
 

 

 

 

 

MEIO AMBIENTE E URBANIZAÇÃO 
SUSTENTÁVEL  

 

 

 

 

 



 

A V Conferência Municipal de Política Urbana tem como objetivo a 
discussão de estratégias a serem pactuadas com a sociedade civil para 
ajudar a tornar Belo Horizonte uma cidade mais inclusiva, segura, 
resiliente e sustentável, conforme as diretrizes da Nova Agenda Urbana 
(NAU) e os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cidades são responsáveis por diversos dos desafios apresentados por 
ambas agendas (NAU e ODS) e, por isso podem contribuir de várias 
maneiras para solucioná-los. Uma delas é por meio da promoção da 
produção de um espaço urbano ambientalmente sustentável. 

  

NAU? A Nova Agenda Urbana - NAU foi o documento resultante 
da III Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e 
Desenvolvimento Urbano Sustentável – Habitat III, ocorrida em 
Quito, no Equador, em 2016, que estabeleceu diretrizes básicas 
para o desenvolvimento das cidades e assentamentos humanos 
para os próximos 20 anos.  

ODS? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 
constituem uma agenda mundial de prioridades globais para o 
desenvolvimento sustentável em suas 3 dimensões (social, 
econômica e ambiental). Foi adotada durante a Cúpula das 
Nações Unidas, ocorrida em 2015, sendo composta de 17 
objetivos a serem seguidos até 2030.  

 

 

 



 

 

Alguns conceitos importantes 

Espaços Verdes: são áreas cuja presença, proteção, conexão e 
distribuição equitativa nas cidades contribuem com: a regulação 
climática, por meio da preservação de atributos naturais; o lazer; e a 
saúde dos cidadãos. Podem ser destinados à agricultura urbana que 
contribui com: o uso sustentável dos rios e de suas margens; o 
fortalecimento de laços comunitários; a geração de emprego e renda; e 
a alimentação saudável. 

Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos: apresenta o desafio de 
promover padrões de produção e consumo mais sustentáveis e de 
reversão da tendência de aumento da quantidade de lixo gerado, com 
soluções para o descarte, a coleta e o tratamento dos resíduos.  

Resiliência: capacidade de uma comunidade ou ecossistema reduzir os 
riscos de desastres naturais em virtude de eventos perigosos que 
causam danos humanos, ambientais e materiais. Quanto maior a 
resiliência, menor será a vulnerabilidade aos desastres naturais. 

Soluções Baseadas na Natureza: são infraestruturas verdes que 
protejam ou recuperem os atributos naturais, bem como suas funções 
e interações ecológicas. Podem contribuir no enfrentamento de 
problemas urbanos, como as enchentes, a escassez hídrica e a perda da 
biodiversidade.    

Inventário de Emissão de Gases do Efeito Estufa: é um instrumento 
fundamental para mensurar a quantidade de gases emitidos no 
território. Permite acompanhar e monitorar políticas, conectando a 
questão de emissões com os resíduos sólidos, a construção civil, a 
mobilidade urbana e a geração de energia na cidade. 

                                                                                                   



 

Em todo o mundo, podemos observar, de um lado, iniciativas de 

preservação ambiental dos territórios urbanos e, de outro, evidências 

da degradação do meio ambiente. Mesmo que a emergência da 

consciência ecológica tenha contribuído para uma maior preocupação 

com as questões ambientais, há um passivo enorme gerado pela 

sociedade que precisa ser recuperado. E novos problemas ambientais 

continuam aparecer, em especial, nos centros urbanos mais populosos.  

O crescimento da área territorial ocupada pelo município de Belo 
Horizonte desde sua formação produziu uma redução dos espaços 
verdes e das áreas permeáveis existentes, pressionando os 
ecossistemas e o patrimônio natural. 

O padrão de produção e consumo aumentou a emissão de poluentes 
locais, os quais contribuem com a degradação da qualidade do ar e são, 
também, gases causadores do Efeito Estufa. Além disso, contribuiu para 
agravar a dificuldade na gestão dos resíduos sólidos que alcançaram, 
em 2014, o número de um milhão de toneladas coletadas em um ano.  

Os riscos de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de 
terra, foram minimizados pela redução de moradias sujeitas a risco alto 
ou muito alto, passando de 14.856 para 1.505, de 1994 a 2016 - uma 
redução de 90%1. Entretanto, houve aumento dos riscos relativos à 
proliferação de doenças como a dengue, zika, a chicungunha e a febre 
amarela. Para exemplificar, em 2007, foram confirmados 959 casos de 
dengue. 
 
