de empreendimentos estruturantes no 

setor econômico como um todo, com os empreendimentos do setor do 

turismo, além dos investimentos nos setores básicos sociais (educação, 

saúde e segurança pública) e seus reflexos em termos de suporte ao 

desenvolvimento do turismo, são alguns dos mecanismos que propiciarão 

condições para a redução das deficiências identificadas, racionalizando e 

potencializando o desenvolvimento do turismo da capital; 

II. Constatou-se ainda um baixo grau de integração dos instrumentos de 

planejamento e gestão (incluindo sistemas de informações) do setor do 

turismo com o meio ambiente e a cultura, partindo do âmbito municipal e se 

estendendo às esferas metropolitana, estadual e federal, gerando igualmente 

significativas limitações quanto à capacidade de uma gestão articulada entre 

os três setores, e, conseqüentemente, entraves à harmonização do 

desenvolvimento do turismo, com as correspondentes repercussões (positivas 

ou negativas) em termos ambientais e aquelas relacionadas ao patrimônio 

cultural; 

III. Verificou-se também a descontinuidade do PDITS, cumulada com a não 

implantação da UCP (Unidade de Coordenação de Programas), o que, à parte 

das demais restrições, dentre elas as orçamentárias, concorreu para o não 
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alcance de diversas metas do PDITS, incluindo aquelas relacionadas ao 

desenvolvimento institucional da BELOTUR, a não implantação dos sistemas 

de monitoramento dos indicadores do desenvolvimento do turismo e também 

dos indicadores ambientais; 

IV. Cabe assinalar, também, a não elaboração do Plano Municipal de Turismo e a 

conseqüente não consolidação da política municipal do turismo, do Fundo 

Municipal do Turismo, e de outros mecanismos de incentivo ao turismo – por 

exemplo, o ICMS Turístico, a redução do ISSQN para eventos artísticos, os 

incentivos à certificação de procedimentos ambientais, dentre outros 

instrumentos cuja implementação se refletirá em relevantes progressos no 

setor turístico municipal combinados com novos padrões de sustentabilidade; 

V. Outro aspecto a considerar para fundamentar as orientações para o 

desenvolvimento das fases seguintes do planejamento do processo de 

desenvolvimento sustentável do turismo de Belo Horizonte refere-se à 

desconexão dos sistemas de planejamento e gestão da infraestrutura entre si, 

e destes com os sistemas de planejamento e gestão do turismo, do meio 

ambiente e do segmento cultural; 

VI. Constatou-se, ainda, a desarticulação no processo de planejamento e gestão 

entre os diversos elos da cadeia produtiva do turismo, envolvendo os atrativos 

turísticos e os equipamentos turísticos, como a rede hoteleira, 

empreendimentos gastronômicos, sistemas de transporte e outros 

equipamentos e serviços. 

Com base nessas conclusões, resultam as seguintes orientações a seguir 

apresentadas para o planejamento futuro do setor do turismo, em harmonia com o 

planejamento do desenvolvimento global do município e com os segmentos meio 

ambiente, cultura, infraestrutura e com os diversos núcleos produtivos do setor 

privado ligados ao turismo. 

 

Orientações para o fortalecimento institucional (legislação, governança, 

dentre outros) 

A promoção do desenvolvimento do turismo sustentável e integrado de Belo 

Horizonte pressupõe o intercâmbio entre os setores da administração pública da 
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capital e outras administrações municipais, estaduais e federal, tendo em vista as 

diversas inter-relações existentes.  

Como já verificado ao longo da construção da AAE, o desenvolvimento do turismo 

sustentável integrado e sua viabilidade dependem da garantia do equilíbrio do 

conjunto de fatores internos ou externos à capital, no que tange ao funcionamento, 

ao dimensionamento, ao acompanhamento e à gestão vitais à atividade e, portanto, 

estratégicos.  

Há dependência de fatores ou equipamentos não disponíveis na capital e cuja 

gestão é realizada por organismos das esferas municipal, estadual ou mesmo 

federal, situados fora de seu limite territorial. 

Toda essa condição exige a implementação de ações que fortaleçam as instituições, 

agreguem evolução nas condições de governança e apresentem maior controle 

sobre o conjunto legal/normativo aplicado ao turismo. 

Alguns pontos foram identificados nesta AAE, que demonstram tais necessidades, e 

para os quais devem ser efetivadas medidas com vistas ao aprimoramento dos 

mecanismos de controle de potenciais ameaças ao desenvolvimento do Turismo. 

São eles: 

 A necessidade de um intercâmbio gerencial efetivo e perene dos setores da 

administração pública da capital (Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 

SMMA, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SMDE, e 

Secretaria Municipal de Cultura – SMC) com outras administrações de outros 

municípios, do estado, do governo federal e da iniciativa privada, tendo em 

vista as diversas inter-relações existentes; 

 A interdependência dos atrativos turísticos naturais e culturais de Belo 

Horizonte, e suas respectivas recepções de visitas, com o dimensionamento, 

o acompanhamento e a gestão dos sistemas de transporte e mobilidade, 

saneamento e meio ambiente, considerando suas interações com outros 

órgãos de administração externos à capital; 

 A necessidade de articulação entre os diversos elos de operação/governança 

do setor de turismo, que envolve os equipamentos de integração como 

aeroportos, estações rodoviárias, sistema hoteleiro, setor gastronômico, 

acessos, dentre outros; 

 As condições de transporte e mobilidade urbana municipal e intermunicipal 

apresentam problemas de governança e integração que abrangem todos os 
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serviços de transporte público e privado, o que dificulta a organização de 

serviços voltados à mobilidade dos turistas. Tais condições demandam ações 

multimodais de transporte, além de integração com o turismo sustentável, 

constituindo-se ao mesmo tempo em uma oportunidade para seu 

desenvolvimento tecnológico, principalmente no campo das fontes de energia 

limpas; 

 A importância da efetivação do atendimento às orientações previstas nos 

instrumentos normativos, tais como a implementação do FUMTUR (não 

regulamentado) e o Plano Municipal de Turismo, etc.; 

 A eliminação, segundo processo gradual e sistêmico envolvendo as instâncias 

de governo municipal, metropolitano, estadual e federal, do descompasso 

temporal entre os planos para o turismo nas diversas esferas da 

administração pública; 

 A efetivação da integração dos mecanismos de planejamento e gestão dos 

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; 

 A implementação de planos de manejo e estudos de capacidade de carga nas 

Unidades de Conservação e em outros atrativos turísticos de Belo Horizonte, 

a partir de um processo estruturado de priorização e evolução modularizada, 

balizado em análise e cotejamento de riscos e segundo critérios de 

diversificação espacial; 

 O planejamento e a implementação, em regime de prioridade máxima, de 

melhorias na qualidade e na eficácia dos serviços de saneamento nos locais 

de interesse para o turismo como: problemas críticos de drenagem urbana 

gerando pontos de inundação, inclusive em áreas que dificultam o acesso ao 

Aeroporto Internacional de Confins; ampliação do programa de coleta seletiva, 

além das unidades de triagem, reciclagem e reaproveitamento de resíduos, 

inclusive para compostagem e geração de energia; problemas com esgotos 

não interceptados e coletados, e descontinuidades nas redes de esgotos 

interceptados, inclusive na Bacia da Pampulha; redução do assoreamento e 
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dos resíduos na Lagoa da Pampulha; e redução das perdas de água nos 

sistemas de captação, adução, estações elevatórias, tratamento e 

distribuição, atualmente situada em percentual de 36,5% (SISTEMA 

NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS, 2013), e 

pouca ou nenhuma prática de gestão ambiental nos serviços e equipamentos 

inseridos nas áreas de interesse turístico. 

Cabe ressaltar a necessidade do atendimento às demandas da UNESCO, como 

alcançar 98% de interceptação de esgoto e manter o enquadramento da Lagoa da 

Pampulha como Classe 3 (Resolução CONAMA 357/2005 e Deliberação Normativa 

COPAM/CERH/001-2008). 

A integração entre os agentes envolvidos na atividade turística se faz necessária ao 

alcance do turismo contínuo e duradouro, facilitando o conhecimento do visitante às 

oportunidades e favorecendo o aumento de suas visitações, assim como a 

frequência e a duração de suas estadias, cuja meta estabelecida no PDITS 

elaborado em 2012 era de ampliar a permanência de 7,4 pernoites para 7,7 

pernoites em 2020 (PDTIS, 2012). 