 
 

  

                                                 
1   De acordo com informações da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL). 



 

Em Belo Horizonte, podemos destacar as seguintes ações que 
contribuem para um espaço urbano ambientalmente sustentável: 

a) Inventário de Gases de Efeito Estufa (já na terceira edição) e um 
Plano de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o qual 
busca estimular a eficiência energética das residências, comércios e 
instituições, ampliar o tratamento de resíduos orgânicos e a coleta 
seletiva, melhorar a cobertura vegetal e a arborização e reforçar a 
implantação do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob). 

b) Estudo de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas que identifica as 
principais ameaças, como inundações, deslizamentos, proliferação de 
vetores e ondas de calor, bem como os principais pontos de 
vulnerabilidade da cidade. 

c) Programa Estrutural de Áreas de Risco que reduziu o número de 
pessoas expostas a desastres e fomentar a resiliência das 
comunidades aos danos provocados por desastres naturais. 

d) Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV’s), coleta 
seletiva ponto a ponto por meio dos Locais de Entrega Voluntária 
(LEV’s) e parcerias com 7 Empreendimentos Econômicos Solidários 
(associações e cooperativas de triagem e reciclagem de materiais). 

e) Selo BH Sustentável: Certificação em sustentabilidade ambiental para 
empreendimentos que reduzirem 30% o consumo de água ou 25%, de 
energia ou destinarem adequadamente mais de 70% dos seus resíduos 
sólidos. De 2012 a 2017, mais de 50 empreendimentos foram 
certificados e evitaram a emissão de cerca de 1,2 milhões de toneladas 
de CO2. 

f) Belo Horizonte é conhecida como a capital solar do país: possui 422m² 
coletores/1000 hab, é a única capital com 100% da sinalização 
semafórica em LED e está promovendo a substituição da iluminação 
pública por LED. 

g) Novo Plano Diretor adotou conceitos, instrumentos e parâmetros 
norteadores da NAU, além de: conexões para proteção dos fundos de 
vale dos cursos d’água e das nascentes em leito natural; medidas de 
maior eficácia da taxa de permeabilidade.  



 

Destaques 

 

  Segundo o Inventário de Emissão de Gases do Efeito Estufa, 70% das 
emissões de GEE em Belo Horizonte são de responsabilidade do 
transporte aéreo e rodoviário, 13% das fontes de energia para 
residências, comércios, instituições e indústrias e 10% do 
esgotamento sanitário. 

  A Organização Mundial da Saúde defende que ao agirem para reduzir 
os níveis de poluição do ar, os países, estados e mesmo municípios 
podem reduzir a ocorrência de doenças causadas por Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), doenças cardíacas, câncer de pulmão e 
doenças respiratórias crônicas ou agudas, incluindo a asma. Os 

poluentes locais são responsáveis por um alto percentual de mortes 
por doenças pulmonares (35%), câncer (36%), ataques cardíacos 
(34%) e doenças cardíacas (27%). 

  É preciso estar atento à preservação do patrimônio natural, 
considerando sua importância no conjunto das relações ambientais e 
seus valores socioambientais, relativos aos significados estéticos e 
simbólicos que as pessoas atribuem à natureza. 

  A preservação das matas ciliares contribui com a manutenção da 
biodiversidade, de solos permeáveis à infiltração d’água, da 
quantidade e da qualidade d’água. 

 

 
  



 

 
Questões para o debate:  
 
 

a)  Como gerar maior comprometimento com a redução da geração de 
resíduos por meio de estímulos ao consumo consciente, à 
reutilização e à reciclagem, bem como à adoção de tecnologias 
limpas que limitam a quantidade de resíduos gerados? 
 

b)  Como resgatar o valor do leito dos rios na dinâmica e na paisagem 
urbana, integrando a proteção e a recuperação dos espaços verdes 
de fundo de vale com medidas ambientais de pequeno porte 
voltadas para a permeabilidade do solo e a infiltração d'água? 
 

c)  Como estimular a adoção de práticas construtivas sustentáveis e a 
incorporação de novas práticas ambientalmente sustentáveis em 
nossas casas, nossas comunidades e nossos empreendimentos, 
considerando as questões da água, da energia e da geração de 
resíduos?  

 
 

Como a sociedade civil pode contribuir nessa construção? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Belo Horizonte, Dezembro de 2018.  