Nesse sentido, em síntese, medidas que promovam articulação gerencial entre as 

secretarias municipais e os demais agentes, públicos e privados, envolvidos na 

composição da atividade turística, são necessárias, assim como o compartilhamento 

de informações que possam ser aproveitadas na efetividade da construção e 

implantação de ações. Tais medidas estão contempladas no âmbito das 

recomendações e dos programas de acompanhamento apresentadas neste produto. 

 

8.1.2 Diretrizes e restrições para a execução do PDITS (projetos considerados 

necessários e respectivos requisitos de avaliação e licenciamento ambiental) 

no cenário do desenvolvimento sustentável 

As diretrizes para concepção de projetos a serem incorporados ao Plano de 

Desenvolvimento do Turismo Sustentável de Belo Horizonte (em sua versão a ser 

atualizada e estrategicamente alinhada com esta AAE) deverão estar norteadas pela 

aderência e pela sintonia com os seguintes elementos balizadores: 

I. Correlação direta com os segmentos integrantes do PDITS, conforme a seguir 

relacionados: 

 Produto turístico; 

 Comercialização; 

 Infraestrutura e serviços básicos; 
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 Fortalecimento institucional; e 

 Gestão socioambiental. 

II. Alinhamento com os seis Fatores Críticos de Decisão (FCD), definidos 

anteriormente nesta AAE (ver Produto 3); 

III. Verificação da imprescindibilidade de que os processos de evolução das 

ações, nos campos do turismo, do meio ambiente, da infraestrutura em seus 

diversos elos, e do sistema organizacional, jurídico e normativo, se deem de 

forma harmônica e consentânea, sob pena de produzir desequilíbrios no 

diapasão das mudanças e resultados defasados e, portanto, sem guardar 

consistência e maximização de eficiência global; 

IV. Que o macroplanejamento das mudanças contemple um processo de 

maturação modularizada envolvendo, de uma parte, a efetivação dos projetos 

estruturantes já formulados e ainda não implementados no âmbito do PDITS 

originalmente concebido, e, de outra parte, a formulação de projetos 

estruturantes decorrentes das recomendações estratégicas contidas no 

Quadro 5 deste trabalho, contemplando novos aspectos não vislumbrados 

originalmente no PDITS (2012), os quais serão implementados em paralelo, 

nos horizontes de curto prazo (até três anos), médio prazo (entre três e cinco 

anos) e no longo prazo (do sexto ao décimo ano), conforme apresentado 

sinteticamente a seguir: 

 Integração dos sistemas de gerenciamento de indicadores ambientais 

(qualidade do ar, percentual de coleta seletiva de resíduos sólidos, 

qualidade da água, sistema de alerta de chuvas, variações climáticas e 

outros) com o sistema de gerenciamento de indicadores do turismo, os 

quais foram delineados nas etapas anteriores desta AAE e se 

encontram explicitados nesta etapa no Quadro 5 e 6, mas que se 

agreguem para propiciar, decorrido um período de transição, uma 

condição de estabilidade em patamares de máxima eficiência. 

V. Que concomitantemente à concepção e à formulação dos Projetos 

Estruturantes que constarão na nova versão do PDITS sejam delineadas a 

estruturação e a implantação de um Modelo de Monitoramento e Gestão dos 

Projetos nos diversos segmentos, de forma harmônica, juntamente com os 
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indicadores de desempenho e metas correspondentes às mudanças contidas 

em cada segmento de ação (segundo processo de definição compatível com 

a ferramenta AAE), e subsequentemente segundo processo crescente de 

detalhamento, nos seus projetos integrantes “per si” e destes projetos de 

forma integrada;  

VI. Que os processos de análise de viabilidade e consistência das 

recomendações e ações propostas no âmbito desta AAE se deem segundo 

um prisma de avaliação compatível com o caráter estratégico desta 

ferramenta, ou seja, em termos de sua consistência lógica, seu alinhamento 

com a compatibilização dos aspectos de desenvolvimento estratégico do 

turismo com o meio ambiente, as questões de infraestrutura e aspectos 

relacionados à gestão, a partir dos dados e análises consolidados 

previamente neste estudo, e que sejam progressivamente analisados e 

aprofundados nos seus aspectos orçamentários, econômico-financeiros e 

funcionais, nos estudos específicos que decorrerão das decisões estratégicas 

resultantes desta AAE, especificamente na versão atualizada do PDITS. 

 

Apontar formas de articulações institucionais necessárias para suprir as 

demandas sociais 

Considerando que já existem canais de articulação e consulta dos diversos 

segmentos sociais, operacionalizados através de outras secretarias com as quais se 

projeta o fortalecimento de mecanismos de integração com a BELOTUR e com a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (por exemplo, a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente interage com a comunidade através de programas de 

educação ambiental nas unidades regionais), sugere-se que os canais de 

interlocução e consulta ora empregados venham a ser aproveitados para o 

desenvolvimento de processos interativos com as comunidades, envolvendo, desta 

feita, a participação comunitária na evolução do sistema do turismo da capital em 

bases sustentáveis. 

Em que pesem as contribuições desta AAE na formulação do Plano de 

Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável, mesmo que este não seja um 

instrumento específico de formulação de políticas públicas para as áreas sociais, é 

necessário considerar os aspectos transversais do desenvolvimento turístico 

sustentável e sua correlação com os aspectos sociais. Nesse sentido, apresentam-
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se a seguir algumas linhas básicas e ações no campo social de forma a harmonizar 

o desenvolvimento turístico com tais elementos balizadores. 

 Atrelar aos incentivos a serem formulados e implementados para a 

certificação ambiental de empreendimentos turísticos o concomitante 

estímulo à geração de empregos e programas de capacitação 

correlatos envolvendo as camadas mais vulneráveis da comunidade 

belo-horizontina; 

 Incorporar à política social relacionada à geração de empregos, renda 

e qualificação das camadas mais vulneráveis programas de inserção 

social de catadores e catadoras de resíduos recicláveis nos 

empreendimentos turísticos nos seus diversos elos, rede hoteleira, 

rede gastronômica, centro de convenções, casas de espetáculos, 

eventos esportivos e musicais com grandes aglomerados 

populacionais; 

 Contemplar nos programas de geração de empregos no setor do 

turismo sustentável a inserção das comunidades representantes de 

minorias como LGBTs, além de outros grupos como menores 

aprendizes e pessoas com capacidade laborativa pós-período de 

aposentadoria; 

 Engajar as secretarias de educação, saúde e segurança pública, e 

outros organismos como SENAI e SENAC em programas de suporte 

setorial e integrado do processo de desenvolvimento do turismo 

sustentável de Belo Horizonte. 

Além desses canais, as instituições com forte interação com as comunidades, que 

foram identificadas na elaboração da Linha de Base, também poderão ser acionadas 

no desenvolvimento destes processos de interação e consulta. 

Adicionalmente, o próprio processo de consulta e validação desta AAE, através de 

Audiência Pública, poderá ensejar a identificação de novos canais de comunicação, 

consulta e participação da comunidade belo-horizontina, não apenas na aprovação 

desta AAE, mas nos desdobramentos e na evolução das Recomendações 

Estratégicas formuladas e nas Ações Estruturantes a serem aprofundadas. 
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8.2 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS 

RECOMENDAÇÕES, AÇÕES PROPOSTAS E RESULTADOS ESPERADOS 

O Programa de Acompanhamento da implantação 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 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: 

 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; 
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 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 Fundo Municipal do Turismo; 

 O desenvolvimento e implantação dos Sistemas de Monitoramento dos 

Indicadores do Turismo e do Meio Ambiente, concebidos no PDITS (2012); 

 A integração entre os sistemas de gestão de infraestrutura de serviços 

públicos, com responsabilidade na COPASA (água), na SUDECAP e SMOBI 

(drenagem), na 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; 

 O gerenciamento dos Programas e Projetos Ambientais correlacionados ao 

desenvolvimento do turismo compartilhado com a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente,  

 O Fortalecimento Institucional da Belotur, previsto no PDITS 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: 
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I. Concepção e implementação do Programa de Fortalecimento 

Institucional da Belotur; 

II. Estruturação e operacionalização da UCP (Unidade de Coordenação 

de Programas). 

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 72, considerando os resultados esperados e as formas de monitoramento 

sugeridas para o êxito do programa de acompanhamento
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Quadro 72– 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 Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico (SMDE) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(SMMA), a Secretaria Municipal de Cultura e seus órgãos 
subordinados, além de com órgãos responsáveis pelos diversos 
segmentos da infraestrutura, logística e mobilidade urbana a 
exemplo da SLU, COPASA, SMOBI, SUDECAP, BHTrans, 
Aeroportos, Estação Rodoviária, CATs (Centros de Atendimento 
ao Turista; 

 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 Secretaria 
Municipal de Cultura, no caso particular do meio ambiente a 
SMMA possui o rol de programas com interface com o meio 
ambiente, a exemplo de projetos de estudos de capacidade de 
carga em atrativos estratégicos, programa de educação ambiental 
vinculados a equipamentos turísticos, planos de manejo de 
unidades de conservação, dentre outros; 

 Efetivar a integração modularizada e progressiva de Sistemas 
que envolvam o 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 , 
pontos críticos de alagamentos monitoramento  da qualidade da 
água e das perdas, variações  climáticas, qualidade do ar, fluxo 
de passageiros nos Aeroportos, na Estação  Rodoviária, 
Atendimentos nos CAT (alguns atualmente em reforma), Fluxo de 
Trânsito (BHTRANS) e a partir de uma base de dados e imagens 
inicial, se processar uma 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 interssetorialidade entre 
Turismo e Meio Ambiente; 

 Calcular e registrar sistematicamente, índices de correlação entre 
o Fluxo de transportes com ênfase no segmento turístico 
(BHTRANS) e a Qualidade do Ar; 

 Correlacionar o Movimento de Turistas nos Aeroportos e na 
Estação Rodoviária, com o Índice de Ocupação dos Hotéis; 

 Correlacionar os percentuais de coleta Seletiva de Resíduos 
Sólidos por Unidade Regional (passíveis de disponibilização pela 
SLU), com a Realização nas respectivas Unidade Regionais de 
Programas de Educação Ambiental (SMMA); 

 Correlacionar a 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 taxada 
ocupação da rede hoteleira e do Polo Gastronômico; 

 Correlacionar parâmetros 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, atualização e 
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, 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); 

 A partir do alcance do alinhamento dos instrumentos de 
planejamento do Turismo no âmbito Municipal e das suas 
interações com os correspondentes instrumentos nos Planos 
Estadual e Federal; 

 Monitorar sistematicamente os prazos de vigência dos diversos 
instrumentos de planejamento. 

 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 retorno, em termos ambientais e econômico-
financeiros, a exemplo da redução dos gastos com limpeza 
pública decorrentes de programas de coleta seletiva e reciclagem, 
aumento da atratividade por turistas a 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 
Prefeitura de Belo Horizonte; 

 Percentual da população atendida e participante por serviço de 
coleta seletiva de resíduos sólidos; 

 Número de estabelecimentos hoteleiros, de gastronomia, centros 
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 (Hoteis, 
Restaurantes e outros elos da cadeia produtiva) no volume global. 

 Programa de Educação 
Ambiental 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 Prefeitura de Belo Horizonte 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 dos equipamentos turísticos. 

 Sistema de Multas Ambientais 
da SMPU (Secretaria de 
Política Urbana) – Multas 
aplicadas aos equipamentos 
turísticos e reincidência – 
Trimestral; 

 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 95% de interceptação de esgoto 
no entorno e área de influência direta da Lagoa 
da Pampulha, conforme meta da COPASA; 

 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 ser 
sancionado, 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 (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), 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 como Pólo 

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 a vis o percentual de coleta global do município; 

 Índice relacionado a qualidade do ar na Pampulha vis a 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 os 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 da 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 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 minimizar ou suprimir os riscos de 
inundações no município. 

 Pontos de inundação e transbordamentos sanados ou 
minimizados. 

 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; 

 Pré-dimensionamento das retenções ao 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); dimensionamento da 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, parques, estação rodoviária, 
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. 

 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 com 
intuito 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, 
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 emergências de atuação conjunta dos órgãos 
envolvidos, no sentido de minimizar ou eliminar os impactos 
negativos e tratamento tempestivo dos problemas identificados 
nos pontos Críticos. Este exercício poderá ser procedido como 
uma experiência piloto no Epicentro 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 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 identificados; 

 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 incentiva à participação de capitais privados), FINEP e outros 
Fundos relacionados à pesquisa e 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 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 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 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 de Cooperação, e 
também ao longo da elaboração 
do Plano de Ações Estratégicas 
Plurianuais, passando a partir 
daí a evolução do Programa 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 específico 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 pilotos 
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 Selo de Sustentabilidade para eficiência 
energética (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 UCP 

A estruturação e a implementação da Unidade de Coordenação de Programas 

(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. 

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 UCPse 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. 

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 
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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 Unidade de Coordenação do Programa 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 Avaliação Ambiental Estratégica 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. Trata-se, portanto, de um instrumento de suporte ao planejamento 

da atividade turística numa perspectiva voltada para o turismo sustentável e para os 

riscos de um incremento desta atividade. 

Grande parte das Recomendações aqui apresentadas diz respeito ao 

aperfeiçoamento da gestão do turismo nos ambientes interno e externo. A 

implementação destas Recomendações é de responsabilidade do gestor público 

municipal e demais órgãos envolvidos diretamente na execução do PRODETUR.  

Nesse sentido, torna-se indispensável a concepção e operacionalização, dentre 

outros projetos estruturantes, da Unidade de Coordenação de Programas (UCP), 

responsável por assegurar continuidade e consistência ao processo de abordagem 

das soluções estruturantes estratégicas contidas na AAE, o que em não se 

efetivando implicará na condenação de todo este processo desenvolvido na AAE, a 

se transformar em mais um exercício de avaliação e prospecção estratégica 

desvinculado da realidade. 

Ademais, é de suma importância a interação interna no setor do turismo através de 

políticas públicas e dos elos da cadeia produtiva do turismo público-privado, como 

bens e serviços turísticos diretos ou de suporte. 

Adicionalmente ao processo de integração do setor do turismo, devem ocorrer 

simultaneamente processos análogos nos setores de meio ambiente, infraestrutura e 

cultura, e em movimento harmônico e sintonizado, não apenas no âmbito de cada 

setor, mas da integração dos quatro setores entre si. 

Nas figuras ilustrativas a seguir apresentadas busca-se oferecer uma antevisão da 

dinâmica de evolução dos processos de integração e de potencialização de 

eficiência e resultados a serem alcançados pelo setor do turismo de Belo Horizonte 

segundo uma abordagem sistêmica e transversal com todos os demais setores 

(notadamente o ambiental) envolvidos no processo de desenvolvimento sustentável 

do setor (figura 96), vindo na sequência (figura 97) que propicia uma visão integrada 

dos quatro grandes sistemas envolvidos na abordagem desta AAE, ou seja, o 

sistema Turismo, o Sistema Meio Ambiente, o Sistema Infraestrutura de Serviços e o 

Sistema  Institucional, contendo os aspectos organizacionais, jurídicos e de suporte 

a soluções tecnológicas cujos processos de mudanças devem ser harmonizados e 

intensificados.  
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Figura 96 – Dinâmica de evolução dos processos de integração 

 
Brencorp (2019) 

 
Figura 97 – Dinâmica de funcionamento dos intrasistemas e intersistemas setoriais  

 
Brencorp (2019) 

Para tanto, será necessário o desenvolvimento de sensibilização e 

comprometimento dos dirigentes e lideranças dos referidos setores, na adoção de 
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novas práticas de planejamento e gestão integrada setorialmente e 

intersetorialmente. 

Não menos importante e imprescindível será a aplicação de novos recursos e 

soluções tecnológicas envolvendo TI, captação e processamento de imagens 

(Drones, SIG), o que implicará na capacitação de pessoas, instrumentalização de 

novos equipamentos e softwares de desenvolvimento e processamento de imagens, 

além de instalações, adicionando-se a integração com sistemas vigentes a (exemplo 

COP). 

Outro traço marcante da efetivação do processo de mudanças sinalizadas nesta 

AAE, será a concepção e implementação de novos negócios para os setores do 

turismo, meio ambiente, infraestrutura e cultura, que frutificarão dos movimentos de 

integração, complementaridade e de uma visão geral e inovadora, em termos de 

planos de negócios alicerçados em estudos de viabilidade econômica e 

socioambiental. 

Tais novos negócios e investimentos deverão ensejar a concepção de novas 

engenharias financeiras que resultem na atração de capitais privados para, 

propiciadas as condições de viabilidade e segurança jurídica, aplicar recursos 

capazes de favorecer a concretização de investimentos e 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. 
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